
 

இனங்கை ைக்ைரபர் சேகறன் றசேட த்றல் பளச தறல் ைடக 

அடிப்தகடறல் றறப்தற்ைரை றண்ப்தங்ைள் சைரல் 
 

இனங்கை ைக்ைரபர் சேகறன் றசேட த்றல்  வற்நறடரைவுள்ப தறைளுக்கு 

பளச தறல் ைடக அடிப்தகடறல் றறப்தற்ைரை சேக பப்தறற்கு இங்ை 

கைகைகபப் பூர்த்ற வேய்துள்ப உத்றசரைத்ர்ைள் வரடர்தறல் ேறதரரறசுைகப 

பன்கக்குரறு அேரங்ை சேக ஆகக்குள அநறறத்ல் ங்ைறயுள்பது. 

 

02. அற்ைறங்ை இகப்பு I இன் ைலழ் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றசேட 

த்றலுள்ப வற்நறடங்ைகப றப்புற்ைரை இகப்பு II இல் வதர் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப இ.ை.சே ம் I உத்றசரைத்ர்ைபறடறயந்து றண்ப்தங்ைள் 

சைரப்தடுைறன்நண.  

 

03. லர் றயப்தம் வரறறக்கும் 03 றறுணங்ைகப பன்நரறக அடிப்தகடறல் 

வதரறட்டு தறன்யம் ஆங்ைளுடன் 2020.12.15 ஆந் றைறக்கு பன்ணர் றறுணத் 

கனரறன் ஊடரை ணக்கு அநப்தற கக்குரறு தறவுடன் அநறத் யைறன்சநன். 

 

I. சுறதப் தடிம் (தட்டப் தறன் ைற்கைச் ேரன்நறறன் 

 ேரன்றுப்தடுத்ப்தட்ட தறறயுடன்) 

II. சேற அகடரப அட்கடறன் ேரன்றுப்தடுத்ப்தட்ட தறற 
 

04. குநறத் றணத்துக்கு பன்ணர் றயப்தத்க பன்கக்ைத் றும் 

உத்றசரைத்ர்ைள் றசேட த்றற்குரற தறவரன்நறல் பள சம் தறல் 

ைடகரற்றுற்கு றணம் வதறுற்கு றயம்தறல்கன ன்று ையற அடுத் 

ைட்ட டடிக்கைைள் டுக்ைப்தடும்.  

 

05. தறன்ணறகப்பு II இலுள்ப தட்டிலில் வதர் குநறப்தறடப்தடர 

உத்றசரைத்ர்ைபறன் றண்ப்தங்ைள் றரைரறக்ைப்தடும் ன்தணரல் அந் 

உத்றசரைத்ர்ைள் இற்கு றண்ப்தறப்தகத் றர்ந்து வைரள்ளுரறு தறவுடன் 

சண்டிக்வைரள்ைறசநரம். 

  
 
     

றைற : 2020.11.11  

எப்தம்./ சே.சே. த்ணேறரற  

வேனரபர்  

அேரங்ை சேகைள் ரைர ேகதைள் ற்றும் 

உள்ளூரட்ேற அகச்சு 
 

 

 

 

 

 

 

 



இகப்பு I 

 

இனங்கை ைக்ைரபர் சேகறன் றசேட த்றல் வற்நறடரைவுள்ப தறைள் 

 
 

வர.இ. அகச்ேக/ இரேரங்ை அகச்சு றகக்ைபம்/ 

றறுணம் 

தற வற்நறடங்ைபறன் 

ண்றக்கை 

1.  றற அகச்சு அே றறத் 

றகக்ைபம் 

சனறைப் 

தறப்தரபர் 

ரைம் 

01 

றகநசேரறச் 

வேற்தரடுைள் 

றகக்ைபம் 

சனறைப் 

தறப்தரபர் 

ரைம் 

01 

சனறைப் 

தறப்தரபர் 

ரைம் 

01 

2.  றற ற்றும் பனணச் ேந்க ற்றும் 

வதரதுத் வரறல்பற்ேற றுேலகப்பு 

இரேரங்ை அகச்சு 

வேற்றட்ட 

பைரக 

ற்றும் 

சற்தரர்கத் 

றகக்ைபம் 

சனறைப் 

தறப்தரபர் 

ரைம் 

01 

3.  உள்ரட்டுப் 

தரதுைரப்பு 

உள்ரட்டலுைள் 

ற்றும் 

அணர்த் 

பைரகத்து 

இரேரங்ை 

அகச்சு 

உள்ரட்டலுல்ைள் 

அகச்சு 

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

ேட்டம் ற்றும் 

எளங்குப் தறரறவு 

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

 வதரலிஸ் 

கனகைம் 

தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

4.  ை அதறறயத்ற, வீடகப்பு அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

5.  ேறகநச்ேரகன றுேலகப்பு, ேறகநக் 

கைறைள் புணரா்ரழ்வு இரேரங்ை 

அகச்சு 

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

6.  வபறரட்டு அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

7.  யந்து உற்தத்ற, ங்ைல் ற்றும் 

எளங்குதடுத்ல் இரேரங்ை அகச்சு 

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

8.  றேர அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

9.  உ உற்தத்ற ற்றும் ங்ைல், 

இேரண உ ற்றும் ைறயறரேறணறப் 

தன்தரட்டு எளங்குதடுத்ல் 

இரேரங்ை அகச்சு  

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

10.  தண்க றனங்குைள், தண்க 

அதறறயத்ற ற்றும் தரல், பட்கட 

ேரர்ந் கைத்வரறல் இரேரங்ை 

அகச்சு 

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 



 

11.  லர்ப்தரேண அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

12.  லர் ங்ைல் அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

13.  ரறேக்ற அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

14.  இகபஞர் ற்றும் றகபரட்டுத் 

துகந அகச்சு 

 தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

15.  சுற்றுனரத் துகந அகச்சு   தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

16.  ர்த்ை அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

17.  வகுேண ஊடை அகச்சு  தறரண றற 

உத்றசரைத்ர் 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இகப்பு II 

 

சேகபப்தறன் அடிப்தகடறல் கைைகபப் பூர்த்ற வேய்துள்ப இனங்கை 

ைக்ைரபர் சேகறன் ம் I இலுள்ப உத்றசரைத்ர்ைபறன் வதர்ப் தட்டில் 

 
 

வர.இ. 

சேக 

பப்பு 

இனக்ைம் 

வதர் 
சேற அகடரப 

அட்கட இனக்ைம் 

1.  03 றய. ேல. றரறஸ்மசை 612141070V 

2.  08 றயற டி.வீ.டதறள்யு. வதத்சை  655141154V 

3.  17 றய.சை.டி.ன். ையரறனை          

 

631122158V 

4.  30 றய. பீ.டதறள்யு. வண்டிஸ் 

 

610730701V 

5.  37 வேல்ற ன்.சை.ஆர். வதசர 

 

656751207V 

6.  42 றய. ல்.ேல. அநு 

 

640891033V 

7.  44 றய. ஆர்.ரல,ஸ்.ல். ேேறங்ய 

 

641470783V 

8.  57 றய. ேல. றக்ேறங்ய 

 

640311142V 

9.  58 றய. ேல..ஸ். அதுன குர  

 

653383339V 

10.  59 றயற . சரைன் 

 

196358102915 

11.  60 றய. சே.ச். கும்   

 

612080585V 

12.  62 றய. சேைலஸ்ன் 620153485V 

13.  63 றய. ஸ். குைரஸ்    

 

652050760V 

14.  64 றயற யூ. ரசேஸ்ரற 608361413V 

15.  67 றய. ஸ். சேரேர 632372213V 

16.  68 றய. ம்.ல். அப்துல் ைரர்  

 

622331942V 

17.  69 றய. ச்.ம்.ம். லட்  

 

633062510V 

18.  72 றய. ஸ். குனலதன்  

 

621841092V 

19.  73 றய. ச்.பீ.சை. வதசர  

 

660261176V 



 

20.  75 றயற. சை.ேல.டி. வறசை  

 

616620100V 

21.  76 றய. டப்.தற.ஸ்.சை. தறணரந்து 620840440V 

22.  76 றயற ம்.தற.டி.தற. தற 

 

647962190V 

23.  80 றயற ஆர்.தற. சுேந்  

 

627700903V 

24.  81 றய. ச்.சை.. ஞ்ேறத் உேறரற  

 

633180644V 

25.  84 றய. பீ.டி.ல். குனத்ண  

 

671570133V 

26.  87 றயற தற.ஸ். வயட்டிசை 

 

658592793V 

27.  88 றயற ன்.ேல. அய்ர ேறணசேண  628090033V 

28.  89 றயற. ஸ்.ஸ். நூர் அலத் 646972469V 

29.  95 றயற ேற... சனல்ன  656090707V 

 


