
Sl. No. NAME OF APPLICANT PRESENT ADDRESS

1 Babu s/o Govindasamy Nadu Street, Villianur Main Road, Kombakkam

2 Indrani w/o Subramanian (late) Nadu Street, Villianur Main Road, Kombakkam

3 Mangalakshmi w/o Sekar (late) Nadu Street, Villianur Main Road, Kombakkam

4 Kanniappan S/o Kuppusamy Villianur Main Road, Kombakkam

5 Ramesh S/o Janakiraman Villianur Main Road, Kombakkam

6 Govindammal w/o Chandrasekar Villianur Main Road, Kombakkam

7 Valli w/o Rajendiran (late) Villianur Main Road, Kombakkam

8 Muthulakshmi w/o Ramalingam Villianur Main Road, Kombakkam

9 Irisammal D/o Kannan (late) Villianur Main Road, Kombakkam

10 Kuppusamy s/o Pazhani Villianur Main Road, Kombakkam

11 Govindan s/o Pakkiri Villianur Main Road, Kombakkam

12 Chinnaponnu w/o Mayavan (late) Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

13 Dhanalakshmi w/o Kumar (late) Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

14 Baskaran s/o Mani Villianur Main Road,Pappanchavadi,Kombakkam.

15 Vijayakumari w/o Kumar Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

16 Chitra W/o Raj  (late) Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

17 Sarasu W/o Periyasamy Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

18 Sagunthala w/o Asokan (late) Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

19 Karpagam W/o Sathiskumar Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

20 Chelladurai @ Duraisami s/o 

Munusamy   

Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

21 Sumathi w/o Parasuraman (late) Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

22 Ezhumalai s/o Ranganathan Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

0 Kanniammal w/o Murugan (late) Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

24 Ravindiran s/o Nadarajan Villianur Main Road, Pappanchavadi,Kombakkam.

25 Saratha w/o Ezhumalai Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

26 Anthonysamy s/o Chinnappan Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

27 Radha w/o Devarasu (late) Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

28 Anjalatchi w/o Vinayagam (late) Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

29 Saratha w/o Kuppan Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

30 Gowri w/o Duraisamy (late) Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

31 Arumugam s/o Balasundaram Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

32 Malliga w/o Balu (late) Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

33 Iyyanar s/o Perumal Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

34 Leela w/o Marudavanappar (late) Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

35 Gunalan s/o Perumal Manthoppu, (near water tank), Kombakkam

36 Ezhilarasi W/o Nagaraj Villialnur Main road, Opp. To High School, Kombakkam

37 Kannammal w/o Manisekar (late) Villialnur Main road, Opp. To High School, Kombakkam

38 Nagappan s/o Dhakshnamoorthy Villialnur Main road, Opp. To High School, Kombakkam
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NOTICE OF APPLICATION FOR FREE HOUSE SITE 

It is hereby notified that the undermentioned applicants have applied for free house site

and accordingly it is proposed to grant free house site under land grant rules.1975 at the site to

the total extent of 0.72.60 H.A.Ca. situated at Ward: L, Block: 2, T.S. Nos.29/4B & 30/9 and Ward:

L, Block: 6, T.S. No.32/2 of Kombakkam Revenue Village:-



Sl. No. NAME OF APPLICANT PRESENT ADDRESS

39 Pushparani W/o Thangapragasam Cement Kalam, Kombakkam

40 Ranjitham W/o Subramani (late) Cement Kalam, Kombakkam

41 Sumathi W/o Thamass @ Munusamy Cement Kalam, Kombakkam

42 Matchakandan s/o Arumugam Chettikalam, Kombakkam

43 Murugan s/o Subramanian Chettikalam, Kombakkam

44 Velu s/o Mani Chettikalam, Kombakkam

45 Muthaliappan S/o Krishnan Chettikalam, Kombakkam

46 Valli w/o Iyyanar (late) Chettikalam, Kombakkam

47 Seenevasan s/o Ramalingam Chettikalam, Kombakkam

48 Ernestine W/o Decosta Arokiaraj Pillaiyar Koil Street, Kombakkam.

49 Murugan S/o Ranganathan Middle Street, Kombakkam.

50 Navammal W/o Muthukrishnan Pillaiyar Koil Street, Kombakkam.

51 Janarthanan S/o Velu Nadu Street, Villianur Main Road, Kombakkam.

52 Thenmozhi w/o Vijayakumar Sengeniamman Koil Street, Kombakkam.

53 Mariya Francis S/o Lurthusamy Thirukuralar Nagar, Arumbarthapuram

54 Nirmala W/o Iyyanar Pudu Street, Arumbarthapuram

55 Marimuthu W/o Ramalingam 18, Moolakadai, Villianur.

56 Anjalatchi W/o Pandurangan 6-A, Mettur Street, Villianur.

57 Jothi W/o Kasinathan (late) 11, Gubert Nagar, Govinda Salai, Pdy.

58 Parvathi W/o Ramanujam R.S. No.71/14, (near Railway Crossing), Odiampet.

59 Kasthuri W/o Aurumugam (late) R.S. No.71/15, (near Railway Crossing), Odiampet.

60 Thaiyanayagi W/o Ranganathan R.S. No.71/11, (near Railway Crossing), Odiampet.

61 Nagarani W/o Velayudham R.S. No.71/13, (near Railway Crossing), Odiampet.

Dated:

Place  : Puducherry Settlement Officer - II

1)

2)

Dated :

Place   : Puducherry

Tahsildar Taluk Office, Puducherry
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(3) Signature of the concerned VAO. (along

with Name and Office Seal).

(4) Signature of the concerned Revenue 

Inspector. (along with Name and Office Seal)

2

Persons having objections to the grant of the free house site to the above mentioned

applicants should intimate the same to this office within a period of 15 days from the day of this

notice.

             Certified that the above notice was published in the VAO's Office and on the land, where 

Free House Site is proposed to be granted on ________________.

(1) Signatures of at least two literate

residents of the Village. (along with Name

and Address)

(2) Explanation for not taking thie signatures

of the persons referred to in clause (1)

above.



வரிசை 

எண்
விண்ணப்பதாரரின் பபயர் தற்பபாசதய முகவரி

1 பாபு த/பப க ாவிந்தசாமி நடு பதரு, வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, 

ப ாெ்பா ் ெ்
2 இந்திரானி  /பப சுப்ரெணி நடு பதரு, வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, 

ப ாெ்பா ் ெ்
3 ெங் லக்்ஷமி  /பப கச ர் நடு பதரு, வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, 

ப ாெ்பா ் ெ்
4  ன்னியப்பன் த/பப குப்புசாமி வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
5 ரகெஷ் த/பப ஜானகிராென் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
6 க ாவிந்தெ்ொள்  /பப சந்திரகச ர் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
7 வள்ளி  /பப ராகஜந்திரன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
8 முத்துலக்்ஷமி  /பப ராெலிங் ெ் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
9 இரிசெ்ொள் த/பப  ண்ணன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்

10 குப்புசாமி த/பப பழனி வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
11 க ாவிந்தன் த/பப ப ்கிரி  &                    

சுசீலா  /பப க ாவிந்தன்
வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்

12 சின்னபபான்னு  /பப ொயவன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
13 தனலக்்ஷமி  /பப குொர் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
14 பாஸ் ரன் த/பப ெணி வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
15 விஜயகுொரி  /பப குொர் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
16 சித்ரா  /பப ராஜ் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
17 சரசு  /பப பபரியசாமி வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
18 சகுந்தலா  /பப அகசா ன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
19  ற்ப ெ்  /பப சதீஷ்குொர் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
20 பசல்லதுரர @ துரரசாமி த/பப 

முனுசாமி &                                                   

பத்ொவதி  /பப பசல்லதுரர

வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்

21 சுெதி  /பப பரசுராென் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
22 ஏழுெரல த/பப ரங் நாதன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
23  ண்ணியெ்ொள்  /பப முரு ன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
24 ரவீந்திரன் த/பப நடராஜன் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, பாப்பன்சாவடி, 

ப ாெ்பா ் ெ்
25 சாரதா  /பப ஏழுெரல ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

26 அந்கதாணிசாமி த/பப சின்னப்பன்   &    

அல்கபான்சாகெரி  /பப 

அந்கதாணிசாமி

ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

27 ராதா  /பப கதவராசு ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

28 அஞ்சலாட்சி  /பப விநாய ெ் ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

29 சாரதா  /பப குப்பன் ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

30 ப ௌரி  /பப துரரசாமி ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

31 ஆறுமு ெ் த/பப பாலசுந்தரெ் &                  

கீதா  /பப ஆறுமு ெ்
ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.
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புதுைப்ைரி அரசு
நில அளசவ மற்றும் பதிபவடுகள் இயக்குநரகம்

****

கீகழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரர ்ள்  இலவச வீடு ெரன பட்டாவிற்கு
விண்ணப்பித்துள்ளார ்ள், அதன்படி, நில ொனிய விதி ள்,1975 இன் கீழ் இலவச ெரன பட்டாரவ
ப ாெ்பா ் ெ் வருவாய் கிராெத்தில் Ward: L , Block: 2, T.S. Nos. 29/4B & 30/9 and Ward: L, Block: 6, T.S.

No. 32/2  இல் அரெந்துள்ள 72 ஆர ் 60   சந்தியார ்விஸ்தீரணெ் ப ாண்ட இடத்தில் வழங் 
உத்கதசி ் ப்பட்டுள்ளதா  அறிவி ் ப்படுகிறது :-

படிவம் - 16

(நில மானிய விதிகள், 1975, விதி 56 (iv) ஐக் காண்க)

நிலவரித்திட்ட பிரிவு - II

இலவை மசன பட்டாவிற்கான விண்ணப்ப அறிவிப்பு



வரிசை 

எண்
விண்ணப்பதாரரின் பபயர் தற்பபாசதய முகவரி

32 ெல்லி ா  /பப பாலு ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

33 ஐயனார ்த/பப பபருொள்  &                     

பாரவ்தி  /பப ஐயனார்
ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

34 லீலா  /பப ெருத்தவனப்பர் ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

35 குணாளன் த/பப பபருொள்   &                       

சுதா குணாளன்
ொந்கதாப்பு, PWD water tank அருகில், பிள்ரளயார ்

க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

36 நா ராஜ் த/பப ஆறுமு ெ்   &                       

எழிலரசி  /பப நா ராஜ்
வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, உயரந்ிரலப்பள்ளி 
எதிரில், ப ாெ்பா ் ெ்.

37  ண்ணியெ்ொள்  /பப ெணிசங் ர் வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, உயரந்ிரலப்பள்ளி 
எதிரில், ப ாெ்பா ் ெ்.

38 நா ப்பன் த/பப தக்்ஷணாமூரத்ி வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, உயரந்ிரலப்பள்ளி 
எதிரில், ப ாெ்பா ் ெ்.

39 புஷ்பராணி  /பப தங் ப்ர ாசெ் சிபெண்ட்  ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

40 ரஞ்சிதெ்  /பப சுப்ரெணி சிபெண்ட்  ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

41 சுெதி  /பப தொஸ் @ முனுசாமி சிபெண்ட்  ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

42 ெட்சச் ாந்தன் த/பப ஆறுமு ெ் பசட்டி ் ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

43 முரு ன் த/பப சுப்ரெணியன் பசட்டி ் ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

44 கவலு த/பப ெணி  &                                        

அஞ்சலாட்சி  /பப கவலு
பசட்டி ் ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

45 முதலியப்பன் த/பப கிருஷ்ணன் பசட்டி ் ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

46 வள்ளி  /பப ஐயனார் பசட்டி ் ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

47 சீனுவாசன் த/பப ராெலிங் ெ் பசட்டி ் ளெ், ப ாெ்பா ் ெ்.

48 எரப்நஸ்டீன்  /பப படக ாஸ்டா 

ஆகரா ்கியராஜ்			

பிள்ரளயார ்க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

49 முரு ன் த/பப ரங் நாதன்	 நடு பதரு, வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, 

ப ாெ்பா ் ெ்
50 நாவாெ்ொள்  /பப முத்துகிருஷ்ணன்	 பிள்ரளயார ்க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

51 ஜனாரத்னன் த/பப கவலு வில்லியனுர ்பெயின் கராடு, ப ாெ்பா ் ெ்
52 கதன்பொழி  /பப விஜயகுொர் பசங்க ணி அெ்ென் க ாயில் பதரு, ப ாெ்பா ் ெ்.

53 ெரியா பிரான்சிஸ் த/பப லூரத்ுசாமி திரு ்குரளார ்ந ர,் அருெ்பாரத்புறெ்.

54 நிரெ்லா  /பப ஐயனார் புது பதரு, அருெ்பாரத்புறெ்.

55 ொரிமுத்து த/பப ராெலிங் ெ் 18, மூல ் ரட, வில்லியனூர.்

56 அஞ்சலாட்சி  /பப பாண்டுரங் ன் 6-A, கெட்டு பதரு, வில்லியனூர.்

57 கஜாதி  /பப  ாசிநாதன் 11, 2வது குறு ்கு பதரு, குகபர ்ந ர,் க ாவிந்த 

சாரல, புதுசக்சரி.58 பாரவ்தி  /பப ராொனுஜெ் R.S.No.71/14, ரயில்கவ கிராசிங் அருகில், ஒதியெ்பபட்
59  ஸ்துரி  /பப ஆறுமு ெ் R.S.No.71/15, ரயில்கவ கிராசிங் அருகில், ஒதியெ்பபட்
60 ரதயநாயகி  /பப ரங் நாதன் R.S.No.71/11, ரயில்கவ கிராசிங் அருகில், ஒதியெ்பபட்
61 நா ராணி  /பப கவலாயுதெ் R.S.No.71/13, ரயில்கவ கிராசிங் அருகில், ஒதியெ்பபட்

நிலவரித்திட்ட அதிகாரி -II

1)

2)

இடெ் : புதுசக்சரி வட்டாசியர,் தலுக்கா ஆலுவலகம்
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கததி : 

  கெற் ண்ட அறிவிப்பு கிராெ நிரவ்ா  அலுவலரின் அலுவல த்திலுெ் ெற்றுெ் வீட்டிற் ான இலவச
ெரன பட்டா வழங்  முன்பொழியப்பட்ட நிலத்திலுெ்  ______________________  கததி அன்று
பவளியிடப்பட்டுள்ளது என்று  சான்றளி ் ப்படுகிறது.

கததி : 18.11.2019

இடெ் : புதுசக்சரி

(4) செ்பந்தப்பட்ட வருவாய் ஆய்வாளரின்
ர பயாப்பெ் (பபயர ்ெற்றுெ் அலுவல 
முத்திரரயுடன்).
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(2) கெகல உள்ள (1) பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
நபர ்ளின் ர பயாப்பங் ரள எடு ் ாததற் ான
விள ் ெ்.

(3) செ்பந்தப்பட்ட கிராெ நிரவ்ா  அலுவரின்
ர பயாப்பெ் (பபயர ்ெற்றுெ் அலுவல 
முத்திரரயுடன்)

    கெற்கூறிய விண்ணப்பதாரர ்ளு ்கு இலவச ெரன பட்டா வழங்குவதில் ஆட்கசபரன உள்ள நபர ்ள்
இந்த அறிவிப்பு நாளிலிருந்து 15 நாட் ளு ்குள் இந்த அலுவல த்திற்குத் பதரிவி ்  கவண்டுெ்.

(1) கிராெத்தில் குரறந்தது இரண்டு
 ல்வியறிவுள்ளவர ்ளின் ர பயாப்பங் ள் (பபயர்
ெற்றுெ் மு வரியுடன்)	.


