
f%® efuh£Á 

T£l elto¡iffë‹ vLF¿¥ò 

 
 2020« M©L  m¡nlhg® 29« ehŸ éahH¡»Hik khiy 4.45kâ¡F f%® 

efuh£Áæ‹ k‹w rhjhuz¡ T£l« efuh£Á jå mYty® k‰W« Mizahs® 

ÂUkÂ.nf.v«.Rjh, Ã.v°.Á., v«.V., Ã.v£., mt®fŸ jiyikæš k‹w¡ T£l¤Âš 

eilbg‰w  rhjhuz¡  T£l elto¡iffë‹ vLF¿¥ò  

 

1)f%® efu všiy¡FŸ, njhuz¡fšg£o »uhk«, r®nt v©.441/2F, 2C, 442/A2, 442/A3, 
439/Part, 440/Partš 2.46 V¡f® gu¥gsÎ Ïl¤Âid FoæU¥ò kidfshf Ãç¡f mDkÂ 

nfhç ÂU.R.K.ÁtR¥Ãukâa« k‰W« 13 eg®fŸ efuh£Á¡F é©z¥Ã¤jjid 

bjhl®ªJ ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe®, ÂU¢Á mt®fë‹ gçÓyid¡F 

mD¥g¥g£lÂš ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe®, ÂU¢Á mt®fë‹ foj« 

e.f.v©.1207/2020/Âk2, ehŸ.14.07.2020 cl‹ Ïiz¤J tu¥bg‰w rhiy mik¥ò 

tiugl¤Â‹go rhiyfŸ Kiwahf mik¤J efuh£Á tr« x¥gil¡f 

bjçé¡f¥g£LŸsJ. mj‹ bjhl®¢Áahf kid¥ÃçÎ cçikahsuhš jh®rhiy, tofhš 

trÂ k‰W« ä‹és¡F f«g§fŸ mik¡f¥g£LŸsjhš rhiyia efuh£Á tr« 

vL¤J¡bfhŸsyh« vd gçªJiu brŒa¥g£LŸs efuh£Á bgh¿ahs® mt®fë‹ 

F¿¥Ãid V‰W Ïªef®k‹w¤Ô®khd« v©.2490, ehŸ.30.09.2020-š rhiy k‰W« bghJ 

xJ¡Ñ£L Ïl§fis efuh£Á guhkç¥Ã‰F vL¤J¡bfhŸs x¥òjš më¡f¥g£LŸsJ. 

Ïªãiyæš f%® kht£l ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe® mt®fë‹ 19.10.2020-« njÂa 

e.f.v©.35/2020/fkh foj¤Jl‹ V‰fdnt mD¥g¥g£l rhiy mik¥ò tiugl¤Âš 

rhiy mik¥òfëš kh‰w« VJ« brŒahkš msÎfëš Áy ÂU¤j§fŸ brŒJ« 

éL¥g£l Ïu©L _iy KL¡FfŸ F¿pL brŒJ« ÂU¤Âa rhiy mik¥ò tiugl« 

tu¥bg‰WŸsJ. vdnt, ÂU¤Âa rhiy mik¥ò tiugl¤Â‹go rhiy k‰W« bghJ 

cgnahf xJ¡ÑL Ïl§fis efuh£Á tr« vL¤J¡bfhŸs  k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F 

it¡f¥gL»wJ.  

 

m.F:- k‹w« mDkÂ¡fyh«.      (v¥1/2150/2020) 

Ô®khd v©.2506 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

2)f%® efu všiy¡F£g£l, y£Rä ehuhaz rK¤Âu« »uhk«, r®nt v©. 400/A1, A2, A3, 
401/1A, 2A, 3, 4Bš 1.38 V¡f® gu¥gsÎ Ïl¤Âid FoæU¥ò kidfshf Ãç¡f mDkÂ 

nfhç ÂU.K.uhkrhä k‰W« ÏUt® efuh£Á¡F é©z¥Ã¤jjid bjhl®ªJ kht£l ef® 

Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe®, f%® mt®fë‹ gçÓyid¡F mD¥g¥g£lÂid bjhl®ªJ 

kht£l ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe®, fU® mt®fë‹ foj« e.f.v©.401/2020/f.kh, 

ehŸ.02.09.2020š rhiy mik¥ò tiugl« jah® brŒJ tiugl¤Â‹go rhiyfŸ 

Kiwahf mik¤J efuh£Á tr« x¥gil¡f bjçé¡f¥g£LŸsJ. mj‹ bjhl®¢Áahf 

kid¥ÃçÎ cçikahsuhš jh®rhiy, tofhš trÂ, ghy§fŸ k‰W« ä‹és¡F 

f«g§fŸ mik¡f¥g£LŸsjhš rhiyia efuh£Á tr« vL¤J¡bfhŸsyh« vd 

efuh£Á bgh¿ahs® mt®fë‹ 12.10.2020-« njÂa F¿¥Ãš bjçé¤JŸsh®. vdnt 

Ï«kid¥Ãçéš cŸs rhiyfŸ k‰W« bghJ cgnahf Ïl« 1221.019 rJu Û£l® 

Ïl¤Âid efuh£Á tr« vL¤J¡bfhŸs  k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ.  

 

m.F:- k‹w« mDkÂ¡fyh«.      (v¥1/3310/2020)  

Ô®khd v©.2507 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

3)f%® efuh£Áæš òÂajhf f£l¥g£LŸs ga‹gh£o‰fhf òÂa ä‹ Ïiz¥ò  55KW 
msÎ ä‹Âw‹ bfh©l K«Kid Ïiz¥ò tH§FkhW Ï›tYtyf foj« _y« 

jäœehL ä‹rhu thça¤Â‰F é©z¥g¡ foj« mD¥Ãaj‰F ä‹rhu thça¤Âl« 

ÏU.J tu¥bg‰w f.v.c.ä.bgh/Ï.fh/e/bj/f%®/nfh.ä.Ï/v©.79/ ehŸ.23.10.2020š 

kÂ¥Õ£L g£oaš bjhif %.81,600/-ia jäœehL ä‹rhu thça¤Â‰F brY¤j 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  



 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1)k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«. 

2)f%® efuh£Áæš òÂa mYtyf¤Â‹ ga‹gh£o‰fhf òÂa ä‹ Ïiz¥ò bgWtj‰F 

mtru mtÁa« fUÂ efuh£ÁfŸ r£l« 1920 ÃçÎ v©.15‹Ñœ jäœehL ä‹rhu 

thça¤ÂläUªJ tu¥bg‰w kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.81,600/-ia ä‹rhu thça¤Â‰F 

brY¤Âaij k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«.    (Ï3/2020)  

Ô®khd v©.2508 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

4)f%® efuh£Á th®L v©.39 gthå ef® gFÂfëš tofhš mik¡F« gâ¡F 

Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.6.40y£r« 

1. Thiru.M.Loganathan, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.16% rj« FiwÎ 

2. RPS Construction, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.07% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2463 ehŸ.09.09.2020« njÂ %.6.40 

y£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Thiru.M.Loganathan, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/5426/2020) 

                          

Ô®khd v©.2509 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

5)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.36 K¤J ef® FW¡F rhiy k‰W« ÃŸisah® 

nfhéš bjUéš jh®js« mik¡F« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë 

nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.12.25y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.17% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.09% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2443 ehŸ.09.09.2020« njÂ %.12.25 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3637/2020) 

Ô®khd v©.2510 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

                           

6)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.41 Ôu‹ ef® FW¡F rhiyfëš  jh®js« mik¡F« 

gâ¡F Kj‹ Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.3.95y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.17% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.12% rj« mÂf« 

 



mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2442, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.3.95 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3637/2020/ 

Ô®khd v©.2511 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

                            

7)f%® efuh£Áæš òÂa mYtyf f£ol¤Âš Miza® miw, ef®k‹w¤jiyt® miw, 

Jiz ef®k‹w¤ jiyt® miw, efuh£Á bgh¿ahs® miw, efuik¥ò mYty® , ef®ey 

mYty®, tUthŒ mYty®, nkyhs® miw fââ miw, Á¿a T£lu§F miw M»a 

gFÂfëš  False Ceiling  gâfŸ nk‰bfhŸsÎ«, nkY« mid¤J mYtyf ÃçÎfŸ 

k‰W« vG¤j®  ÏU¡if¡F  Ïizajs Ïiz¥ò gâ k‰W« intercum phone. Lan  
Connecting  gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.24.50y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.12% rj« FiwÎ 

2. RPS Construction, Karur kÂ¥Õ£il él   3.48% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2450, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.24.50 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/4252/2020) 

Ô®khd v©.2512 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

                            

8)f%® efuh£ÁahdJ 1874M« M©L Kjš efuh£Áahf brŒyg£L tU»wJ.  

Ï«kht£l¤Âš Áw¥ò ãiy  efuh£ÁahfÎ« cŸsJ.  äfÎ« gGikthŒªj 

efuh£Á¡fhd òÂa mYtyf¡ f£ol« f£l¥g£L gâfŸ KoÎW« ãiyæš cŸsJ.  

Ï¡f£ol¤Â‹ Kf¥Ãš Mrh¤ rhiyæid x£o mik¡f¥gl cŸs R‰W¢Rt® 

mYtyf¡ f£ol¤Âš Kf¥ò njh‰w¤Â‰F V‰g fiy ea¤Jl‹ fš Jh©fshš 

mik¤J« ÏU«ò »ßšfŸ k‰W«   cartion main door   mik¡F« gâ¡F Kj‹Kiwahf 

21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go 

gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« 

Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.25.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.12% rj« FiwÎ 

2. RPS Construction, Karur kÂ¥Õ£il él   3.12% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 
 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2446 ehŸ.09.09.2020« njÂ %.25.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/4252/2020) 

                          

Ô®khd v©.2513 mDkÂ¡f¥g£lJ.         



9)f%® efuh£Á th®L v©.8 m§f¥g‹ bjUéš  gGjilªJŸs rhiyfis Óuik¡F« 

gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.4.50y£r« 

1. Tmty.Hemalatha, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.13% rj« FiwÎ 

2. Thiru.R.Thangavel, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.15% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 
 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2444, ehŸ. 31.08.2020 « njÂ %.4.50 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Tmt.Hemalatha, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3265/2020) 

Ô®khd v©.2514 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

                           

10)xU§»izªj ef®¥òw ts®¢Á Â£l« 2020-2021‹Ñœ f%® efuh£Á th®L v©.8, 9, 10 

k‰W« 11¡F£g£l Â£l rhiy bkæ‹ nuhL mÃéU¤Â brŒÍ« gâ   %.50.00 Ïy£r« 

kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs murhiz (v«.v°) v©.303 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 

tH§fš Jiw (v«.V.II) ehŸ.09.09.2020š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L cça bjhêšE£g 

mDkÂ bgw¥g£L gâæid nk‰bfhŸs Kj‹Kjyhf 14.10.2020š X¥gªj¥òŸë 

nfhu¥g£lÂš ÑœfhQ« x¥gªjjhu®fëläUªJ tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfis KoÎ 

brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.50.00Ïy£r« 

1. M/s PRG Construction, Karur kÂ¥Õ£ilél 4.98%  rj« mÂf«  

2. M/s Rainbow infra tech Karur kÂ¥Õ£il él 9.53% rj« mÂf« 

 

m.F. 1)nk‰go Â£lgâ¡F IUDM 2020-2021 Â£l¤Ây¦ xJ¡ÑL bra¦a¥g£l kh‹a¤ 

bjhif %.141.60y£r« k‰W« efuh£Á g§F¤ bjhif %.35.40y£r« bryÎ 

bra¦J bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v©.2495 ehŸ.30.09.2020š  x¥òjš 

bgw¥g£LŸsJ.  

 2)nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ Fiwªj 

x¥gªj¥òs¦ë më¤JŸs PRG Construction, Karur   v‹gt® kÂ¥Õ£oid él 

TLjyhd rjé»j¤Â‰F x¥gªj¥òŸëæid bfhL¤JŸsh®. nkY« ÏtuJ 

x¥gªj¥òŸëæ‹ éiy égu¤Âid Fiw¤J ju¡ nfhç (Notification) 
Ï›tYtyf foj e.f.v©.Ï1/3009/2020, ehŸ.23.10.2020‹ _y« nfhçaÂš 

x¥gªjjhu® 26.10.2020« njÂa foj¤Âš f£Lkhd¥ bghU£fshd #šè,  jh®,  

k‰W« gâahs®fŸ Tè¤ bjhif kh®¡bf£oš ca®ªJŸsjhš 

x¥gªj¥òŸëæš F¿¥Ã£LŸs bjhifæid Fiw¤J ju ÏayhJ vd 

bjçé¤JŸsh®. nk‰go gâ Â£l¥gâahf ÏU¥gjhš gâæid F¿¥Ã£l 

fhy¤Â‰FŸ Ko¤J Kot¿¡ifæid rk®¥Ã¤J ãÂ xJ¡Ñ£oid 

ga‹gL¤Â¡ bfhŸsÎ«, kÂ¥Õ£oidél TLjyhd x¥gªj¥òŸëæ‹   

bjhif  5% rjé»j  bjhif¡FŸ ef®k‹w mÂfhu tu«Ã‰F c£g£LŸsjhš 

mtru mtÁa« fUÂ Miza® k‰W« jåmYty® mt®fë‹ K‹mDkÂ 

bg‰W Fiwªj bjhifÍila M/s PRG Construction, Karur v‹gt® 

4.98rjé»j TLjš bjhifæ‹ x¥gªj¥òŸëæid V‰W mt® _y« 

gâæid brŒJ Ko¡fÎ«, mj‰fhd c¤juÎ tH§»aj‰F« k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«.       (Ï1/3009/2020) 

 

Ô®khd v©.2515 m§Ñfç¡f¥g£lJ.         



11)xU§»izªj ef®¥òw ts®¢Á Â£l« 2020-2021‹Ñœ f%® efuh£Á th®L v©.44 

ghuÂjhr‹ ef® FW¡F¤ bjU¡fëš cŸs rhiyfis mÃéU¤Â brŒÍ« gâ   

%.49.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs murhiz (v«.v°) v©.303 efuh£Á ã®thf« 

k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw (v«.V.II) ehŸ.09.09.2020š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L cça 

bjhêšE£g mDkÂ bgw¥g£L gâæid nk‰bfhŸs Kj‹Kjyhf 14.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš ÑœfhQ« x¥gªjjhu®fëläUªJ tu¥bg‰w 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.49.00Ïy£r« 

1. M/s Rainbow infra tech Karur kÂ¥Õ£il él 4.97% rj« mÂf« 

2. M/s PRG Construction, Karur kÂ¥Õ£ilél 9.23%  rj« mÂf«  

 

m.F. 1)nk‰go Â£lgâ¡F IUDM 2020-2021 Â£l¤Ây¦ xJ¡ÑL bra¦a¥g£l kh‹a¤ 

bjhif %.141.60y£r« k‰W« efuh£Á g§F¤ bjhif %.35.40y£r« bryÎ 

bra¦J bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v©.2495 ehŸ.30.09.2020š x¥òjš 

bgw¥g£LŸsJ.  

 2)nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ Fiwªj 

x¥gªj¥òs¦ë më¤JŸs Rainbow infra tech Karur   v‹gt® kÂ¥Õ£oid él 

TLjyhd rjé»j¤Â‰F x¥gªj¥òŸëæid bfhL¤JŸsh®. nkY« ÏtuJ 

x¥gªj¥òŸëæ‹ éiy égu¤Âid Fiw¤J ju¡ nfhç (Notification) 

Ï›tYtyf foj e.f.v©.Ï1/3009/2020, ehŸ.23.10.2020‹ _y« nfhçaÂš 

x¥gªjjhu® 27.10.2020« njÂa foj¤Â‹ _y« V‰fdnt tH§»ÍŸs x¥gªj 

éiy é»j« 4.97 rjÅ»j¤ÂèUªJ 0.12 rjÅ»j« Fiw¤J 4.85 rjÅ»jkhf 

tH§»ÍŸsh®. Mfnt nk‰go gâ Â£l¥gâahf ÏU¥gjhš gâæid 

F¿¥Ã£l fhy¤Â‰FŸ Ko¤J Kot¿¡ifæid rk®¥Ã¤J ãÂ xJ¡Ñ£oid 

ga‹gL¤Â¡ bfhŸsÎ«, kÂ¥Õ£oidél TLjyhd x¥gªj¥òŸëæ‹   

bjhif  5% rjé»j  bjhif¡FŸ ef®k‹w mÂfhu tu«Ã‰F c£g£LŸsjhš 

Fiwªj éiy é»j« bfhL¤JŸs M/s. Rainbow infra tech Karur mt®fë‹ 

4.85rjé»j« kÂ¥Õ£oidél TLjš bjhifæ‹ x¥gªj¥òŸëæid k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«.       (Ï1/3009/2020)  

 

Ô®khd v©.2516 m§Ñfç¡f¥g£lJ.         

12)xU§»izªj ef®¥òw ts®¢Á Â£l« 2020-2021‹Ñœ f%® efuh£Á th®L v©.47 

K¤jyhl«g£o Kjš v°.Ã. MÕ° tiuÍŸs rhiyfis  mÃéU¤Â brŒÍ« gâ   

%.44.00Ïy£r« kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs murhiz (v«.v°) v©.303 efuh£Á ã®thf« 

k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw (v«.V.II) ehŸ.09.09.2020š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L cça 

bjhêšE£g mDkÂ bgw¥g£L gâæid nk‰bfhŸs Kj‹Kjyhf 14.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš ÑœfhQ« x¥gªjjhu®fëläUªJ tu¥bg‰w 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.44.00Ïy£r« 

1. M/s Rainbow infra tech Karur kÂ¥Õ£il él 4.97% rj« mÂf« 

2. M/s PRG Construction, Karur kÂ¥Õ£ilél 9.24%  rj« mÂf«  

 

m.F. 1)nk‰go Â£lgâ¡F IUDM 2020-2021 Â£l¤Ây¦ xJ¡ÑL bra¦a¥g£l kh‹a¤ 

bjhif %.141.60y£r« k‰W« efuh£Á g§F¤ bjhif %.35.40y£r« bryÎ 

bra¦J bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v©.2495 ehŸ.30.09.2020š  x¥òjš 

bgw¥g£LŸsJ.  

 2)nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ Fiwªj 

x¥gªj¥òs¦ë më¤JŸs Rainbow infra tech Karur   v‹gt® kÂ¥Õ£oid él 

TLjyhd rjé»j¤Â‰F x¥gªj¥òŸëæid bfhL¤JŸsh®. nkY« ÏtuJ 

x¥gªj¥òŸëæ‹ éiy égu¤Âid Fiw¤J ju¡ nfhç (Notification) 

Ï›tYtyf foj e.f.v©.Ï1/3009/2020, ehŸ.23.10.2020‹ _y« nfhçaÂš 

x¥gªjjhu® 27.10.2020« njÂa foj¤Â‹ _y« V‰fdnt tH§»ÍŸs x¥gªj 



éiy é»j« 4.97 rjÅ»j¤ÂèUªJ 0.12 rjÅ»j« Fiw¤J 4.85 rjÅ»jkhf 

tH§»ÍŸsh®. Mfnt nk‰go gâ Â£l¥gâahf ÏU¥gjhš gâæid 

F¿¥Ã£l fhy¤Â‰FŸ Ko¤J Kot¿¡ifæid rk®¥Ã¤J ãÂ xJ¡Ñ£oid 

ga‹gL¤Â¡ bfhŸsÎ«, kÂ¥Õ£oidél TLjyhd x¥gªj¥òŸëæ‹   

bjhif  5% rjé»j  bjhif¡FŸ ef®k‹w mÂfhu tu«Ã‰F c£g£LŸsjhš 

Fiwªj éiy é»j« bfhL¤JŸs M/s. Rainbow infra tech Karur mt®fë‹ 

4.85rjé»j« kÂ¥Õ£oidél TLjš bjhifæ‹ x¥gªj¥òŸëæid k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«.       (Ï1/3009/2020)  

 

Ô®khd v©.2517 m§Ñfç¡f¥g£lJ.         

13)xU§»izªj ef®¥òw ts®¢Á Â£l« 2020-2021‹Ñœ f%® efuh£Á th®L v©.11 

ghy»UZzh ef® gFÂæYŸs rhiyfis  mÃéU¤Â brŒÍ« gâ   %.34.00Ïy£r« 

kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs murhiz (v«.v°) v©.303 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 

tH§fš Jiw (v«.V.II) ehŸ.09.09.2020š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L cça bjhêšE£g 

mDkÂ bgw¥g£L gâæid nk‰bfhŸs Kj‹Kjyhf 14.10.2020š X¥gªj¥òŸë 

nfhu¥g£lÂš ÑœfhQ« x¥gªjjhu®fëläUªJ tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfis KoÎ 

brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.34.00Ïy£r« 

1. ÂU.M®.j§fntš,  f%®  kÂ¥Õ£il él 4.96% rj« mÂf« 

2. M/s PRG Construction, Karur kÂ¥Õ£ilél 9.50%  rj« mÂf«  

 

m.F. 1)nk‰go Â£lgâ¡F IUDM 2020-2021 Â£l¤Ây¦ xJ¡ÑL bra¦a¥g£l kh‹a¤ 

bjhif %.141.60y£r« k‰W« efuh£Á g§F¤ bjhif %.35.40y£r« bryÎ 

bra¦J bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v©.2495 ehŸ.30.09.2020š x¥òjš 

bgw¥g£LŸsJ.  

 2)nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ Fiwªj 

x¥gªj¥òs¦ë më¤JŸs ÂU.M®.j§fntš,  f%® v‹gt® kÂ¥Õ£oidél 

TLjyhd rjé»j¤Â‰F x¥gªj¥òŸëæid bfhL¤JŸsh®. nkY« ÏtuJ 

x¥gªj¥òŸëæ‹ éiy égu¤Âid Fiw¤J ju¡ nfhç (Notification) 

Ï›tYtyf foj e.f.v©.Ï1/3009/2020, ehŸ.23.10.2020‹ _y« nfhçaÂš 

x¥gªjjhu® 27.10.2020« njÂa foj¤Â‹ _y« V‰fdnt tH§»ÍŸs x¥gªj 

éiy é»j« 4.96 rjÅ»j¤ÂèUªJ 0.11 rjÅ»j« Fiw¤J 4.85 rjÅ»jkhf 

tH§»ÍŸsh®. Mfnt nk‰go gâ Â£l¥gâahf ÏU¥gjhš gâæid 

F¿¥Ã£l fhy¤Â‰FŸ Ko¤J Kot¿¡ifæid rk®¥Ã¤J ãÂ xJ¡Ñ£oid 

ga‹gL¤Â¡ bfhŸsÎ«, kÂ¥Õ£oidél TLjyhd x¥gªj¥òŸëæ‹   

bjhif  5% rjé»j  bjhif¡FŸ ef®k‹w mÂfhu tu«Ã‰F c£g£LŸsjhš 

Fiwªj éiy é»j« bfhL¤JŸs ÂU.M®.j§fntš,  f%® mt®fë‹ 

4.85rjé»j« kÂ¥Õ£oidél TLjš bjhifæ‹ x¥gªj¥òŸëæid k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«.       (Ï1/3009/2020) 

 

Ô®khd v©.2518 m§Ñfç¡f¥g£lJ.         

14)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.42 #šèthlh eha¡fDhçš  mik¡f¥g£l 

ehlfnkilæš TLjš miwfŸ f£L« jU« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.3.10y£r« 

1. RPS Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.19% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   2.73% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2401, ehŸ.31.08.2020« njÂ %.3.10 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 



 

2. 

 

 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs RPS Construction, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3634/2020) 

                         

Ô®khd v©.2519 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

15) f%® efuh£Á¡F brhªjkhd jhªnjhâkiy kahd¤Â‹ c£gFÂæš MCC ika« 

f£l¥g£L tU»wJ. kahd¤Â‰F tU«  bghJk¡fS¡F ÏilôW V‰glht©z« 

R‰W¢Rt® mik¡f nt©oaJ mtÁakh»wJ.  nkY« kahd¤Â‹ c£gFÂæš ó§fh 

trÂ brŒJ brofŸ k‰W« òš jiyfŸ k‰W« ä‹és¡FfŸ bghU¤J« gâ¡F 

Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.14.00y£r« 

1. RPS Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.10% rj« FiwÎ 

2. Thiru.K.Ramesh, Karur kÂ¥Õ£il él   3.18% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2399, ehŸ.31.08.2020« njÂ %.14.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs RPS Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3636/2020) 

                            

Ô®khd v©.2520 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

16)f%® efuh£Á  Ïdh« f%® gFÂ¡fhdFoÚ® éãnahf¤ Â£l¤Âš bghU¤j¥g£LŸs 

Sluice valve¡F bjh£ofŸmik¡f¥glhkš cŸsJ.  ÏJnghš 10 Ïl§fëš bghU¤j¥ 

g£LŸs Sluice thšÎfS¡F¤ bjh£o mik¡F« gâ¡F   tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.4.50y£r« 

1. Sri Krishna Traders, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.16% rj« FiwÎ 

2. Thiru.P.Nallusamy, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.09% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2288, ehŸ.06.07.2020« njÂ %.4.50 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Sri Krishna Traders, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/306/2020) 

                           

Ô®khd v©.2521 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

17)f%® efuh£Á th®L v©.24 Kjš 32 tiu cŸs MœJis »zWfëš cŸs  

ÁWä‹éir nkh£lh®fŸ gGJ gh®¡F« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.7.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.18% rj« FiwÎ 



2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.04% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2425, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.7.00 

Ïy£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/4388/2020) 

                          

Ô®khd v©.2522 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

18) f%® efuh£Á é.é.É ef® nkšãiy Ú®¤nj¡f¤ bjh£o Únu‰w« brŒa 20 v¢.Ã 

nkh£lh® k‰W« ä‹ cÂç bghU£fŸ th§F« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.4.50y£r« 

1. A Sun Power Engineer, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.20% rj« FiwÎ 

2. Thiru.P.Nallusamy, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.05% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2428 ehŸ.09.09.2020« njÂ %.4.50 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs A Sun Power Engineer, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/4257/2020) 

                            

Ô®khd v©.2523 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

19)f%® efuh£Á th®L v©.37 Kjš 48 tiu cŸs  gFÂfëš efuh£Áahš 

mik¡f¥g£LŸs ÁWä‹éir g«òfŸ mÂf Ïa¡f¤Â‹ fhuzkhfÎ«, ca®ä‹ 

mG¤j« fhuzkhfÎ« nkh£lh® gGjilªJ Û©L« ga‹gL¤j Ïayhj ãiyæš 

cŸsJ.  òÂa ä‹ nkh£lh®fŸ bghU¤J« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.8.85y£r« 

1. Mallika Engineering Contractor , Karur    kÂ¥Õ£il él 0.09% rj« FiwÎ 

2. Navaladiyan Electrical  & Rewinding Works, Karur   kÂ¥Õ£il él   3.33% rj«  

           mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2427 ehŸ.09.09.2020« njÂ %.8.85 

Ïy£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Mallika Engineering Contractor , Karur  
x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.  (Ï3/4643/2020) 

                             

Ô®khd v©.2524 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

20)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L 1 Kjš 48 tiu cŸs gFÂfëš  òÂajhf 1x20W, 
1x30W  Âw‹ cŸs  LED  és¡FfŸ mik¤jš k‰W« mj‰F njitahd Single Phase  
Meter Box  bfhŸKjš brŒÍ«   gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë 



nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.19.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.11% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur kÂ¥Õ£il él   3.23% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©. 2382, ehŸ. 31.08.2020 « njÂ %.19.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/10041/2019) 

                           

Ô®khd v©.2525 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

21)f%® efuh£Á th®L v©.15 Kjš 32 tiu cŸs MœJis »zWfëš òÂjhf ä‹ 

nkh£lh®fŸ bghU¤J« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 

Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.7.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.15% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.05% rj« mÂf« 

 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2419, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.7.00 

Ïy£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/4339/2020) 

                            

Ô®khd v©.2526 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

22)f%® efuh£Á th§fš jiyik Únu‰W« ãiya¤Âš cŸs 120 v¢.Ã ä‹ 

nkh£lh®fS¡F  90 KW  AC Drives  bghU¤J« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.15.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.09% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.17% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2365, ehŸ. 31.08.2020 « njÂ %.15.00 

Ïy£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥ 

òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/3723/2020) 

                             

Ô®khd v©.2527 mDkÂ¡f¥g£lJ.         



23)fU® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.33 Kjš 48 tiuÍŸs jhªnjhâ k‰W« rz¥Ãu£o 

gFÂfëš efuh£Áahš  mik¡f¥g£LŸs  ÁWghy§fŸ gGJ milªJ thfd¥ 

ngh¡Ftu¤Â‰F äFªj Áukkhf cŸsJ.vdnt bghJk¡fë‹ ey‹ fUÂ 

gGjilªJŸs 5 ÁWghy§fŸ òÂjhf mik¡F« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.6.25y£r« 

1. Thiru.S.Jayaraman, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.21% rj« FiwÎ 

2. Thiru.P. Panner selvam, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.16% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2402, ehŸ. 31.08.2020 « njÂ %.6.25 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Thiru.S.Jayaraman, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3632/2020) 

 

Ô®khd v©.2528 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

24)f%® efuh£Á¡F brhªjkhd f£lis jiyik Únu‰W ãiya«, be%® jiyik 

Únu‰W ãiya« k‰W« ghy«khŸòu« fêÎÚ® cªJ ãiya§fëš  nf¥ghÁ£l® ng§¡ 

bghU¤J«   gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.3.00y£r« 

1. Guru Electrical works, Erode    kÂ¥Õ£il él 0.28% rj« FiwÎ 

2. Sree Vel Electrical, Erode  kÂ¥Õ£il él   3.15% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2363, ehŸ.  31.08.2020« njÂ %.3.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Guru Electrical works, Erode  x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/3000/2020) 

 

Ô®khd v©.2529 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

25)f%® efuh£Á¡F£g£l Ïdh« f%® tçtNš ika« k‰W« fhªÂ»uhk« tç tNš 

ika« M»a Ïu©L Ïl§fëš UPS  k‰W«  Battery  bghU¤Â jU« gâ¡F  

Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.3.40y£r« 

1. Computer Park, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.07% rj« FiwÎ 

2. Unique Micro Computers, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.45% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2429, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.3.40 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 



 

 
x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Computer Park, Karur    x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥ 

òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.      (Ï3/3848/2020) 

                             

Ô®khd v©.2530 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

26)f%® efuh£Á¡F brhªjkhd ghy«khŸòu¤Âš mikªJŸs Ãujhd fêÎÚ® V‰W« 

ãiya¤Âš 500 nf.é.V ouh‹°gh®k® AB Switch gGJ gh®¡F«  gâ¡F Kj‹Kiwahf 

21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go 

gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« 

Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.2.50y£r« 

1. Guru Electrical works, Erode    kÂ¥Õ£il él 0.22% rj« FiwÎ 

2. Sree Vel Electrical, Erode  kÂ¥Õ£il él   3.32% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

2. 

 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2366, ehŸ.31.08.2020 « njÂ %.2.50 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Guru Electrical works, Erode  x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï3/3003/2020) 

                             

Ô®khd v©.2531 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

27)f%® efuh£Á Ïdh« f%® gFÂ th®L v©.12 th§f¥ghisa« Kjš mUf«ghisa« 

bj‰F gFÂ tiu tofhš f£L« gâ eilbg‰W tU»wJ.  ÏÂš th§f¥ghisa« rhiy 

m«k‹ ef® »H¡F gFÂ Kjš V® thšÎ tiu  Ãujhd Únu‰W« FHhæid kh‰¿ 

mik¡F« gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.18.00y£r« 

1. CVM  & CO, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.06% rj« FiwÎ 

2. RPS Construction, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.22% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2347, ehŸ. 31.08.2020  « njÂ %.18.00 

y£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj x¥gªj¥ 

òŸë më¤JŸs CVM & CO, Karur  x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« 

V‰fyh«.        (Ï2/3029/2020/ 

 

Ô®khd v©.2532 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

28)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.1 k‰W« th®L v©.8 š cŸs gFÂfëš òÂjhf 

FoÚ® FHhŒ gÂ¡F« gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 

Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.9.50y£r« 

1. Thiru.P.Nallusamy, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.13% rj« FiwÎ 

2. Thiru.P.Pannerselvam, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.38% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2355, ehŸ. 31.08.2020  « njÂ %.9.50 

y£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 



 

2. 

 

 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Thiru.P.Nallusamy, Karur  x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï2/3747/2020) 

                            

Ô®khd v©.2533 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

29)f%® efuh£Á th®L v©.42  #šètl eha¡fDh® Kjš k£l¥ghiw gFÂ tiu  FoÚ® 

FHhŒ é°jç¥ò brŒjš gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 

Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥ 

òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.5.50y£r« 

1. Malliga Engineering Contractor,  Karur    kÂ¥Õ£il él 0.04% rj« FiwÎ 

2. Navaladiyan Electrical  & Engineering Contractor, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.17%  

          rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

2. 

 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2472 ehŸ.23.09.2020« njÂ %.5.50 

y£r¤Âš efuh£Á FoÚ® ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Malliga Engineering Contractor,  Karur   
x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.  (Ï2/5427/2020) 

 

Ô®khd v©.2534 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

30) f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.33 Kjš 48 tiu cŸs gFÂfëš jh®rhiyfëš 

jh® ng£¢ nghL« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 

Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.10.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.16% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.17% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

 

1. 

 

 

2. 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2400, ehŸ.31.08.2020« njÂ %.10.00 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3635/2020) 

                     

Ô®khd v©.2535 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

31)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.43 K¤jhy«k‹ FW¡F rhiyfëš jh®js« 

mik¤jš gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.6.15y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.16% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.05% rj« mÂf« 



mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.        , ehŸ.                « njÂ %.6.15 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.   (Ï1/3637/2020) 

                            

Ô®khd v©.2536 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

32)f%® efuh£Áæš òÂa mYtyf  tshf¤Âš òÂajhf f£l¥g£L tU« efuh£Á 

mYtyf f£ol gâfŸ KoÎW« ãiyæYŸsjhš f£ol¤Â‹ K‹òw« òšbtëfŸ 

(Greeney) brofŸ tshf¤Âid gRikah¡F« gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.5.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.08% rj« FiwÎ 

2. Thiru.M.Loganathan, Karur kÂ¥Õ£il él   2.64% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2448, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.5.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/4252/2020) 

                           

Ô®khd v©.2537 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

33)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.25 khtoah‹ eLãiy gŸëæš jiu¤js«, 

fê¥giwfŸ r¤JzÎ ika« gGJfŸ Flooring gâfŸ  paver Block gâfŸ 

k‰W« t®z« óR«  gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 

Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.12.00y£r« 

1. CVM  & CO, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.17% rj« FiwÎ 

2. Thiru.K.Ramesh, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.23% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

2. 

 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2444, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.12.00 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs CVM & CO, Karur  x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid 

k‹w« V‰fyh«.       (Ï1/3637/2020) 

                           

Ô®khd v©.2538 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

34) f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©. 44 ghyhí ef® »Hnkš rhiyæš jh®js« 

mik¡F«  gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.7.20y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.13% rj« FiwÎ 



2. Thiru.M.Loganathan, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.38% rj« mÂf« 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2451, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.7.20 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur   x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3637/2020) 

                             

Ô®khd v©.2539 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

35) f%® efuh£Áæš òÂa mYtyf f£ol f£Lkhd¥ gâfŸ KoÎ‰W Interior Cubical 
arrangement  gâfŸ eilbg‰W tU»wJ. Switch Box š ÏUªJ mYty®fŸ 

ga‹gL¤J« fââ tiu¡F« ä‹ Ïiz¥ò  gâ¡F Kj‹Kiwahf 21.10.2020š 

X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F 

tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.12.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.12% rj« FiwÎ 

2. RPS Construction, Karur kÂ¥Õ£il él   2.32% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2449, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.12.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/4252/2020) 

                            

Ô®khd v©.2540 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

36)f%® efuh£Á¡fhd  òÂa mYtyf f£ol¤Â‹ K‹òw« paver Block mik¥gj‰fhd  

Kaswall Granite nosing   ig¥ iy‹ gâfŸ ngh‹w TLjš gâ¡F 

Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.6.50y£r« 

1. Siva Parameshwari Engineering construction & CO., Paramathi velur     
       kÂ¥Õ£il él 0.12% rj« FiwÎ 

2. SP & Co Constructions . Sankagri kÂ¥Õ£il él  3 .24% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2445, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.6.50 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj x¥gªj¥òŸë 

më¤JŸs Siva Parameshwari Engineering construction & CO., Paramathi velur   
x¥gªjjhuçd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.  (Ï1/4252/2020) 

                            

Ô®khd v©.2541 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

37)f%® efuh£Á¡F£g£l th®L v©.33 Kjš 48 tiuÍŸs jhªnjhâ k‰W« rz¥Ãu£o 

gFÂfëš mik¡f¥g£LŸs rKjha¡ fê¥Ãl§fŸ k‰W« bghJ¡fê¥Ãl§fis 

kuhk¤J brŒÍ« gâ¡F  Kj‹Kiwahf 21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 



Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.6.00y£r« 

1. Thiru.S.Jayaraman, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.22% rj« FiwÎ 

2. Thiru.P. Panner selvam, Karur  kÂ¥Õ£il él   3.11% rj« mÂf« 

 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

2. 

 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2403, ehŸ. 31.08.2020 « njÂ %.6.00 

Ïy£r¤Âš efuh£Á bghJ ãÂæš gâ  nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ 

tH§f¥g£lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs Thiru.S.Jayaraman, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/3633/2020) 

Ô®khd v©.2542 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

38) f%® efuh£Áæš òÂa mYtyf  f£ol¤Âš  ef®k‹w¤jiyt® miw, Mizahs® 

miw, bgh¿ahs® miw, tunt‰giw, Á¿a T£l mu§F M»a miwfëš Wall Panelling 

gâ  k‰W« bga® gyiffŸ k‰W« miw v©fŸ mik¡F«   gâ¡F Kj‹Kiwahf 

21.10.2020š X¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. nkw¦go 

gâ¡F tu¥bgw¦w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfis KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ gh®it¡F« 

Koé‰F« it¡f¥g£LŸsJ. 

 

ntiyæ‹ kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.25.00y£r« 

1. PRG Construction, Karur    kÂ¥Õ£il él 0.08% rj« FiwÎ 

2. RPS Construction, Karur kÂ¥Õ£il él   2.26% rj« mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. 

 

 

2. 

 

 

nk‰go gâ¡F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.2447, ehŸ.09.09.2020« njÂ %.25.00 

Ïy£r¤Âš gâ nk‰bfhŸs k‹w  mDkÂ tH§f¥g£lijÍ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

nk‰go gâ¡F tu¥bg‰Ws¦s Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš Fiwªj 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs PRG Construction, Karur x¥gªjjhuçd¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæid k‹w« V‰fyh«.    (Ï1/4252/2020) 

                             

Ô®khd v©.2543 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

39)f%® efuh£Áæš òÂajhf f£l¥g£LŸs mYtyf ga‹gh£o‰fhf òÂa ä‹ Ïiz¥ò 

55KW msÎ ä‹Âw‹ bfh©l K«Kid Ïiz¥ò tH§Fkhh Ï›tYtyf foj« _y« 

jäœehL ä‹rhu thça¤Â‰F é©z¥g¡ foj« mD¥Ãaj‰F ä‹rhu thça¤Âl« 

ÏUªJ tu¥bg‰w f.v.c.ä.bgh/Ï.fh/e/bj/f%® /nfh.ä.Ï./v©.79 ehŸŸ23.10.2020š 

kÂ¥Õ£L g£oaš bjhif %.81,600/-ia jäœehL ä‹rhu thça¤Â‰F brY¤j 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

 

mYtyf¡ F¿¥ò  

1)k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«. 

2)f%® efuh£Áæš òÂa mYtyf¤Â‹ ga‹gh£o‰fhf òÂa ä‹ Ïiz¥ò bgWtj‰F 

mtru mtÁa« fUÂ efuh£ÁfŸ r£l« 1920 ÃçÎ v©.15‹Ñœ jäœehL ä‹rhu 

thça¤Âl« ÏUªJ tu¥bg‰w kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.81,600/-ia ä‹rhu thça¤Â‰F 

brY¤Âaij k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«.     (Ï3/2020)  

 

Ô®khd v©.2544 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

40) f%® efuh£Á  F¤jif Ïd§fëš   nfhé£-19 bfhnuhdh nehŒ bjh‰W jL¥ò gâ¡ 

fhuzkhf Ãw¥Ã¡f¥g£l bghJ Cul§F fhy¤Âš 01.04.2020 Kjš 31.05.2020 tiu 



cŸs fhy¤Â‰F cŸsh£Á mik¥òfëš brašglhj filfŸ / tçæšyh Ïd§fS¡F 

thlif bjhifæid brY¤JtÂèUªJ éy¡F më¤J murhiz v© 298 efuh£Á 

ã®thf«  k‰W«  FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ 02.09.2020‹ go c¤juél¥g£L murhiz 

tu¥bg‰WŸsJ. nk‰go murhizæid brašgL¤J« éjkhf Ïªefuh£Á¡F 

brhªjkhd F¤jif filfŸ k‰W« M©L F¤jif Ïd§fëš  01.04.2020 Kjš 

31.05.2020 tiu cŸs fhy¤Â‰F brašglhj filfŸ/tçæšyh Ïd§fis Ï›tYtyf 

gâahs®fis bfh©L _‹W  FG¡fŸ mik¤J rç gh®¡f¥g£L, mYty®fŸ  

_ykhf nkyhŒÎ brŒa¥g£LÏªefuh£Á¡F brhªjkhd bkh¤j« 330 filfëš 

Ñœ¡f©l 322 khj thlif filfŸ k‰W« M©L F¤jif Ïd§fŸ bkh¤j« 10 

Ïd§fëš brašglhj Ñœf©l 9 Ïd§fë‹ g£oašfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, k‰W«  

01.04.2020 Kjš 31.05.2020 tiu cŸs fhy¤Â‰F brašglhj filfŸ / tçæšyh 

Ïd§fë‹ (fy« v© 5æš f©LŸs) thlif nf£ò¤bjhifæid Ú¡f« brŒÂl cça 

gâ¥ghŒÎ (Work Flow) Kiwæš UTIS -‹ _y« cça ÂU¤j§fŸ nk‰bfh©L thlif 

nf£ò¤bjhifæid jŸSgo brŒa k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 

t.v

© 
tçéÂ¥ò v© 

tç éÂ¥ghs® bga® k‰W« fil mik¤JŸs 

égu« 
khj 

thlif 

muR Mizæ‹ 

go 01/04/2020 

Kjš 31/05/2020 

tiuæš efuh£Á 

ã®thf¤jhš 

jŸSgo brŒa 

gçªJiu¡F« 

bjhif 

1 2 3 4 5 

1 20000407 எம்.க ரே்வல் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 1 

ைசவஉணவகம் 
149500 299000 

2 20000300 .சதா வம் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 2 
17250 34500 

3 20000301 ஆர.் ஜயலட்  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  3 
11500 23000 

4 20000302 .ேவ சச்ா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  4 
13225 26450 

5 20000303 .ேவ சச்ா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  5 
17250 34500 

6 20000304 ஆர.் தா 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  6 
10350 20700 

7 20000305 .ேவ சச்ா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  7 
13225 26450 

8 20000306 
ஆர.்காமாட் யம்மா
ள் 

யேப ந் நி
ைலயகைடஎண்  8 

17250 34500 

9 20000307 .ஊ ைடயான் 
யேப ந் நி

ைலயகைட 
எண்  9 

17250 34500 

10 20000308 என். .க ணாநி  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
10 

17250 34500 

11 20000309 பழனியம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
11 

17250 34500 

12 20000310 ைவர ரத்்  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
12 

17250 34500 

13 20000311 ராம ஷ்ணன் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
13 

13800 27600 

14 20000312 ேக.ெசல்லம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
14 

13800 27600 

15 20000313 .எம்.ராஜரத் னம் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
15 

13800 27600 

16 20000314 .ேக.ேசக் கம  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
16 

17250 34500 

17 20000315 .ேக.ேசக் கம  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
17 

17250 34500 

18 20000316 ஆர.்லட் யம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
18 

17250 34500 

19 20000317 ஆர.்லட் யம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
10350 20700 



19 

20 20000318 .நல்லதம்  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
20 

13800 27600 

21 20000319 ஆர.்லட் யம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
21 

17250 34500 

22 20000320 
.இராஜாமணியம்

மாள் 

யேப ந் நி
ைலயஅைசவஉ
ணவகம் 

82800 165600 

23 20000321 .மாேதஸ்வரன் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
22 

28750 57500 

24 20000322 ஆர.்ரா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
23 

8625 17250 

25 20000323 என்.நாகராஜ் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
24 

28750 57500 

26 20000324 எம். ஷ்ணன் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
25 

28750 57500 

27 20000325 ஆர.்தங்கேவல் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
26 

28750 57500 

28 20000326 ஆர.்ெரங்கரத் னம் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
27 

11500 23000 

29 20000327 . ப்பம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
28 

28750 57500 

30 20000328 என்.ராஜம் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
29 

28750 57500 

31 20000329 எம்.ரா  (எ) ராம்தாஸ் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
30 

28750 57500 

32 20000330 . வேனஸ்வரி 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
31 

11500 23000 

33 20000331 . . ைர 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
32 

28750 57500 

34 20000336 .ராமசா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
33 

23000 46000 

35 20000337 எஸ்.ராஜேகாபால் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
34 

23000 46000 

36 20000338 .ஆர.்சடேகாபால் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
35 

23000 46000 

37 20000343 எம். ஷ்ணன் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
36 

23000 46000 

38 20000344 , த் லட்  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
37 

23000 46000 

39 20000345 ஆர.்எத் ராஜ் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
38 

23000 46000 

40 20000346 nக.ராம் மார ்
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
39 

23000 46000 

41 20000347 .ஜல்சா மாரி 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
40 

20700 41400 

42 20000349 nf.v«.சந் ரேசகர ்
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
41 

18400 36800 

43 20000350 .சர  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
42 

18400 36800 

44 20000351 ேக.ைவரெப மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
43 

18400 36800 

45 20000352 என்.ராமசா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 
44 

18400 36800 

46 20000353 இ. ைரசா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
20700 41400 



45 

47 20000354 .ஜல்ஜா மாரி 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
46 

20700 41400 

48 20000355 nக.சரஸ்வ  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
47 

20700 41400 

49 20000356 எஸ். .ம ைத 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
48 

20700 41400 

50 20000357 எம்.க ப்பண்ணன் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
49 

20700 41400 

51 20000358 
nமலாண்ைம 
இயக் நர ்

யேப ந் நி
ைலயஆ ன்க
ைட 

28750 57500 

52 20000359 
nமலாண்ைம 
இயக் நர ்

யேப ந் நி
ைலயஆ ன்க
ைட 

5750 11500 

53 20000436 ஜயாப ப்பகம் 
யேப ந் நி

ைலயெதன்ேமற்
த்தககைட 

4025 8050 

54 20000361 ைளேமலாளர ்
யேப ந் நி

ைலய க் ங் ம் 
11500 23000 

55 20000362 வாேபாக் வரத்  
கழகம் 

யேப ந் நி
ைலய க் ங் ம் 

7475 14950 

56 20000405 
அர ைர  
ேபா.கழகம் 

யேப ந் நி
ைலய க் ங் ம் 

5750 11500 

57 20000364 என்.இளவர  
யேப ந் நி

ைலயெதன் றக
ைடஎண் 3  

9200 18400 

58 20000041 nக.ராமசா  
யேப ந் நி

ைலயம்வடக் க
ைடஎண் .1 

13225 26450 

59 20000042 vஸ்.ெஜயராமன் 
யேப ந் நி

ைலயம்வடக் க
ைடஎண் 2 

13225 26450 

60 20000043 nக. சா  
யேப ந் நி

ைலயம்வடக் க
ைடஎண் .3 

13225 26450 

61 20000044 என். .க ணாநி  
யேப ந் நி

ைலயம்வடக் க
ைடஎண் .4 

13225 26450 

62 20000045 .பாஸ்கரன் 
யேப ந் நி

ைலயம்வடக் க
ைடஎண் .5 

13225 26450 

63 20000418 எம்.தங்கேவல் 
யேப ந் நி

ைலயம்ெட ேபா
ன் தெ்பட் கைட 

11500 23000 

64 20000211 எஸ். ரளி ேகாைவசாைலக
ைடஎண் 1 

20700 41400 

65 20000212 ,ேக.ராேஜª ரன் 
ேகாைவசாைலக
ைடஎண்.2 

20700 41400 

66 20000213 . ேகசன் 
ேகாைவசாைலக
ைடஎண்.3 

20700 41400 

67 20000214 ேக.ெஜயபால் 
ேகாைவசாைலக
ைடஎண்.4 

20700 41400 

68 20000215 .காளியப்பன் 
ேகாைவசாைலக
ைடஎண்.5 

20700 41400 

69 20000216 எல்.ச ஷ் மார ்
ேகாைவசாைலக
ைடஎண்.6 

20700 41400 

70 20000217 .ெஜக சன் 
ேகாைவசாைலக
ைடஎண் .7 

20700 41400 

71 20000218 .ெசல்வராஜ் 
ேகாைவசாைலக
ைடஎண் .8 

20700 41400 

72 20000221 . னிவாசன் 
னிேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 1 
29900 59800 

73 20000222 vம். ஷ்பா 
னிேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 2 
17250 34500 

74 20000047 vம்.ெசந் ல்நாய  
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண் 
1 

25300 50600 

75 20000048 vம்.ெசந் ல்நாய  
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண்
.2   

23000 46000 

76 20000049 nக. ேகசன் 
பைழயேப ந் நி
ைலயம் 

கைடஎண் .3   
20700 41400 



77 20000050 என்.ேவ ேகாபால் 
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண் 
.4   

23575 47150 

78 20000051 எஸ்.அன் ரத் னம் 
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண் 
.5  

23575 47150 

79 20000052 எம்,மேகஷ்வரன் 
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண்
. 6   

23575 47150 

80 20000055 nக.ரத் னம் 
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண்
. 9   

23575 47150 

81 20000056 . .ம டப  
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண்
.10   

23575 47150 

82 20000057 வள்ளி (எ) ந்தரவள்ளி 
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண்
.11   

23575 47150 

83 20000058 ேக.சண் க ந்தரம் 
பைழயேப ந் நி
ைலயம்கைடஎண்
.12 

23575 47150 

84 20000074 எம்.கந்தசா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 2 

2300 4600 

85 20000075 . ப் ரமணியன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.3 

4600 9200 

86 20000076 எஸ். ேகசன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.4 

4600 9200 

87 20000077 
எம்.பாப்பாத் யம்மா
ள் 

ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்5 

3450 6900 

88 20000078 ேக.ஆதவன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .6 

3450 6900 

89 20000079 இ.ெபரியசா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .7 

3450 6900 

90 20000080 பழனியப்பன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .8 

3450 6900 

91 20000081 ஏ,ராமாத்தாள் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்l.9 

3450 6900 

92 20000082 எம்.தங்கரா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 10 

3450 6900 

93 20000083 எம்.ஆ கம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .11 

4025 8050 

94 20000084 ஏ,ராமதாஸ் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.12 

4025 8050 

95 20000085 nக.ெஜயபாலன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 13 

4025 8050 

96 20000086 .க ரே்வல் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .14 

4025 8050 

97 20000087 அப் ல்கா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .15 

4025 8050 

98 20000088 எம்.சார் ன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .16 

4025 8050 

99 20000089 காளியம்மாள் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .17 

3450 6900 

100 20000090 எம்.ர க்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .18 

4025 8050 

101 20000091 மார ்
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .19 

3450 6900 

102 20000092 ராமசா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .20 

2300 4600 



103 20000093 எஸ்.சேராஜா 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 21 

3450 6900 

104 20000094 ேமாகன்தாஸ் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 22 

3450 6900 

105 20000095 மாேத°வரன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .23 

2300 4600 

106 20000096 ஏ.பழனிசா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 24 

2300 4600 

107 20000097 ப ப  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .25 

3450 6900 

108 20000098 ஏ.க ப்ைபயா 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .26 

2300 4600 

109 20000099 ஏ,நாச் த்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .27 

2875 5750 

110 20000100 எம்.அப் ல்சலாம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 28` 

1840 3680 

111 20000101 எம்.அப் ல்சலாம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .29 

2875 5750 

112 20000102 nசக்தா த் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.30 

2875 5750 

113 20000103 பாப்பம்மாள் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் l.31 

2875 5750 

114 20000104 
எம். .லட் நாராய
ணன் 

ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .32 

2875 5750 

115 20000105 எல்.நாகமாணிக்கம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .33 

2875 5750 

116 20000106 எம்.அங்க த்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்34 

2300 4600 

117 20000107 .பால ப் ரமணி 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .35 

2300 4600 

118 20000108 ஆர.் ஷ்ணன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .36 

2300 4600 

119 20000109 பரக்த்அ  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண். 37 

1553 3106 

120 20000110 அப் ல்ஜபார ்
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 38 

8050 16100 

121 20000111 . சை்ச த்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .39 

4600 9200 

122 20000112 எம்.ெபான்மைல 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.40 

3450 6900 

123 20000113 பால ஷ்ணன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 41 

2300 4600 

124 20000114 ன்னப்பன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 42 

2300 4600 

125 20000115 அப்பா ெசட் யார ்
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.43 

2875 5750 

126 20000116 க ரவ் ேவல் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்.44 

5750 11500 

127 20000117 எம்.ராைமயா 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்45 

5750 11500 

128 20000118 எம்.வ ேவல் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக

4025 8050 



ைடஎண்46 

129 20000119 ேவலா தம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்47 

2415 4830 

130 20000120 எம்.மேகஷ்வரன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்48 

4025 8050 

131 20000121 .ராதா ஷ்ணன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்49 

2875 5750 

132 20000122 எம். ஷ்ண ரத்்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண்50 

2415 4830 

133 20000123 எஸ்.ெஜயராம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .51 

4025 8050 

134 20000124 மாரியப்பன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் .52 

4025 8050 

135 20000125 ைரராஜ் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 53 

2875 5750 

136 20000126 சரவணன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகா டக
ைடஎண் 54 

2415 4830 

137 20000248 .நாகம்மாள் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண் 1 

9200 18400 

138 20000249 .ரத் னம் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .2 

9200 18400 

139 20000250 எஸ். க்மணி 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .3 

9200 18400 

140 20000251 ஆர.்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .4 

9200 18400 

141 20000252 .ேக. ரத்்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .5 

8625 17250 

142 20000253 கந்தசா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .6 

8625 17250 

143 20000254 ேரமா 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .7 

8625 17250 

144 20000255 ேக.எஸ்.ராமநாதன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .8 

7590 15180 

145 20000256 ஆர.் ன்னசா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்   .9 

7590 15180 

146 20000257 ஆர.்சந் ரேசகர ்
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்   .10 

7590 15180 

147 20000258 எஸ். ப் லட்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .11 

7590 15180 

148 20000259 எம்.சரஸ்வ  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .12 

7590 15180 

149 20000260 ஏ.ராம ஷ்ணன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .13 

7590 15180 

150 20000262 எம்.சரஸ்வ  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  15 

4600 9200 

151 20000263 ேக.பத்மாவ  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  16 

4600 9200 

152 20000264 எம்.பட்டாணி 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண் .17 

17825 35650 

153 20000265 ேஜ.க தா 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண் .18 

17825 35650 

154 20000266 எஸ். னியப்பன் ெவங்கேடஸ்வரா 17825 35650 



சாைலகட் டக
ைடஎண்  .19 

155 20000267 என்.பழனியப்பன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .20 

17825 35650 

156 20000268 எம். னி கம  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .21 

11500 23000 

157 20000269 எம்.சாரங்கபாணி 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  22 

11500 23000 

158 20000270 ஆர.்மாதவன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண் .23 

11500 23000 

159 20000271 எம்.சாரங்கபாணி 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  24 

7475 14950 

160 20000272 என். கம ட்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்   25 

7475 14950 

161 20000273 எஸ்.பழனிசச்ா  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  26 

7475 14950 

162 20000274 எஸ்.வ ேவல் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .27 

7475 14950 

163 20000275 பாலா யம்மாள் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .28 

7475 14950 

164 20000276 என். கம ட்  
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  29 

7475 14950 

165 20000277 ஆர.்ரமணி 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  30 

7475 14950 

166 20000278 பாலா யம்மாள் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  . 31 

7475 14950 

167 20000279 ஆர.்மாதவன் 
ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண்  .32 

7475 14950 

168 20000188 ேக.எஸ்.ராமநாதன் 
ரம்ம ரத்்தம்சா

ைலெபட் கைடஎ
ண் 4 

5750 11500 

169 20000189 .நல்லம்மாள் 
ரம்ம ரத்்தம்சா

ைலெபட் கைடஎ
ண் 1 

4600 9200 

170 20000190 எஸ்.க ப்பசா  
ரம்ம ரத்்தம்சா

ைலெபட் கைடஎ
ண் .2 

2875 5750 

171 20000220 என். ஷ்ணன் 
ரம்ம ரத்்தம்சா

ைலெபட் கைடஎ
ண் .3 

4600 9200 

172 20000177 எம். க்மணி 
தா க்காஆ ஸ்
ைடப் ைசன்க
ைட 1 

2875 5750 

173 20000178 ஆர.்எஸ். த்  
தா க்காஆ ஸ்
ைடப் ைசன்க
ைட  .2 

2875 5750 

174 20000179 ேக.ஆர.்ெரங்கசா  
தா க்காஆ ஸ்
ைடப் ைசன்க
ைட .3 

2875 5750 

175 20000219 அர் னன் 
தா க்காஆ ஸ்
ைடப் ைசன்க
ைட 

2875 5750 

176 20000181 .ராமசா  
ஜவஹரப்ஜாரக்
ைடஎண் 1 

5750 11500 

177 20000182 ஏ.சரஸ்வ  
ஜவஹரப்ஜாரக்
ைடஎண் 2 

5750 11500 

178 20000183 சமய ரம் 
ஜவஹரப்ஜாரக்
ைடஎண் 3 

5750 11500 

179 20000184 எஸ்.ராஜம்மாள் 
ஜவஹரப்ஜாரக்
ைடஎண் 4 

3450 6900 

180 20000185 எம்.காரத்் ேகயன் 
ஜவஹரப்ஜாரெ்ப
ட் கைட 

5750 11500 

181 20000415 ஏ.உறா ராேபகம் 
ஜவஹரப்ஜாரஏ்,

ேக, அ ல்க
4025 8050 



ைடஎண்.1 

182 20000186 லட் யம்மாள் 
ஜவஹரப்ஜாரஏ்,

ேக, அ ல்க
ைடஎண்.2 

4600 9200 

183 20000187 எம்.சாஉற ன் 
ஜவஹரப்ஜாரஏ்,

ேக, அ ல்க
ைடஎண்.3 

4600 9200 

184 20000200 எஸ். சை்ச 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலெதன் றக
ைடஎண் 1 

10350 20700 

185 20000201 எம்.வரதராஜன் 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலெதன் றக
ைடஎண் .2 

10350 20700 

186 20000202 என்.ராஜம்மாள் 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலெதன் றக
ைடஎண் .3 

11500 23000 

187 20000198 எம். ஷ்ணசா  
ராஜா  – ேதர்  
ெபட் க்கைட(ஆ
ஸ்பத் ரிசாைல 

4600 9200 

188 20000210 .எஸ்.மேகஷ்வரி 
ப வாளரஅ் வல

கம்எ ரஇ் ம்
ெபட் க்கைட 

6900 13800 

189 20000299 
ேமலாண்ைமஇயக் ந
ர ்

ட் ற சங்கபா
ல்கைடஎண் 17 

2300 4600 

190 20000204 .சம்பத் 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலவட றகைடஎ
ண் 1 

5750 11500 

191 20000205 எஸ்.கனகம் 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலவட றகைடஎ
ண் .2 

5750 11500 

192 20000206 .கந்தசா  
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலவட றகைடஎ
ண் .3 

5750 11500 

193 20000207 .சதா வம் 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலவட றகைடஎ
ண் 4 

5750 11500 

194 20000208 .சதா வம் 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலவட றகைடஎ
ண் .5 

5750 11500 

195 20000209 nக.பால ப் ரமணி 
ஆஸ்பத் ரிசா
ைலவட றகைடஎ
ண் .6 

5750 11500 

196 20000171 எச.்சா ல்உற  

ஆசாத்சாைலெப
ட் கைடஎண் 1 

(ேபா ஸ்ஸ்ேடசன்
எ ரில்) 

863 1726 

197 20000172 v°.nr¡ gß¤ 

ஆசாத்சாைலெப
ட் கைடஎண் 2 

(ேபா ஸ்ஸ்ேடசன்
எ ரில்) 

863 1726 

198 20000173 nf.jh©lt‹ 

ஆசாத்சாைலெப
ட் கைடஎண் 3 

(ேபா ஸ்ஸ்ேடசன்
எ ரில்) 

863 1726 

199 20000174 ேக.எஸ்.ராம ரத்்  

ஆசாத்சாைலெப
ட் கைடஎண் 4 

(ேபா ஸ்ஸ்ேடசன்
எ ரில்) 

863 1726 

200 20000175 
என்.ேகாபால ஷ்
ணன் 

ஆசாத்சாைலெப
ட் கைடஎண் 5 

(ேபா ஸ்ஸ்ேடசன்
எ ரில்) 

863 1726 

201 20000176 .ராஜா 

ஆசாத்சாைலெப
ட் கைடஎண் 6  

(ேபா ஸ்ஸ்ேடசன்
எ ரில்) 

863 1726 

202 20000193 எல்.ெவங்கடாசலம் 
ஆசாத்சாைலெப
ட் கைட 

( லகம்அ ல்) 

3450 6900 

203 20000060 nகா.ஆப்.ெடக்ஸ் 
ஆசாத்சாைலநக
ராட் வளாககட்
டம் 

23000 46000 

204 20000401 vஸ்.சரவணன் 
ஆசாத்சாைலநக
ராட் வளாககட்
டம்கைடஎண் 1 

9200 18400 

205 20000064 தாட்ேகா ஆசாத்சாைலநக 9200 18400 



ராட் வளாககட்
டம்கைடஎண் .2 

206 20000067 ேஜ.தங்க ைர 
ஆசாத்சாைலநக
ராட் வளாககட்
டம்கைடஎண் 4 

9200 18400 

207 20000068 எஸ்.சாகரப்ா  
ஆசாத்சாைலநக
ராட் வளாககட்
டம்கைடஎண்  .5 

9200 18400 

208 20000069 எம்.அங்க த்  
ஆசாத்சாைலநக
ராட் வளாககட்
டம்கைடஎண் .6 

9200 18400 

209 20000070 ஆர.்லட்  
ஆசாத்சாைலநக
ராட் வளாககட்
டம்கைடஎண் .7 

13800 27600 

210 20000195 எம்.எட் யப்பன் 
ண் க்கல்சா

ைலஇ ம் ெபட்
கைடஎண் 1 

4025 8050 

211 20000196 
.எம்.ெப மாள்ெசட்
 

ண் க்கல்சா
ைலஇ ம் ெபட்
கைடஎண் .2 

2300 4600 

212 20000396 ேக. மாரராஜா 
ண் க்கல்சா

ைலஇ ம் ெபட்
கைடஎண் .3 

4025 8050 

213 20000397 .ெசல்  
ண் க்கல்சா

ைலஇ ம் ெபட்
கைடண்.4 

4025 8050 

214 20000398 .ெசல்  
ண் க்கல்சா

ைலஇ ம் ெபட்
கைடஎண் 5 

4025 8050 

215 20000399 ேக. மாரராஜா 
ண் க்கல்சா

ைலஇ ம் ெபட்
கைடஎண் .6 

4025 8050 

216 20000414 ைவத் ஸ் காரி 

ண் க்கல்சா
ைலெபட் கைட ( 

ள்ைளயாரே்கா
ல்அ ல்) 

3450 6900 

217 20000199 ேக. ப் ராயன் 
காமராஜ்சந்ைத
ைழ வா ல்ெப
ட் கைட 

2875 5750 

218 20000390 எம்.சண் கம் 
மாவ யான்ேகா

ல்ெத கைடஎ
ண் 1 

3450 6900 

219 20000391 ேக.த ழ்ெசல்வன் 
மாவ யான்ேகா

ல்ெத கைடஎ
ண் .2 

3450 6900 

220 20000392 ஆர.் ேகசன் 
மாவ யான்ேகா

ல்ெத கைடஎ
ண்.3 

3450 6900 

221 20000393 .ேமாகன் 
அன்சாரிெத  - 

கைடஎண் 1 
5750 11500 

222 20000394 .மேனாகரன் 
அன்சாரிெத  - 

கைடஎண் .2 
5175 10350 

223 20000395 ஆர.்தங்கராஜ் 
அன்சாரிெத  - 

கைடஎண் .3 
5175 10350 

224 10000001 எஸ்.ெசல்வராஜ் 
ேசலம்ெம ன்
ேரா கைடஎண் 1 

4025 8050 

225 10000002 ேக.மணி ேசலம்ெம ன்
ேரா கைடஎண்.2 

4025 8050 

226 10000003 .எஸ்.கந்தசா  
ேசலம்ெம ன்
ேரா கைடஎண் .3 

4025 8050 

227 10000004 ேக.சத் யராஜ் 
ேசலம்ெம ன்
ேரா மா அைற
எண்  1 

2300 4600 

228 10000005 எஸ்.ெசல்வராஜ் 
ேசலம்ெம ன்
ேரா மா அைற
எண்  2 

2300 4600 

229 10000006 ேக.மணி 
ேசலம்ெம ன்
ேரா மா அைற
எண்.3 

2300 4600 

230 10000007 எஸ்.பாலன் 
இனாம்க ரO்HT
கைடஎண் 1 

5175 10350 

231 10000008 ேக.பழனியப்பன் 
இனாம்க ரO்HT 
கைடஎண் 2 

5175 10350 

232 10000009 .சண் கம் 
இனாம்க ரO்HTக
ைடஎண் 3 

5175 10350 

233 10000010 எம்.நாச் த்  இனாம்க ரO்HTக 5175 10350 



ைடஎண் 4 

234 10000011 ேக.எம். ேகசன் 
இனாம்க ரO்HTக
ைடஎண் 5 

5175 10350 

235 10000012 இ,ராஜா 
இனாம்க ரO்HT
மா அைறஎண் 1 

2645 5290 

236 10000013 ேக.மணி இனாம்க ரO்HT
மா அைறஎண் 2 

2645 5290 

237 10000014 ேக.கந்தசா  
இனாம்க ரO்HT
மா அைறஎண் 3 

2645 5290 

238 10000015 எஸ். ங்ெகா  
இனாம்க ரO்HT
மா அைறஎண் 4 

2645 5290 

239 10000016 எஸ்.ெசல்வராஜ் 
இனாம்க ரO்HT
மா அைறஎண் 5 

2645 5290 

240 10000017 எம்.நடராஜன் 
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
1 

4025 8050 

241 10000018 .பாஸ்கர ்
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
2 

4025 8050 

242 10000019 .ரேமஷ் 
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
3 

4025 8050 

243 10000020 எம்.மேனாஜ் மார ்
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
4 

4025 8050 

244 10000021 எஸ்.மேனாகர ்
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
5 

4025 8050 

245 10000022 எஸ். மார ்
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
6 

4025 8050 

246 10000023 ஆர.்தனபால் 
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
7 

4025 8050 

247 10000024 ேக. ஷ்ண ரத்்  
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
8 

4025 8050 

248 10000025 என்.பாலா  
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
9 

4750 9500 

249 10000026 ஏ. ேரா ேரஷ் 
ளத் ப்பா

ைளயம்கைடஎண் 
10 

4750 9500 

250 10000027 ஏ, .ெசந் ல் 
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 1 

2300 4600 

251 10000028 எஸ். ங்ெகா  
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 2 

2300 4600 

252 10000029 ஆர.்சன்ரி  
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 3 

2300 4600 

253 10000030 ஆர.்சன்ரி  
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 4 

2300 4600 

254 10000031 எம்.மேனாஜ் மார ்
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 5 

2300 4600 

255 10000032 இ.ராஜா 
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 6 

2300 4600 

256 10000033 ேக. ேரஷ் 
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 7 

2300 4600 

257 10000034 என்.பாலா  
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 8 

2300 4600 

258 10000035 இ.ராஜா 
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 9 

2300 4600 

259 10000036 இ.ராஜா 
ளத் ப்பா

ைளயம்மா அ
ைறஎண் 10 

2300 4600 

260 20000437 எ.நாச் த்  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண்  
12 A 

6898 13796 

261 20000438 ஆர.்ராஜம்மாள் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 12 

B 
7806 15612 



262 20000054 எம்.பத்மாவ  
பைழயேப ந்  
நிைலயம்கைடஎ
ண் 8 

7605 15210 

263 20000439 ஆர.்மேனாகரன் 
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 
.20 A 

5381 10762 

264 20000348 ேக.என்.ேகா  
யேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 
.40 A 

14742 29484 

265 20000370 எம்.அ தேவல் 
யேப ந் நி

ைலயெதன் றமா
 

37044 74088 

266 20000432 எ. ஜய்ஆண்டனி 
யேப ந் நி

ைலயெதன் றமா
 

24912 49824 

267 20000371 எல்.ெபரியசா  
யேப ந் நி

ைலயெதன் றமா
 

72864 145728 

268 20000031 எஸ்.மேனாகரன் 
யேப ந் நி

ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 1 

2450 4900 

269 20000032 எஸ். ஷ்ண ரத்்  
யேப ந் நி

ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 2 

2450 4900 

270 20000033 எம்.கந்தசா  
யேப ந் நி

ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 3 

2450 4900 

271 20000034 எஸ்.ஆ கம் 
யேப ந் நி

ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 4 

2450 4900 

272 20000035 
ஆர,்நீ யப்பக ண்ட
ர ்

யேப ந் நி
ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 5 

2450 4900 

273 20000281 ேக.அ வழகன் 
யேப ந் நி

ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 6 

2450 4900 

274 20000280 எஸ். .ெசல்வராஜ் 
யேப ந் நி

ைலயம்மட்டன்க
ைடஎண் 7 

2450 4900 

275 20000410 ெகாங் வசாயசங்
கம் 

யேப ந் நி
ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.16 

4266 8532 

276 20000411 ெகாங் வசாயசங்
கம் 

யேப ந் நி
ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண் 17 

4266 8532 

277 20000412 ெகாங் வசாயசங்
கம் 

யேப ந் நி
ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.18 

4266 8532 

278 20000419 எம்.பால ப் ரமணி 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.19 

4500 9000 

279 20000421 என்.இளங்ேகா 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.6 

7366 14732 

280 20000422 இ.ராஜ் மார ்
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.9 

7966 15932 

281 20000423 .ெச யன் 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்20 

4500 9000 

282 20000426 என்.மணிமாறன் 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.12 

5266 10532 

283 20000427 எம்.க ணாகரன் 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.14 

7366 14732 

284 20000428 நந் னி 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.11 

5266 10532 

285 20000429 
எம்.எல்.பன்னீரெ்சல்வ
ம் 

யேப ந் நி
ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.15 

7385 14770 

286 20000430 எஸ். ரபாத் 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.7 

7385 14770 

287 20000431 எஸ். ரபாத் 
யேப ந் நி

ைலயம்வட றம்
மா கைடஎண்.8 

7385 14770 



288 20000434 ஆர.்சம்பத் 
பைழயேப ந் நி
ைலயகைடஎண் 7 

18470 36940 

289 20000444 ேக. .ேவல் கன் 
பைழயேப ந் நி
ைலயமா  

33360 66720 

290 20000435 
ஏ.ேக.எஸ். 

அண்ணா ைர 

ெவங்கேடஸ்வரா
சாைலகட் டக
ைடஎண் 14 

8644 17288 

291 20000445 .ராஜலட்  
னிேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 3 
28635 57270 

292 20000447 ேக.ரமா 
னிேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 5 
24150 48300 

293 20000448 லாரன்ஸ் (Rªjuuh#‹) 
னிேப ந் நி

ைலயகைடண் 6 
17825 35650 

294 20000449 எஸ்.ச ந்தலா 
னிேப ந் நி

ைலயகைடஎண் 7 
21390 42780 

295 10000037 ேக.த ழ்சந் ரன் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண் 1 

1150 2300 

296 10000038 தங்கமணி 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  2  

1150 2300 

297 10000039 ஏ.ெசல்வ மார ்
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண். 3 

1150 2300 

298 10000040 எ.கனகராஜ் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்   .4 

1150 2300 

299 10000041 ஏ.ஆர.்ராமர ்
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .5 

1150 2300 

300 10000042 .ர சச்ந் ரன் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .6 

1150 2300 

301 10000043 . ர  
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .  7 

1150 2300 

302 10000044 ஏ. ஸ்வநாதன் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்.   8 

1150 2300 

303 10000045 ஆர.் தாகர ்
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .9 

1150 2300 

304 10000046 எம்.ஆ கம் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .10 

1150 2300 

305 10000048 எஸ்.கண்ண  
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .12 

1150 2300 

306 10000049 ஆர.்நவமணி 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்  .13 

1150 2300 

307 10000050 . ர  
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண் .14 

1150 2300 

308 10000051 ஏ.தனலட்  
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்.15 

1150 2300 

309 10000052 
தைலவர,் ன் 

ற்பைனநலசச்ங்கம் 

ளத் ப்பா
ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்.16 

1150 2300 

310 10000053 எம்.மணிகண்டன் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண் .17 

1150 2300 

311 10000054 எம்.ெசல்வம் 
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண்18 

1150 2300 

312   மார ்
ளத் ப்பா

ைளயம்சந்ைதக
ைடஎண 20 

1323 2645 

313 082/BD01/000
01 என். னா 

நகராட் அ வல
கெதன் றம்கைட
எண் 1 

15640 31280 

314 
082/BD01/000
02 என்ராஜம் 

னிேப ந் நி
ைலயகைடஎண் 4 

26450 52900 

315 082/BD01/000
03 என்ெந ஞ்ெச யன் 

யேப ந் நி
ைலயெதன் றம்
கைடஎண் 32 A 

20125 40250 



316 082/BD01/000
04 .க ணாநி  

யேப ந் நி
ைலயெதன் றம்
மா  1080 ச ரஅ  

14375 28750 

317 
082/LD02/000
19 ேக.ேந  

நகராட் கா இட
ம்ஜவகர் ங்காவ
ட றம் 

2658 5316 

318 
082/LD02/00
005 

.ெந ஞ்ெச யன் 

ம த் வமைன
சாைலநகராட்
அ வலகெதன்
றம் 

3450 6900 

319 
082/SC03/00
020 

ேக.பவானி 
ஆசாத்சாைலநக
ராட் ெதன் றம்
கைடஎண் 3 

10250 20500 

320 
082/SC03/00
021 

எஸ்.மாரியா  
ஆசாத்சாைலநக
ராட் ெதன் றம்
கைடஎண் 4 

10200 20400 

321 
20000441 

.ஆர.்சடேகாபால் 
40 B ய 
ேப ந் நிைலய
ம் 

11470 22940 

322 
20000443 எஸ். ன்னம்மாள் 46 B ய 

ேப ந் நிைலய
ம் 

7146 14292 

 
  bkh¤j« 6415604 

 

M©L F¤jif Ïd§fŸ 

t. 

v© 
tçéÂ¥ò v© 

tç éÂ¥ghs® bga® k‰W« fil 

mik¤JŸs égu« 
M©L 

F¤jif  

muR Mizæ‹ go 

01/04/2020 Kjš 

31/05/2020 tiuæš 

efuh£Á ã®thf¤jhš 

jŸSgo brŒa 

gçªJiu¡F« bjhif 

1 2 3 4 5 

1 082/LD02/00008 
ngUªJ 

EiHÎ 

f£lz« 

     F. r¤Âauh{,  

j/bg. FHªijntš, 

12/1, MÂÂuhél® bjU,  

rz¥Ãu£o. mŠrš,  

f%®.  

4095884 682648 

2 082/BD01/00013 
fhkuh{ 

Âdrç rªij 

r. nfhÃeh¤, 

j/bg. r©Kf«, 

88, Ï.é.M® bjU, 

th§fš mŠrš, 

f%®-639 116. 

2122097 353682 

3 082/BD01/00012 
ngUªJ 

ãiya tlòw« 

thurªij 

m. uhkrªÂu‹ 

j/bg, mH»ç, 

239/2, ÏªÂuh fhyå, 

v°.btŸshs¥g£o 

mŠrš, 

bjhê‰ng£il, f%®. 

3709846 618308 

4 082/BD01/00011 
bghU£fŸ 

ghJfh¥ò 

miw 

r. nfhÃeh¤, 

j/bg. r©Kf«, 

88, Ï.é.M® bjU, 

th§fš mŠrš, 

f%®-639 116 

266445 44408 

5 082/BD01/00009 

ngUªJ 

ãiya 

bj‹òw 

f£lz 

fê¥giw 

f. FHªijntš, 

j/bg.fU¥g©z‹, 

12/1, MÂ Âuhél® bjU, 

rz¥Ãu£o,f%® 

1818046 303008 

6 082/BD01/00010 

ngUªJ 

ãiya Ã‹òw 

f£lz 

fê¥giw 

f. FHªijntš, 

j/bg.fU¥g©z‹, 

12/1, MÂ Âuhél® bjU, 

rz¥Ãu£o, f%® 

675469 112578 

7 082/BD01/00007 
MLtij 

rhiy 

m. uhkè§f«, 

j/bg, mH»ç, 

239/2, ÏªÂuh fhyå, 

v°.btŸshs¥g£o 

mŠrš, 

168971 28162 



bjhê‰ng£il, f%®. 

8 082/LD02/00006 

ngUªJ 

ãiya Ãsh£ 

ghu¤Âš vil 

äî‹  

Ã. Át¡Fkh®, 

10, k¡fŸ ghij, f%® 

 
24380 4064 

9 082/LD02/00015 

òÂa ngUªJ 

ãiya  

ifæš 

j£nlªÂ 

ó¡fŸ 

é‰gid  

Â. fkš, 

j/bg. Âahfuh#‹, 

Ã/125, bgçah® ef®, 

M©lh§nfhéš 

»H¡F, 

f%® 

 

787855 131310 

   bkh¤j« 2278168 

 

 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«.         (m6/5183/2020)  

 

Ô®khd v©.2545 mDkÂ¡f¥g£lJ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


