
ஊரக சேமிப்புக் கிடங்குகளின் முகவரிகள் 

தமிழ்நரடு & புதுச்சேரி 

பெயர் மற்றும் முகவரி 

ஆய்வு / ப்ளரட் 

கிரரமம், தரலுக்கர, மரவட்டம் மற்றும் மரநிலம் 

 
 

பகரள்ளளவு 

(MT) 
துறை சேமிக்கும் பெரருள் 

ேக்தி சேமிப்பு கிடங்கு, 

S.F,991/1, பெருந்துறை கிரரமம், ஈசரரடு – 638 052 

ஈசரரடு தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

931 தனியரர் 
மஞ்ேள், பகரப்ெறர சதங்கரய் 

மற்றும் மற்ை சவளரண் தயரரிப்பு 

ஆர்.ரரசேந்திரன்,  

4/39, ேின்னமுதறலப்ெட்டி கிரரமம், 

நரமக்கல் தரலுக்கர, நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

3300 தனியரர் 
சகரழி தீவனம், முட்றட மற்றும் 

கிரரமப்புை பெரருட்கள்  

எஸ்.வி.அருணரச்ேலம் பேட்டியரர் 

34B/4N K2 A, ேின்னசேலம் டவுன் ெஞ்ேரயத்து, 

கள்ளக்குைிச்ேி தரலுக்கர, விழுப்புரம் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

 

1881.03 தனியரர் 
பநல் மற்றும் மற்ை உணவு 

தரனியங்கள் 

வீ ெி சேமிப்பு கிடங்கு,  

S.F.No.6, மூர்த்திபரட்டி ெரறளயம், பேன்னிமறல சரரடு 

அருகில், கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

1894.58 தனியரர் பநல், அரிேி, சதங்கரய், ெருப்பு 



_ ேரய் குசடரன்ஸ், 

B/1A B/1A2, நல்லுறு கிரரமம், பெரன்சனரி தரலுக்கர, 

திருவள்ளூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

15978.14 தனியரர் 
சவளரண் பெரருட்கள் மற்றும் 

உரங்கள் 

ஈசரரடு ேந்றத குழு 

பகரடுமுடி, இரரேெரறளயம் சரரடு, ேரறலபுதூர் கிரரமம், 

பகரடுமுடி தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
530 அரசு 

பநல், நிலக்கடறல, சதங்கரய், 

எள் செரன்ைறவ 

வி.ரரமகிருஷ்ணன் 

சமலபூதனூர் கிரரமம், திருமருகல், நரகெட்டிணம் தரலுக்கர 

மற்றும் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

400 தனியரர் 
பநல் மற்றும் மற்ை உணவு 

தரனியங்கள் 

எ.சுப்ெிரமணியன் 

ப்ளரட் எண்.3 & 4, பெரியெட்டி கிரரமம், ேிட்சகர அருகில், 

நரமக்கல் தரலுக்கர, நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

446 தனியரர் 
பநல் மற்றும் மற்ை உணவு 

தரனியங்கள் 

சகரல்டன் சேமிப்பு கிடங்கு 

26, மரப்ெரறளயம் சரரடு, கருங்கரெரறளயம்,  

ஈசரரடு – 638 003, ஈசரரடு தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

204.35 தனியரர் 
பநல் மற்றும் மற்ை உணவு 

தரனியங்கள் 



றடமண்ட் கப்ெல்துறை முகறம 

4/49 A & 4/49 B, நல்லமறல கிரரமம், ெரறளயங்சகரட்றட 

சரரடு, மரவன்மடம், தூத்துக்குடி தரலுக்கர மற்றும் 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

4837 தனியரர் 
பநல் மற்றும் மற்ை உணவு 

தரனியங்கள்  

சகரயமுத்தூர் ேந்றத குழு 

சேவூர், சகரயமுத்தூர் தரலுக்கர மற்றும் மரவட்டம் 

தமிழ்நரடு 
500 தனியரர் 

பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

எஸ்.எஸ்.எம் எஸ்சடட் லிமிபடட் 

89, ேிஎன்டி ேரறல, மரதவரம், திருவள்ளூர் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

6085.58 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

மீனர டிசரடர்ஸ், 

S.No.241/2,3,4,5,6&7, தும்மன்குைிச்ேி கிரரமம், நரமக்கல் 

தரலுக்கர, நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2321.6 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

எஸ்.பெரியேரமி 

S.F.488/3 அமனி மரச்சேரி கிரரமம், சமட்டூர் தரலுக்கர, 

சேலம் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2163.9 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

அனில் குப்தர 

S.No.91/19, 91/20, பகரடிபேட்டிெட்டி கிரரமம், கபலக்டர் 

ெங்களர ெின்னரல், நரமக்கல் தரலுக்கர, நரமக்கல் 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

4284 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 



சக.ஆர்.ஆர் சகரழி ெண்றண 

இலக்கியம்ெட்டி கிரரமம், நவனி ெள்ளிெட்டி (தெரல்) 

நரமக்கல் தரலுக்கர, நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1898.342 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

ஆர்.சரவதி 

ரரேகவுண்டனூர் நவனி கிரரமம், நரமக்கல் தரலுக்கர, 

நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

10631.4 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

ெி.பதய்வேிகரமணி 

Re.s. No.784/1,2,3 கருமரண்டி பேட்டிெரறளயம் கிரரமம், 

பெருந்துறை தரலுக்கர ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2869.16 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

ரரேி விறதகள் (ெி) லிமிபடட் 

SF.No.190,191/2, சேலம் கடலூர் முக்கிய ேரறல, தட்சூர் 

கிரரமம், கள்ளக்குைிச்ேி தரலுக்கர, விழுப்புரம் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

6509.06 தனியரர் விறதகள், பநல் செரன்ைறவ 

சதனி ேந்றதக் குழு 

7/4, என்.ஆர்.டி நகர், முக்கிய ேரறல, சதனி – 625531, 

சதனி தரலுக்கர, சதனி மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
2618.3 அரசு 

பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

லட்சுமி சேமிப்பு கிடங்கு 

SF.No.59/2, கரந்தி நகர், அட்டவரணி கிரரமம் & 

ெஞ்ேரயத்து, பேன்னிமறல, பெருந்துறை தரலுக்கர, 

ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு   

2104.8 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 



லட்சுமி கணெதி சேமிப்பு கிடங்கு 

SF.No.1448, Re.S.F.No.350/1, மூர்த்தி பரட்டிெரறளயம் 

ேரறல, கரங்சகயம் டவுன் ெஞ்ேரயத்து, கரங்சகயம் 

தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1945.59 தனியரர் 
பநல், உணவு தரனியங்கள் 

செரன்ைறவ 

வி.ெச்ேியப்ெர சேமிப்பு கிடங்கு 

SF.No.76, அருவள்ளக்கரடு, பேன்னிமறல ேரறல, 

கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1342.93 தனியரர் 
மஞ்ேள், பநல், சதங்கரய், மக்கரச் 

சேரளம், சேரளம், கம்பு 

ஆர்.எஸ்.சேமிப்பு கிடங்கு 

SF.No.1281/2, பெரியகரடு, ேிவியர்ெரறளயம், நரல்சரரடு 

கிரரமம், ெரஞ்சேர்வழி ெஞ்ேரயத்து, கரங்சகயம் 

ெஞ்ேரயத்து யூனியன் மற்றும் தரலுக்கர, ஈசரரடு 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

830.424 தனியரர் 
மஞ்ேள், பநல், சதங்கரய், மக்கரச் 

சேரளம், சேரளம், கம்பு 

M/s.களஞ்ேியம் ஸ்சடரசரஜ் பேரல்யூேன்ஸ் 

SF.No.322/1B&2A, திருச்ேி பமயின் சரரடு, அரியலூர் 

தரலுக்கர, பெரம்ெலூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1056.704 தனியரர் 
மக்கரச்சேரளம், சேரளம், கம்பு 

மற்றும் பகரத்துமல்லி 

எஸ்.பெரியேிவனரண்டி 

Sy.No.323 A ேிவ மூலிறக மண்டி 

கண்றட விளக்கு, ேடகன்குடி, திருமங்களம் தரலுக்கர, 

மதுறர மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

230.69 தனியரர் 
எல்லர வறக தரனியங்கள் 

மற்றும் நிலக்கடறல 



_ பேல்வலட்சுமி தீவனங்கள் 

84/1C பதங்கல்ெரறளயம் தெரல், ரரேிபுரம் தரலுக்கர, 

நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

 

1630.08 தனியரர் 
சகரழி தீவனங்கள் (சேரயர, 

மக்கரச்சேரளம், செரன்ைறவ) 

ஓம் முருகர குசடரன் 

S.No.68/8B, ெஞ்பேட்டி கிரரமம், பெரன்சனரி தரலுக்கர, 

திருவள்ளூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
359.76 தனியரர் பநல் 

கவிந்தப்ெரடி சுகர் கரம்ப்ளக்ஸ் 

(கவிந்தப்ெரடி பவல்லம் / கருப்ெட்டி தூள் தயரரிப்ெரளர் / 

ேந்றதப்ெடுத்தல் ேங்கம்) 

1/71, ேக்தி சரரடு, கவிந்தப்ெரடி கிரரமம், ஈசரரடு -638 455, 

ஈசரரடு தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

6943.2 தனியரர் பவல்லம் / கருப்ெட்டி தூள் 

சக.ரரமேந்திரன் 

SF.No.73/1(pt),2,74/2, 75,77/1 ெரம்மம்ெட்டி கிரரமம், 

திருபேங்சகரடு தரலுக்கர, நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2005.2 தனியரர் 
மக்கரச்சேரளம், சேரயர 

செரன்ைறவ 

M/s.ேரந்தி சகரழிப் ெண்றண 

S.Nos.51/1, 51/3, 1/19E, ெல்லடம் சரரடு, ஒண்டிபுத்தூர் 

(வழி) ெரப்ெம்ெட்டி PO, ெல்லடம் தரலுக்கர, சகரயமுத்தூர் 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

9788.121 தனியரர் 
மக்கரச்சேரளம், சேரயரபீன்ஸ் 

மற்றும் கருவரடு செரன்ைறவ 



திருமதி.எப்.ெர்வீன் 

S.No.374, பேம்ெியம் மணலி, விச்சூர் தெரல்,  

பேன்றன-103. திருவள்ளூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1956.096 தனியரர் சவளரண் பெரருட்கள் 

M/s.ெழனி ஆண்டவர் தீவனங்கள் (ெி) லிமிபடட் 

No.19/2, நரமகிரி செட்றட கிரரமம், ரரேிபுரம் தரலுக்கர, 

நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2996 தனியரர் சவளரண் ெண்டகங்கள் 

M/s.ேி.ஆர்.ெி சகரழி ெண்றண 

சேவகரயன் கரடு, புதுச்ேத்திரம், தரத்யரன்கரர்ெட்டி 

கிரரமம்,  நரமக்கல் தரலுக்கர மற்றும் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2500 தனியரர் சகரழி தீவனம் மூலப்பெரருட்கள் 

_.ஆர்.சுப்ென், 

Sy.No.318/3, குட்லம்ெரறை கிரரமம், நரமக்கல் தரலுக்கர 

மற்றும் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

862.618 தனியரர் 

சகரழி தீவனம் மூலப்பெரருட்கள், 

முக்கியமரக மக்கரச்சேரயம் 

மற்ைம் சேரயர 

ஸ்சநகர ரூட்ரல் குசடரன் 

Sy.No.175/2H ேீக்கனம்குப்ெம் கிரரமம், சேயூர் தரலுக்கர, 

கரஞ்ேிபுரம் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
812.887 தனியரர் 

பநல், நிலக்கடறல மற்றும் மற்ை 

சவளரண் ேரர்ந்த பெரருட்கள் 

ெி.நல்லுேரமி 

கவுண்டம்ெரறளயம் கிரரமம், திருப்பூர் to ஊத்துக்குளி 

ேரறல,  பெருந்துறை தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

3999.27 தனியரர் 
அரிேி, மஞ்ேள் மற்றும் 

மக்கரச்சேரளம் 



வி.சுப்ெிரமணியன் 

SF.No163 K ஐய்யம்ெரறளயம், ெல்லடம் தரலுக்கர, 

கரஞ்ேிபுரம் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

9860.134 தனியரர் மக்கரச்சேரளம் 

திருமதி.வி.சுனிதர 

S.No.138/2, அக்கிணம்செட்டு கிரரமம், மதுரரந்தகம் 

தரலுக்கர, கரஞ்ேிபுரம் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

300.354 தனியரர் பநல் மற்றும் நிலக்கடறல 

M/s.எல்.ஆர்.சக ரூரல் குசடரன் 

மத்தியம்ெரக்கம் கிரரமம், ேமீன் பெரும்ெரக்கம் 603302, 

சேயூர் தரலுக்கர, கரஞ்ேிபுரம் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

157.868 தனியரர் பநல் மற்றும் நிலக்கடறல 

_மதி.என்.ெரனுமதி 

286/1 to 4, பெரியெட்டி கிரரமம், நரமக்கல் தரலுக்கர, 

நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

723.76 தனியரர் 
சகரழிப் ெண்றண 

மூலப்பெரருட்கள் 

_.மணி சேமிப்பு கிடங்கு 

S.No.1281/2B பெரியகரடு, ேிவியர் ெரறளயம், நரல் சரரடு 

கிரரமம், கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

1150.71 தனியரர் 

மஞ்ேள், பநல், சதங்கரய், 

மக்கரச்சேரளம், சேரளம் மற்றும் 

கம்பு செரன்ைறவ 

சக.ரரமேந்திரன் 

SF.No.64/7A, மூலக்கரடு, மேக்கரளிெட்டி தெரல்,  

ரரேிபுரம் தரலுக்கர – 637 401, நரமக்கல் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

512.83 தனியரர் சவளரண் விறள பெரருட்கள் 



_மதி.என்.ஷியரமளி 

S.No.107/2B2, ெஞ்பேட்டி கிரரமம், பெரன்சனரி தரலுக்கர 

திருவள்ளூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

5140 தனியரர் சவளரண் விறள பெரருட்கள் 

M/s.ேக்ரர சகரழிப் ெண்றண (ெி) லிமிபடட் 

எருமெட்டி கிரரமம், நரமக்கல் தரலுக்கர, நரமக்கல் 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
1412.88 தனியரர் 

சவளரண் விறள பெரருட்கள் 

மற்றும் சகரழிப்ெண்றண 

பெரருட்கள் 

எஸ்.ேதீஷ் குமரர் 

S.F.No.1052B, 2C, 2D,K கரளிகுடி கிரரமம், மணிகண்டம் 

ெஞ்ேரயத்து யூனியன், _ரங்கம் தரலுக்கர, 

திருச்ேிரரப்ெள்ளி மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

3630.13 தனியரர் சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

தமிழ்நரடு சகரழிப் ெண்றண விவேரயிகள் கழகம் 

S.F.Nos. 43/3A, 3B & 45/2, களண்கனி கிரரமம் 

நரமக்கல் தரலுக்கர மற்றும் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
9070.5 தனியரர் சகரழி தீவனம் 

ஆர்.சுெரஷ் ேந்திர செரஸ் மற்றும் _மதி.சரணுகர சதவி 

S.No.665/3, கழுகு மறல சரரடு, களப்ெகுளம் ெஞ்ேரயத்து, 

ேங்கரன்சகரவில் ெஞ்ேரயத்து யூனியன், ேங்கரன்சகரவில் 

தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

894.34 தனியரர் பநல், மக்கரச்சேரளம், உளுந்து 



ஆர்.எஸ்.ேச்ேின் சேமிப்பு கிடங்கு 

Re.S.F.No.1281/2,8 பெரிய கரடு, ேிவியர் ெரறளயம், 

நரல்சரரடு கிரரமம், ெரஞ்சேர்வழி ெஞ்ேரயத்து, கரூர் 

சரரடு, கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

994.98 தனியரர் 

சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

 

 

வி.ெி.சேமிப்பு கிடங்கு 

S.F.No.76, அரவள்ளக்கரடு, மூர்த்திபரட்டிெரறளயம் 

சரரடு, கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

1311.38 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

ரரே ரரசேஸ்வரி சேமிப்பு கிடங்கு 

S.F.No.374/3, வீரரணம்ெரறளயம், கரூர் சரரடு,  

கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
931.5 தனியரர் 

சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

_ெிரெரகர் ஏபேன்ேீஸ் 

Sy.No.85/6A, அம்ெரேமுத்திரம், அம்ெரேமுத்திரம் 

தரலுக்கர, சதனி மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

 

300 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

ஆர்.பேயெரரதி 

மதுறர றெெரஸ் ேரறல, மீளவிட்டரன் கிரரமம், 

தூத்துக்குடி தரலுக்கர மற்றும் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

 

7059 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 



ஏ.பெரன்சவந்தன் 

Sy.No.1405/7 மதுறர றெெரஸ் ேரறல, மீளவிட்டரன் 

கிரரமம், தூத்துக்குடி தரலுக்கர மற்றும் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

 

9525.04 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

ஆர்.பவள்ளியர 

மதுறர றெெரஸ் ேரறல, மீளவிட்டரன் கிரரமம், 

தூத்துக்குடி தரலுக்கர மற்றும் மரவட்டம், 

7075 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

ஆர்.லட்சுமிநரதன் 

Sy.No.738, பதற்கு முக்கிய வீதி, ெரவக்சகரட்றட 614 

015, மன்னரர்குடி தரலுக்கர, திருவரரூர் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

1193 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

சேடிெவுன் 

புளியம்ெட்டி கிரரமம், ெழனி தரலுக்கர, திண்டுக்கல் 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
6086.4 தனியரர் சகரழி தீவனங்கள் 

ெி.சகரவிந்து, பெருமரள் 

தவளக்குப்ெம் கிரரமம், நல்லவரடு தெரல், புதுச்சேரி – 7.   
490 தனியரர் 

சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

_மதி.ஆர்.பேளந்தரம் 

S.F.No.825/B புதிய எண்.1030/2A ெரறளயக்கரட்டு 

சதரட்டம், ேரகரிெரறளயம், முத்தூர் கிரரமம், கரங்சகயம் 

தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

147.44 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 



எஸ்.சக.கருப்ெண்ணன் 

S.F.No.180/4, சவகரரம்ெட்டி கிரரமம், நரமக்கல் தரலுக்கர, 

நரமக்கல் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

927.44 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

ெி.என்.ரரே% 

புதுப்ெட்டி, இன்னூர்கூர் தெரல், குளித்தறல தரலுக்கர, 

கரூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

62.676 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

என்.ரரமேரமி 

சமரளம்ெட்டி, ெழனி தரலுக்கர, திண்டுக்கல் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

2000 தனியரர் 
சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

அம்மன் சேமிப்பு கிடங்கு 

S.F.No.603 மூலனூர் ேிைப்பு கிரரம ெஞ்ேரயத்து, 

தரரரபுரம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
1300 தனியரர் 

சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

 

M/S. பேயகிருஷ்ணர ப்சளரர் மில் (ெி) லிமிபடட் 

82/3 மரவன்குளம், திருமங்கலம் தரலுக்கர, மதுறர 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

 

12126.06 தனியரர் 
ெருப்பு வறககள், சகரதுறம 

மற்றும் பநல் 

ஏ.அருண் மற்றும் அரவிந்த் அண்ணரதுறர 

S.F.No.888/1B1, நரன்கரவரம் கிரரமம், நரச்ேலூர், குளித்தறல 

தரலுக்கர, கரூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

858.38 தனியரர் 

பநல் மற்றும் சவளரண் 

விறளபெரருட்கள் 

 



சலரகநரயகி 

S.No.423/243, செரடவரக்கம், ஊத்துக்சகரட்றட தரலுக்கர, 

திருவள்ளூர் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
661.072 தனியரர் பநல், நிலக்கடறல செரன்ைறவ 

M/S. ெிரபு சேமிப்பு கிடங்கு 

S.No.732,  நடரரஜ் நகர், மரதவரம், திருவள்ளூர் மரவட்டம், 

தமிழ்நரடு 

 

9813.76 தனியரர் 
ெருப்புகள் மற்றும் ஊளுந்து 

ெருப்பு 

M/S. ேி.டி.முதலீடுகள், ஆத்துசமடு 

பதரட்டியரப்ெட்டி தெரல், திருச்பேங்சகரடு தரலுக்கர, நரமக்கல் 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

458 தனியரர் சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

விெி.ஹரி சேமிப்பு கிடங்கு 

S.F.No.76, அருவிவிளகரடு, முத்துபரட்டிெரறளயம், 

பேன்னிமறல ேரறல அருகில், கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

993.788 தனியரர் சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

ெி.ேி.தட்ேிணரமூர்த்தி 

No.35/11, ெிகிளம்ெரடி கிரரமம், ெசூர் தெரல், ஈசரரடு தரலுக்கர 

மற்றும் மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

3147.21 தனியரர் சவளரண் விறளபெரருட்கள் 

M/S.சகவிசக சேமிப்பு கிடங்கு 

S.F.No.374/3, பூச்ேக்கரடு, கரூர் மரவட்டம், வீரரணம்ெரறளயம் 

கிரரமம், கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

2082.45 தனியரர் 

சவளரண் விறளபெரருட்கள், 

பகரப்ெறர, சகரழி தீவனம், 

சதங்கரய் 

பேல்வம் குசடரன் 

S.F.No.375/9A, பவள்ளிதிருப்பூர், றமயிலம்ெரடி கிரரமம், 

ெவரனி தரலுக்கர, ஈசரரடு மரவட்டம், தமிழ்நரடு 
1245.36 தனியரர் 

நிலக்கடறல, மஞ்ேள், 

மக்கரச்சேரளம் 



ேி.பேந்தில் குமரர் 

S.F.No.135 A, வீரம்ெரறளயம், கரங்சகயம் தரலுக்கர, ஈசரரடு 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1778.04 தனியரர் பநல், பகரப்ெறர 

சகசகெி. சேமிப்பு கிடங்கு 

S.F.No.53/4, S.F.No. 199/1, ேம்மனரதெரறளயம் கிரரமம், 

கறடயூர் தெரல், கரங்சகயம் தரலுக்கர – 638 701 ஈசரரடு 

மரவட்டம், தமிழ்நரடு 

1374.74 தனியரர் பநல், பகரப்ெறர 

 

 


