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1 1 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

ப�தி வட�� பா��த 6 

� வ��� அைற 

க�"ட� ெந%லி�ைற -

 641305

1.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெந%லி�ைற வா�2 எ4. 1 , 

2.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ந6தவன� �8� ப9 வா�2 எ4.1
���� ��	������

2 2 ச0�: ஆதிவாசி 

வ�க�ப�ள� க%லாv< 

கிழ�� பா��த ெத0� 

ப�தி �திய 

க�"ட�க%லா� - 641305

1.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

நாராயணசாமி �8� வா�2 எ4.1 , 

2.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ந>ப�ள�ேரா2 மா�ப�" 

வா�2எ4.1 3.ஒட6ைற (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ஊ�"ேரா2 

�ள�யமர�ேரா2 வா�2 எ4. 1 ,  

                                  

                         

4.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஊ�"ேரா2 @4ணா��கா%வாA 

வா�2 எ4. 1 ,                    

                              

5.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஜ%லிேம2 ஊ�" ேரா2 வா�2 

எ4. 1 6.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� 

(ஊ) க%லா� ரய9% நிைலய� 

���� ��	������
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3 3 ச0�: ஆதிவாசி 

வ�க�ப�ள� கிழ��� 

பா��த க�"ட�தி
 

வட��� ப�தி க%லா� -

 641305

1.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

க%லா� �8� வா�2 எ4. 2 , 

2.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சCசிதான6த ேஜாதி நிேகத
 

வளாக� வா�2 எ4. 2 ,           

                                  

         3.ஓட6ைற (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ப9ளா� 1 க%லா��8�, 

ரய9%ேவேக�, 8>பால� வா�2 

எ4. 2  ,                         

                  4.ஒட6ைற 

(வ.கி) ம01� (ஊ) க%லா� 

ஆதிவாசிக� காலன� வா�2 எ4. 2 

,                                  

���� ��	������

4 4 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�  வட�� 

பா��த ெத0� ப�தி 

ஓ�2 க�"ட� 

கா6திநக� - 641305

1.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

க%லா� ".எ.எD.ஏ நக� வா�2 

எ4. 2 ,2.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� 

(ஊ) க%லா� அகDதிய� நக� 

வா�2 எ4. 2 3.ஒட6ைற (வ.கி) 

���� ��	������

5 5 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� ேம0�� 

பா��த  ெத0� ப�தி 

தா�C@ க�"ட� 

ஊம�பாைளய� - 641305

1.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஊைம�பாைளய� கீG�ெத: 

வா�2 எ4. 3 ,4 ,                 

                                  

   2.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஊைம�பாைளய� ேம%�ெத: 

���� ��	������
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6 6 ����� ���  

��	�!��" 

��!���� � - 641305 

Nkw;F ghu;j;j njd; gFjp 

miw jhu;R fl;blk;

1.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஊைம�பாைளய� � ஹ>ஜன 

காலன� வா�2 எ4. 3 & 4 ,        

                                  

2.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

வன�ைற ஆராACசி நிைலய� 

வா�2 எ4. 3 , 4 ,                

                                 

3.ஒட6ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

உ���ப�ள� வா�2 எ4 3 & 4 , 

4.ஓட6ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஊம�பாைளய�, வன�ைற 

���� ��	������

7 7 வ9.எ
.ேக மகள�� 

க%L>, வட�� பா��த 

க�"ட�தி
 ேம0�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ஊைம�பாைளய� ேரா2 வா�2 

எ4.2 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ராமசாமி நக� 1 வ வ Mதி வா�2 

எ4.2 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ராமசாமி நக�  2 வ Mதி  வா�2 

எ4-2 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

வ9னாயக� ேகாவ9% வ Mதி  வா�2 

எ4-2 , 5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

இ6திரா நக� வா�2 எ4.2 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) ராமசாமி 

நக� அ>சன காலன� வா�2 எ4.2 

���� ��	������
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8 8 வ9.எ
.ேக மகள�� 

க%L>, வட�� பா��த 

க�"ட�தி
 கிழ��� 

ப�தி ேம�2�பாைளய� 

- 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) தி�ம
 

ேதா�ட�  வா�2 எ4.2 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ஆரா
ச6  வா�2 எ4.2 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ஆரா
ச6.2   வா�2 எ4.2 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) ஏ@ைர 

ச6.1   வா�2 எ4.1 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) ஏ@ைர 

ச6.2   வா�2 எ4.1 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) தி�ம
 

ச6 1  வா�2 எ4.1 , 

7.ேம�2�பாைளய� (ந) பைழய 

ேகா�தகி> ேரா2  வா�2 எ4.1,2 , 

8.ேம�2�பாைளய� (ந) ஊ�" 

ேரா2 வா�2 எ4.1 , 

9.ேம�2�பாைளய� (ந) 

த4ண M�ைற ேரா2 வா�2 எ4.1 

, 10.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ந>�ப�ள� ேரா2 வா�2 எ4.1 , 

11.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ந
னாசாகி� ச6 வா�2 எ4.1 , 

���� ��	������

9 9 ச�யQ��தி நகா் 

நகரா�சி வ�க�ப�ள� 

ேம0� பா��த ெத0� 

ப�தி 5� 

வ��பைறேம�2�பாைள

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெந%லி�ைற ேரா2 வா�2 

எ4.11,8 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

Sவா�தா� ேல அT� வா�2 

எ4.8,11

���� ��	������

10 10 ச�யQ��தி நகா் 

நகரா�சி வ�க�ப�ள� 

ேம0� பா��த வட�� 

ப�தி 3� 

வ��பைறேம�2�பாைள

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ச�திய 

Q��தி நக� வ Mதி-3 வா�2 எ4.11 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ச�திய 

Q��தி நக� வா�2 எ4.11

���� ��	������

11 11 எ�திராச� 

வ�க�ப�ள�, ெத0�  

பா��த  கிழ�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ச�தியQ��தி நக� வ Mதி-2 வட��  

வா�2 எ4.10
���� ��	������
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12 12 எ�திராச� 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�தி 

ேம0� 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ச�தியQ��தி நக� வ Mதி-2 ெத0� 

வா�2 எ4.10 ���� ��	������

13 13 எ�திராச� 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த கிழ�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ச�தியQ��தி நக�-1 வா�2 எ4.10 

, 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

Sவா�தா� ேல அT� வா�2 

எ4.10 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ச�தியQ��தி நக� வ Mதி.4 வா�2 

���� ��	������

14 14 மகாஜன வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெந%லி�ைற ேரா2 வா�2 

எ4.8,9,11 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி-1 Uத% 5வைர 

வா�2 எ4.9-10 ம01� 8வ வ Mதி 

ப�தி

���� ��	������

15 15 மகாஜன வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி-1 Uத% 5வைர 

வா�2 எ4.9-10 ம01� 8வ வ Mதி 

ப�தி

���� ��	������

16 16 மகாஜன வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ச�தியQ��தி நக� வா�2 எ4.11 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) பழன�ய�பா 

ேல அT� வா�2 எ4.10 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கி:Vணசாமி ேல-அT� வா�2 

எ4.12 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி.8 வா�2 எ4.10 

, 5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெபா
னா
 ச6 வா�2 எ4.12 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) நாடா� 

காலன� வா�2 எ4.12 , 

���� ��	������
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17 17 மகாஜன வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�க கிழ�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� ெமய9
 ேரா2 

வா�2 எ4.8 , 2.ேம�2�பாைளய� 

(ந) ராமசாமி வ Mதி வா�2 எ4.9
���� ��	������

18 18 மகாஜன 

ேம%நிைல�ப�ள� 

ெத0� பா��த ெத0� 

ப�தி 35 அைற 

எ4ேம�2�பாைளய� - 

641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ஜ�க>யா 

ேச� ச6 வா�2 எ4.8 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) கா6தி 

ைமதான� வா�2 எ4.8 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) பா��கார� 

ெத: வா�2 எ4.8 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) ெவ4ண% 

வ Mதி வா�2 எ4.8 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ஆைன�கார ெத: வா�2 எ4.8 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) வ MரAயா 

ச6 வா�2 எ4.8 , 

7.ேம�2�பாைளய� (ந) காசி�ேச� 

ச6 வா�2 எ4.8 , 

8.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேகாத4டராம
 வ Mதி வா�2 எ4.8 

, 9.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ஒலிW%லா வ Mதி வா�2 எ4.8 , 

10.ேம�2�பாைளய� (ந) ஹாஜியா� 

வ Mதி வா�2 எ4.8 , 

11.ேம�2�பாைளய� (ந) 

சி
ன�ப�ள� வாச% வ Mதி வா�2 

���� ��	������
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19 19 மகாஜன 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த ெத0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ெமய9
 

ேரா2 வா�2 எ4.7 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

உ���கிண�� ேப�ைட வா�2 

எ4.7 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ப9�ைளயா� ேகாய9% ெத: வா�2 

எ4.7 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மா��க� ேரா2 வா�2 எ4.7 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

U:கான6தா வ Mதி வா�2 எ4.7 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) 

��பேகாண�தா� வ Mதி வா�2 

எ4.7 , 7.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மா��க� கிழ�� வ Mதி வா�2 எ4.7 

, 8.ேம�2�பாைளய� (ந) மா��க� 

ேம0� வ Mதி வா�2 எ4.7 , 

9.ேம�2�பாைளய� (ந) மா��க� 

வட�� வ Mதி வா�2 எ4.7 , 

10.ேம�2�பாைளய� (ந) �Xச
 

ெத: வா�2 எ4.7 , 

11.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெசா�கலிYக� ப9�ைள ச6 

���� ��	������

20 20 ேந:ஜி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) சி1Uைக 

ேரா2 வா�2 எ4.6 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ம�ட�கார� ெத: வா�2 எ4.6 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) தாZ� 

ச6 வா�2 எ4.6 , 

���� ��	������

21 21 ேந:ஜி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�த 

�திய 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

அ�ேப�கா� ச6 வா�2 எ4.6 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) மதMனா 

நக� வா�2 எ4.6 ,               

3.ேம�2�பாைளய� (ந) வட�� 

அ
னாஜிரா[ ேரா2 வா�2 எ4.6 

, 4.ேம�2�பாைளய� (ந) வ.உ.சி 

���� ��	������
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22 22 ேந:ஜி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) வ.உ.சி. 

வ Mதி-1 வா�2 எ4.5 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) வ.உ.சி வ Mதி-

2 வா�2 எ4.5 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

23 23 வ�\வ� நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட�தி
 

ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

சீரYகராய
 ஒைட வா�2 எ4.3 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெவ�ள��பாைளய� ேரா2 வா�2 

எ4.3 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

சி1Uைக ேரா2 வா�2 எ4.3

���� ��	������

24 24 வ�\வ� நகரா�சி 

வ�க�ப�ள� ேம0� 

பா��த ெத
 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) சி1Uைக 

ேரா2 வா�2 எ4.3,4,5
���� ��	������

25 25 பகவா
 மகாவ M� 

நகரா�சி 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த கிழ�� ப�தி 5� 

வ��பைற 

1.ேம�2�பாைளய� (ந) சYக� நக� 

வ Mதி.1 வா�2 எ4.4 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) சYக� நக� 

வ Mதி-2 வா�2 எ4.4

���� ��	������

26 26 பகவா
 மகாவ M� 

நகரா�சி 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த கிழ�� 

ப�திசYக� நக�  - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) சYக� நக� 

வ Mதி-4 வா�2 எ4.4 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) சYக� நக� 

வ Mதி-5 வா�2 எ4.4 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) சYக� நக� 

வ Mதி-3 வா�2 எ4.4

���� ��	������

27 27 ேநதாஜி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா�த� தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�தி 4� 

வ��பைறேம�2�பாைள

ய� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) அ�பா நக� 

வா�2 எ4.16 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) மா��க� 

ேரா2 வா�2 எ4.16 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�.எD.ஆ�.�ர� ெமய9
 ேரா2-2 

வா�2 எ4.16 , 

���� ��	������
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28 28 ேநதாஜி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�.எD.ஆ� �ர� ேரா2-5 வா�2 

எ4.16 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�.எD.ஆ� �ர� ேரா2-1 வா�2 

எ4.16 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�.எD.ஆ� �ர� ேரா2-2 வா�2 

எ4.16 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

29 29 நகரா�சி ச�ணT 

ைமய� கிழ�� பா��த 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�Dட
ச
 வட�� வ Mதி வா�2 

எ4.15 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

தி:.வ9.க வ Mதி வா�2 எ4.15 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ப�ள�வாச% ேரா2 வா�2 எ4.15 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) அ4ணாஜி 

ரா[ ேரா2 வா�2 எ4.15 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) பைழய 

ச6ைத ேப�ைட ேரா2 வா�2 

எ4.15 , 6.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

30 30 ேநஷன% �ழ6ைதக� 

ப�ள�, ெத0� பா��த 

தா�@ 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) த6ைத 

ெப>யா� வ Mதி வா�2 எ4.14 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ெதா42 

ப�" ேரா2 வா�2 எ4.14 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) பாரதியா� 

ச6 வா�2 எ4.14 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) மஜM� வ Mதி 

வா�2 எ4.14 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) ச4Uக� 

ப9�ைள ெத: வா�2 எ4.14 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) Wைனெட� 

திேய�ட� ச6 வா�2 எ4.14 , 

���� ��	������
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31 31 நகரா�சி ெப4க� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ேம0� 

ப�தி அைற எ4 

11ேம�2�பாைளய� - 

641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�Dட
ஷ
 வ Mதி-1 வா�2 எ4.20 

, 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�Dட
ஷ
 வ Mதி-2 வா�2 எ4.20 

, 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

அ4ணாஜிரா[ ேரா2,வ Mதி-4 வா�2 

எ4.20 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�Dட
ஷ
 வ Mதி-3 வா�2 எ4.20 

, 5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

அ4ணாஜிரா[ ேரா2 வா�2 

எ4.20 , 6.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

32 32 சி. எD.ஐ. 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த ெத0� 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ெமய9
 

ேரா2 வா�2 எ4.21 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ரYைகAயா வ Mதி வா�2 எ4.21 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) ரய9%ேவ 

Dேடச
 ேரா2 வா�2 எ4.21 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) எ%.எD. 

�ர� வ Mதி வா�2 எ4.21 , 

���� ��	������

33 33 மகாஜன 

ேம%நிைல�ப�ள�  

ேம0� பா��த 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�தி 12 � வ��� 

அைற எ4 17 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

1.ேம�2�பாைளய� (ந) @6தர 

வ9நாயக� ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

எ4.13 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ராஜாஜி வ Mதி வா�2 எ4.13 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) ேசர
 வ Mதி 

வா�2 எ4.13 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) பா��கார 

���� ��	������

34 34 கா�_� நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ%.எD.�ர� வ Mதி-1 வா�2 எ4.22 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ%.எD.�ர� வ Mதி-2 வா�2 எ4.22 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ%.எD.�ர� வ Mதி-3 வா�2 எ4.13

���� ��	������
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35 35 கா�_� நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ�.எD.ஆ� க%யாணம4டப� 

ேரா2 வா�2 எ4.13 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேபாைரயாகTட� வ Mதி வா�2 

எ4.22 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேநதாஜி நக�,கா�_� ேரா2 வா�2 

���� ��	������

36 36 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள� 

ெத0� பா��த ெத0� 

�திய 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) காமரா` 

நக� வ Mதி-2 வா�2 எ4.24 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) காமரா` 

நக� வ Mதி- 1 வா�2 எ4.24 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) காமரா`  

நக� வ Mதி- 3 வா�2 எ4.23 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

37 37 ேக�ெவ% ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ந2 

ப�தி எ% ேக ஜி 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி வா�2 எ4.23 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� ெமய9
ேரா2 வா�2 

எ4.23 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி -8 வா�2 

எ4.23 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி-7 வா�2 எ4.23 

, 5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� வ Mதி -6 வா�2 

எ4.23 , 6.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மகாேதவ�ர� ெமய9
 ேரா2 

(�"ய9:��) வா�2 எ4.23 ,        

                                  

        7.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

38 38 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ெத
 

ப�தி  

ேம�2�பாைளய� - 

1.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT� வா�2 எ4.12
���� ��	������
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39 39 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த வட 

ப�தி அைற எ4 

2ேம�2�பாைளய� - 

641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�-3 வா�2 எ4.12 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�-4 வா�2 எ4.12 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�-5 வா�2 எ4.12 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�-7 வா�2 எ4.12 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�-8 வா�2 எ4.12 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�-1 வா�2 எ4.12 , 

7.ேம�2�பாைளய� (ந) மாைதய
 

ேலஅT�- 2 வா�2 எ4.12 , 

���� ��	������

40 40 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ெத
 

ப�தி  4வ சி 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந)  

கி:Vணசாமி ேலஅT� வா�2 

எ4.12 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

நXைசய
 ேலஅT�-1 வா�2 

எ4.12 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

நXைசய
 ேலஅT�-2 வா�2 

���� ��	������

41 41 ேக�ெவ% ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த 

க�"ட�தி
 2� வ��� 

அைறெக4ைடa� 

ேரா2,ேம�2�பாைளய� 

- 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெக4ைடa� வா�2 எ4.24 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

சாம�பகT4ட� ேலஅT�-1 வா�2 

எ4.24 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

சாம�பகT4ட� ேலஅT�- 2 

வா�2 எ4.24 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

42 42 ேக�ெவ% ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த எ% ேக 

ஜி 

வ��பைறேம�2�பாைள

ய� - 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெக4ைடa� ேரா2 வா�2 எ4.24 

, 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

எ
.சி.எ�.எD  காலன� வா�2 

எ4.25 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

காமரா` நக� வ Mதி- 1 வா�2 எ4.24 

, 4.ேம�2�பாைளய� (ந) மி
 

���� ��	������
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43 43 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த வட�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) பா> 

க�ெபன� ேரா2 வா�2 எ4.25,26 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ைம�ேக% 

ச6 வா�2 எ4.25 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) எD.ேக. 

சாமி ேலஅT� வா�2 எ4.25 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) ெப:மா� 

ேலஅT� வா�2 எ4.25 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

44 44 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த 

ந2�ப�தி 1� வ��� சி 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ெப:மா� 

ேலஅT�-2 வா�2 எ4.25

���� ��	������

45 45 சா
ேஜாD ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த வடப�தி 

2� வ��� ஏ 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) நXச�பா 

காலன� வா�2 எ4.26 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெஜக6நாத
 ேலஅT� வா�2 

எ4.25

���� ��	������

46 46 மண9நக� நகரா�சி 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க�"ட� 

கிழ�� ப�தி ந2 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) சா6தி நக� 

வா�2 எ4.32

���� ��	������

47 47 மண9நக� நகரா�சி 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க�"ட� 

ேம0� ப�தி 

ேம�2�பாைளய� - 

1.ேம�2�பாைளய� (ந) அ�ம
 

நக� வா�2 எ4 32
���� ��	������

48 48 மண9நக� நகரா�சி 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த  �திய 

க�"ட� வட�� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ெப:மா� 

வ Mதி வா�2 எ4.32 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ரய9%ேவ 

காலன� ேரா2 வா�2 எ4.26 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) இரய9%ேவ 

காலன� வா�2 எ4.26

���� ��	������
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49 49 மண9நக� நகரா�சி 

ேம%நிைல�ப�ள� , 

வட�� பா��த  �திய 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�தி ேம�2�பாைளய� 

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

தாச�பாைளய� ேரா2 வா�2 

எ4.32 ���� ��	������

50 50 மண9efu; 

ேம%நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ேம0� 

ப�தி 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641305

1.ேம�2�பாைளய� (ந) பா> 

க�ெபன� ேரா2 வா�2 எ4.32 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) @தா 

காலன� வா�2 எ4.32 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) ம4ேடலா 

நக� வா�2 எ4.32 , 

���� ��	������

51 51 மண9efu; 

ேம%நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த fpof;F 

ப�தி 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

1.ேம�2�பாைளய� (ந) Uன�சிப% 

காலன� வா�2 எ4.32 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) வச6த� 

நக� வா�2 எ4.32

���� ��	������

52 52 வனCசரக அbவலக�, 

கிழ�� பா��த 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ேகாைவ 

ேரா2 வா�2 எ4.27 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ரய9%ேவ 

Dேடஷ
 ேரா2 வா�2 எ4.27 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

இ
Dெப�ச
 பYகளா  ேரா2 

வா�2 எ4.27 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) பஜைன 

ேகாவ9% வ Mதி வா�2 எ4.27 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கி:Vண�மா� ேலஅT� வா�2 

எ4.27 , 6.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

53 53 ஜி.எ�.ஆ�.சி 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ெத
கிழ�� 

க�"ட� 8� வ��� ஏ 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மண9யாகார
 கா2 வா�2 எ4.28 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) கா6தி�ர� 

Q
றா� வ Mதி  வா�2 எ4.28 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மண9யகார
கா2 ேரா2-2 வா�2 

எ4.28 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������
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54 54 ஜி.எ�.ஆ�.சி 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ெத
கிழ�� 

க�"ட� 8� வ��� ஏ 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கி:Vணசாமி ச6 வா�2 எ4.28 

, 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கா6தி�ர� Uத% வ Mதி வா�2 

எ4.28 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கா6தி�ர� இர4டா� வ Mதி வா�2 

எ4.28 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

55 55 வ.உ.சி  நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த 3� 

வ��பைறேம�2�பாைள

ய� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேம�2�பாைளய� அ
c� ேரா2 

வா�2 எ4.17,19 ���� ��	������

56 56 வ.உ.சி  நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த அYக
வா" 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெவYகி2சாமி ேரா2 வா�2 

எ4.17,19 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மார4ணகT4ட� ச6 வா�2 

எ4.19 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெவ�ைளமாைதய
 ச6 வா�2 

எ4.19 , 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெசௗட�ம
 ேகாய9% வ Mதி வா�2 

எ4.19 , 5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������

57 57 வ.உ.சி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ராம�பகT4ட� வ Mதி வா�2 

எ4.18,19 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெசௗடா�ப9ைக ேகாவ9% ேரா2 

வா�2 எ4.19 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

நாராயணசாமி வ Mதி வா�2 எ4.19 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) காள�ம%லி 

ச6 வா�2 எ4.19 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) மார4ண 

ச6 வா�2 எ4.19 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ெவ�ைளமாைதய
 ச6 வா�2 

எ4.19 , 7.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������
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58 58 வ.உ.சி  நகரா�சி 

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த க�"ட�தி
 

கிழ�� ப�தி �திய 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மசன�ய�ம
 ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

எ4.18 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ளசிய�ம
 ேகாவ9% ெத: 

வா�2 எ4.18

���� ��	������

59 59 வ.உ.சி நகரா�சி 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த க�"ட� வட�� 

 ப�திேம�2�பாைளய� 

- 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ெமா�ைக 

ேரா2 எ4.1 வா�2 எ4.17 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ெமா�ைக 

ேரா2 எ4.2 வா�2 எ4.17 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) �மர�ர� 

வா�2 எ4.17 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) ராஜ�ர� 

வா�2 எ4.17 , 

���� ��	������

60 60 நகரா�சி @த6திரதின 

நிைனT வ�க�ப�ள� 

ேம0� பா��த 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�தி ேம�2�பாைளய� 

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ந_� வா�2 

எ4.30
���� ��	������

61 61 நகரா�சி @த6திரதின 

நிைனT வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

சி
ன�மா� ேலஅT� வா�2 

எ4.29 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

Uன�ய�ப
 ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

எ4.29 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ந_� ச6 வா�2 எ4.29 , 

���� ��	������

62 62 நகரா�சி @த6திரதின 

நிைனT வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ந_� 

கா6திேரா2 வா�2 எ4.29 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) ந_�- ேகா-

ஆ�ேர�"[ காலன� ேரா2 வா�2 

எ4.29 ,                           

                         

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ஜி.எ�.ஆ�.சி.ேரா2 வா�2 எ4.30 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

���� ��	������
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63 63 நகரா�சி @த6திரதின 

நிைனT வ�க�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ேம0� 

ப�தி வட��  ப9
�ற 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) ஹTசிY 

aன�� வா�2 எ4.30 , 

2.ேம�2�பாைளய� (ந) வ M�2 

வசதி வா>ய� ேரா2 வா�2 

எ4.30 , 3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேகா�.ஆ�ேர�"[ காலன� ெமய9
 

ேரா2 வா�2 எ4.30 ,              

                                  

 4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேகாஆ�ேர"[ காலன� வ Mதி-3 

வா�2 எ4.30 , 

5.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேகாஆ�ேர"[ காலன� வ Mதி-1 

வா�2 எ4.30 , 

6.ேம�2�பாைளய� (ந) ஹTசிY 

aன�� ேரா2-3 வா�2 எ4.30 , 

���� ��	������

64 64 ஜி.எ�.ஆ�.சி  

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கிறிD"ய
 காலன� வா�2 எ4.31
���� ��	������

65 65 ஜி.எ�.ஆ�.சி  

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த அைறய9
 ந2 

ப�திேம�2�பாைளய� -

 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) 

கிறிD"ய
 காலன� வா�2 எ4.31 

, 2.ேம�2�பாைளய� (ந) ேகாைவ 

ேரா2 வா�2 எ4.31 , 

3.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேகாவ96தசாமி நக� வா�2 எ4.31 , 

4.ேம�2�பாைளய� (ந) 

மாைதய
நக�, அ:4நக� வா�2 

���� ��	������

66 66 ஜி.எ�.ஆ�.சி  

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த அைறய9
 

ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

1.ேம�2�பாைளய� (ந) Uன�சிப% 

ஆ4க� ப�ள� ேரா2 வா�2 

எ4.31 , 2.ேம�2�பாைளய� (ந) 

ேக.ேக. நக� வா�2 எ4.31

���� ��	������
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67 67 நகரா�சி அYக
வா" 

ைமய�, பாரதிநக�, 

வட�� பா��த ஓ�2 

க�"ட�ேம�2�பாைளய

� - 641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) பாரதிநக� 1 

வா�2  எ4.33
���� ��	������

68 68 நகரா�சி அYக
வா" 

ைமய�, சா6தி நக�, 

கிழ�� பா��த �திய 

க�"ட� சா6தி நக� - 

641301

1.ேம�2�பாைளய� (ந) பாரதிநக� 2 

வா�2  எ4.33
���� ��	������

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த fpof;F gFjp 

க�"ட� பால�ப�" - 

641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) பால�ப�" வா�2 

எ4.1 ���� ��	������

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட� 

பால�ப�" - 641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) ேவட�காலன� 

வா�2 எ4.11 வா�2 எ4.1 ,       

                            

2.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) பால�ப�" 

எ�.ஜி.ஆ�. நக� வா�2 எ4.11 

வா�2 எ4.1 ,                     

       3.சி�கதாச�பாைளய�  

(வ.கி) ம01� (ஊ) (ஊ) பால�ப�" 

அ�ேப�கா� நக� வா�2 எ4.11 

வா�2 எ4.1 ,                     

���� ��	������

71 71 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� 

ெவ�ள��பாைளய� - 

641302

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) 

ெவ�ள��பாைளய� வா�2 எ4.2 , 

                                  

                   

2.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

���� ��	������
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72 72 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க�"ட� 

ெவ�ள��பாைளய�- 

641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) ��ைட�கா2 

வா�2 எ4.2 ,                     

                                 

2.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) ��தா>பாைளய� 

வா�2 எ4.2 ,                     

                                 

3.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) ேதா�ட� 

���� ��	������

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த ஓ�2 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�திகர�2ேம2 - 641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) கர�2ேம2 

வா�2 எ4. 3 ���� ��	������

74 74 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த வட�� 

க�"ட�கர�2ேம2 - 

641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) ேதைவAயாநக� 

வா�2 எ4.3 ,                     

                                  

   2.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) சிரா` நக�        

  வா�2 எ4. 3 ,                  

                                  

  3.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) பவ�ஹTD 

�"ய9:�� வா�2 எ4.3,           

                                 

���� ��	������

75 75 ஊரா�சி  ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

ேமா�ேதபாைளய� - 

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ேமா�ேதபாைளய� 

வா�2 எ4.3
���� ��	������

76 76 ஊரா�சி  ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�தி 

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) அறிெவாள� நக� 

வா�2 எ4.3 , 

2.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ராஜ�ர� வா�2 எ4.3

���� ��	������
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77 77 ேஹாலிஏXச%D 

ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ெத
 

ப�தி அைற எ4 ஏ6 

ேம�2�பாைளய� - 

641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) எ�திரா` நக� வா�2 

எ4.3 2.சி�கதாச�பாைளய�  

(வ.கி) ம01� (ஊ) அAய�ப
 நக� 

வா�2 எ4.3                      

                                  

  3.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) க:�பராய�ர� வா�2 

எ4.3 4.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������

78 78 ேஹாலிஏXச%D 

ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�,  

கிழ�� பா��த ேம0� 

ப�தி அைற எ4 

சி10ேம�2�பாைளய� - 

641301

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) அரவ96த
 நக� 

வா�2எ4.3 2.சி�கதாச�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) ஜMவான6த�ர� 

வா�2 எ4.3 , 

3.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) அறிெவாள� இ6திரா 

நக� வா�2 எ4.3 ,                

                             

���� ��	������

79 79 ேஹாலி ஏXச%D 

ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த  ேம0� 

ப�தி க�"ட�  அ2 

வ��பைறேம�2�பாைள

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) இைடய�பாைளய� 

வா�2 எ4.4
���� ��	������

80 80 ேஹாலி ஏXச%D 

ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம0� 

ப�தி அைற எ4 

சி8ேம�2�பாைளய� - 

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) �மர�ர� வா�2 

எ4.4 , 2.சி�கதாச�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) �மர�ர� 

அ
c� ேரா2 வா�2 எ4.4

���� ��	������

81 81 ேராச> ெப4க� 

உய�நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த தா�@ 

க�"ட� 9� வ��� 

அைற ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ேசர
 நக� வா�2 

எ4.4 ���� ��	������
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82 82 ேராச> ெப4க� 

உய�நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த தா�@ 

க�"ட� 6� வ��� 

அைற ேம0� 

ப�திேம�2�பாைளய� -

1.சி�கதாச�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) (ஊ) பாய�பc�  

வா�2 எ4.4                      

                             

2.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ேசர
 நக� வா�2 

���� ��	������

83 83 ேராச> ெப4க� 

உய�நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த 

ந2�ப�தி 10வ��� ப9 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641301

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ராஜM[ கா6தி நக� 

வா�2 எ4.4 ,                     

                                  

2.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) காரமைட ேரா2 

வா�2 எ4.4 

3.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������

84 84 ேஹாலி ஏ
ச%D 

ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம0� 

ப�தி அைற எ4 

சி9ேம�2�பாைளய� - 

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ெச%வ�ர� வா�2 

எ4.5 , 2.சி�கதாச�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) �மர�ர� வா�2 

எ4.5

���� ��	������

85 85 ேவளாYக
ன� 

ஆYகில�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ேம0� ப�தி 

Uத% 

அைறேம�2�பாைளய� 

- 641301

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) @த6திரா�ர� வா�2 

எ4.5 ���� ��	������

86 86 ேவளாYக
ன� 

ஆYகில�ப�ள�, ெத0� 

பா��த டா◌ா◌்@ 

க�"ட� கிழ�� ப�தி 

Uத% 

வ���ேம�2�பாைளய�

 - 641301

1.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) மாைதய
 நக� 

வா�2 எ4.5 , 

2.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ஆசி>ய� காலன� 

வா�2 எ4.5 , 

3.சி�கதாச�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) லிYேக கT4ட
 

���� ��	������
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87 87 f வ9ஜயல�@மி 

ெம�>� ேம%நிைல� 

ப�ள�, வட�� பா��த 

ேம0� ப�தி 11� 

வ��� ப91 

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) அ4ணா 

நக� ெத: வா�2 எ4.3 , 

2.சி1Uைக (ேபgரா�சி) பாரதி 

நக� வா�2எ4.3

���� ��	������

88 88 f வ9ஜயல�@மி 

ெம�>� ேம%நிைல� 

ப�ள�, வட�� பா��த 

க�"ட� கிழ�� 

Uத
ைம வாய9% 9� 

வ��� ஜி 1 

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ச�தி 

ேம�2�பாைளய� வடேம0� வ Mதி 

வா�2எ4 4,5 , 2.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ந_� வ Mதி 

வா�2எ44,5 , 3.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ேம0� வ Mதி 

���� ��	������

89 89 f வ9ஜயல�@மி 

ெம�>� ேம%நிைல� 

ப�ள�, வட�� பா��த  

க�"ட� ேம0� 

Uத
ைம வாய9% 10� 

ஜி 1  வ��� அைற 

எ4 1சி1Uைக - 641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) 

@�ப9ரமண9ய� ேகாவ9% வ Mதி 

வா�2எ4 4,5 , 2.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ப>ச% ைற வ Mதி 

வா�2எ4 4,5 , 3.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ப�ள� வாச% வ Mதி 

வா�2எ4 4,5 , 4.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) மா>ய�ம
 ேகாவ9% 

வ Mதி வா�2எ4 4,5 , 5.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ஓAT வ92தி வ Mதி 

���� ��	������

90 90 அர@ ேம% 

நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ேம0� 

ப�திசி1Uைக - 641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) கா6திவ Mதி 

வா�2எ4.6 , 2.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) அ>சனவ Mதி  

(சி�தா��தா வ Mதி)வா�2எ46

���� ��	������

91 91 அர@ ேம%நிைல�ப�ள� 

ெத0� பா��த க�"ட� 

ேம0� ப�திசி1Uைக  

641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ேந:வ Mதி 

வா�2எ4.7 , 2.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) மயான�ைற வ Mதி 

வா�2எ4.7 , 3.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) பட��ைற வ Mதி 

(வட��)வா�2எ47 , 4.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) காமரா` நக� 

���� ��	������

92 92 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி  

க�"ட�சி1Uைக�8� -

 641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) வட�� 

க�ப� வ Mதி வா�2எ4.8 , 

2.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ெத0� 

க�ப� வ Mதி வா�2எ4.8 , 

3.சி1Uைக (ேபgரா�சி) வ9னாயக� 

���� ��	������
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93 93 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ந2 க�"ட� 

கிழ�� 

ப�திசி1Uைக��8� - 

641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ெத
 

ேம0� வ Mதி வா�2எ4.8 , 

2.சி1Uைக (ேபgரா�சி) 

பட�ைற வ Mதி ெத0� 

வா�2எ4.8 , 3.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) வ.ஊ.சி.நக� 3வ வ Mதி 

���� ��	������

94 94 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ேம0� ப�தி 

சி1Uைக��8� - 641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ஜMவாநக�  

ெத0� வா�2எ4.9
���� ��	������

95 95 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�,சி1Uைக�

8� - 

641302சி1Uைக�8� - 

641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ஜMவாநக� 

வட�� வா�2எ4.9
���� ��	������

96 96 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த  தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திசி1Uைக��8� - 

641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ச�தி 

ேம�2�பாைளய� வடகிழ�� 

வ Mதிவா�2எ410 , 2.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ச�தி 

ேம�2�பாைளய� 

ேரா2வா�2எ410 , 3.சி1Uைக 

���� ��	������

97 97 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�திசி1Uைக��8� - 

641302

1.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ச�தி 

ேம�2�பாைளய� 

ேரா2வா�2எ411,12 , 2.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) பட��ைர வ Mதி 

ெத0� வா�2எ4.11,12 , 

3.சி1Uைக (ேபgரா�சி) ச�தி 

ேம�2�பாைளய�ேரா2,பட��ைற

வ Mதிவா�2எ411 , 4.சி1Uைக 

(ேபgரா�சி) ெக�ேப கTட� வ Mதி 

���� ��	������

98 98 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�தி 

hைழவாய9%Qல�ைற

 - 641302

1.சி1Uைக (சி.ஊ) Qல�ைற 

கிழ�� வ Mதி வா�2எ4.13-14 , 

2.சி1Uைக (சி.ஊ) ெசௗட�ம
 

ேகாய9% வ Mதிவா�2எ413-14 , 

3.சி1Uைக (சி.ஊ) ஊர�ம
 

ேகாய9% வ Mதி வா�2எ4.13-14 , 

4.சி1Uைக (சி.ஊ) Qல�ைற 

���� ��	������
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99 99 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ��  

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�தி Qல�ைற - 

1.சி1Uைக (சி.ஊ) Qல�ைற  

ேந: வ Mதி (ெகா�தனா� வ Mதி) 

வா�2எ4.13-1 , 2.சி1Uைக (சி.ஊ) 

மகா�மா கா6தி வ Mதி வா�2எ4.13-14

���� ��	������

100 100 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�Qல�ைற - 

641302

1.சி1Uைக (சி.ஊ) ெசௗேடDவ> 

நக� வா�2எ4.15 , 2.சி1Uைக 

(சி.ஊ) கிCசக�திa� ப9�ைளயா� 

ேகாவ9% வ Mதிவா�2எ415 , 

3.சி1Uைக (சி.ஊ) கிCசக�திa� 

வ Mராசாமி வ Mதி (கிழ��) 

வா�2எ4.15 , 4.சி1Uைக (சி.ஊ) 

���� ��	������

101 101 அர@ உய�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த வட�� 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திஇb�பபாைளய� - 

641302

1.சி1Uைக (ேப) 

வCசினா�பாைளய� 

வ9நாயக�ேகாவ9%வ Mதிவா�2எ418 , 

2.சி1Uைக (ேப) இb�பபாைளய� 

நாவல� வ Mதிவா�2எ418

���� ��	������

102 102 அர@ உய�நிைல�ப�ள� 

இb�பபாைளய� 

வட�� பா��த கிழ�� 

ப�திஇb�பபாைளய� - 

641302

1.சி1Uைக (ேப) இb�பபாைளய� 

ராம� ேகாய9% வ Mதிவா�2எ418 , 

2.சி1Uைக (ேப) இb�பபாைளய� 

அ�ேப�கா� நக�வா�2எ418

���� ��	������

103 103 அர@ உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ஓ�2 

க�"ட� வட��  ப�தி 

இb�பபாைளய� - 641302

1.சி1Uைக (சி.ஊ) நாராயணசாமி 

வ Mதி வா�2எ4.17 , 2.சி1Uைக 

(சி.ஊ) ெசௗட�ம
 ேகாவ9% வ Mதி 

வா�2எ4.17 , 3.சி1Uைக (சி.ஊ) 

ப>ச% ைற வ Mதி வா�2எ4.17 , 

4.சி1Uைக (சி.ஊ) பாரதியா� வ Mதி 

வா�2எ4.17 , 5.சி1Uைக (சி.ஊ) 

நடராஜா காலன� வா�2எ4.17 , 

6.சி1Uைக (சி.ஊ) 

வCசின�பாைளய� மண MDகாலன� 

வா.எ4 18 , 7.சி1Uைக (சி.ஊ) 

���� ��	������

104 104 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�திலிYகா�ர� - 641302

1.சி1Uைக (சி.ஊ) ஆL� 

வா�2எ4.1 , 2.சி1Uைக (சி.ஊ) 

இளYேகாவ"க� வ Mதி வா�2எ4.1 ���� ��	������
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105 105 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ெத
 

ப�திலிYகா�ர� - 641302

1.சி1Uைக (சி.ஊ) உலிa� 

வா�2எ4.1 , 2.சி1Uைக (சி.ஊ) 

கா6ைதa� வா�2எ4.1 , 

3.சி1Uைக (சி.ஊ) @�ைபயகTட� 

வ Mதி வா�2எ4.1 , 4.சி1Uைக 

(சி.ஊ) ேகாவ96தc� வா�2எ4.1

���� ��	������

106 106 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�திஇ:�பைற - 638459

1.இ:�பைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

இ:�பைற வா�2எ4.1 , 

2.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

இ�ட"பாைளய� வா�2எ4.1

���� ��	������

107 107 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திஇ:�பைற - 638459

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ப�ட�கார
பாைளய� வா�2எ4.2 

, 2.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

மாDதிபாைளய� வா�2எ4.1 , 

3.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

U:க
 காலன� வா�2எ4.1

���� ��	������

108 108 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த வட�� 

ைமய 

ப�திெப�தி��ைட, 

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�தி���ைட வா�2எ43
���� ��	������

109 109 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த 

க�"ட�தி
 ெத0� 

ப�தி �திய க�"ட� 

ெப�தி��ைட, 

இ:�பைற - 638459

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�தி��ைட ஆதிதிராவ9ட�காலன� 

வா�2எ4.4,5 ���� ��	������

110 110 ஊரா�சி  ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட�தி
 

ைமய ப�தி��கா2, 

இ:�பைற - 638459

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�தி���ைட ��கா2 

வா�2எ4 4,5 , 2.இ:�பைற  

(வ.கி) ம01� (ஊ) ��கா2 

வா�2எ4.4,5 , 3.இ:�பைற (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ேதரYகிண1 

���� ��	������

111 111 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட�தி
 

கிழ�� 

ப�திச�பரவ�ள��8� - 

641302

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ச�பரவ�ள� �8� வா�2எ4.7

���� ��	������



COIMBATORE DISTRICT 19 THE NILGIRI PARLIMENTARY CONSTITUENCY

���� 

��

uig<Gs<siuc!

w{<
uig<Gs<siuc!jlbl< ��	
���� �����

��	
  ������ 

���

112 112 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட�தி
 

ேம0� 

ப�திச�பரவ�ள��8� - 

641302

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

i�தாம4" ப9>T வா�2எ47 , 

2.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

Qைலa� வா�2எ4.7 , 

3.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ�ம
 �8� வா�2எ4.7

���� ��	������

113 113 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த 

க�"ட�சி�ேடபாைளய�

 - 641302

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி�ேடபாைளய� வா�2எ46
���� ��	������

114 114 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த 

க�"ட�சி�ேடபாைளய�

 - 641302

1.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேமா8� வா�2எ4.6 , 

2.இ:�பைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

வட��ேதா�ட� வா�2 எ4-6

���� ��	������

115 115 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� 

ப�திரYக�பாைளய� - 

641302

1.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ரYக�பாைளய� வா�2 எ4.1
���� ��	������

116 116 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, �திய 

தா�@ க�"ட�தி
 

ெத0� 

ப�திச4Uகா�ர� - 

641302

1.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) ம01� 

(ஊ) தாச�காள�a�, 

க:�பகT4ட
�8� வா�2 

எ4.2,3 , 2.சி
னக�ள��ப�"  

(வ.கி) ம01� (ஊ) ச4Uக�ர� 

சி
னக�ள��ப�" வா�2 எ4.2,3 , 

3.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) ம01� 

(ஊ) அ:6ததிய�வ Mதி  

சி
னக�ள��ப�" வா�2 எ4.2,3 , 

4.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) ம01� 

(ஊ) க�ள�கைர வா�2 எ4.2,3 , 

5.சி
ன�க�ள��ப�"  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சி
னக�ள��ப�"  

���� ��	������
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117 117 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ஓ�2 க�"ட� 

சி
னக�ள��ப�" - 

641302

1.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) ம01� 

(ஊ) சி
னக�ள��ப�" வா�2 எ4-

3 , 2.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) நாதகT4ட
 �8� 

வா�2 எ4.3 , 3.சி
னக�ள��ப�"  

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

118 118 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ஓ�2 க�"ட� 

சி
னக�ள��ப�" - 

 1.சி
னக�ள��ப�"  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) நாதகT4ட
 �8� 

வா�2 எ4.3 , 2.சி
னக�ள��ப�"  

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

119 119 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� 

சி
ன�மாரபாைளய� - 

638459

1.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி
ன��மாரபாைளய�  

வா�2எ41 , 2.Q2ைற  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) Q2ைற 

ப�ள�பாைளய� வா�2எ41 , 

3.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கலிய�பாைளய� வா�2எ4.1 , 

4.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

120 120 ஆ�.சி ப9ஷ� நிைனT 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட� 

ெப>ய�மாரபாைளய� - 

638459

1.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

Q2ைற வா�2எ42 , 

2.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பாச���ைட வா�2எ42 , 

3.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெமா�ைகa� வா�2 எ4-2 , 

���� ��	������

121 121 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� ேம0� 

ப�தி எ�. 

கT4ட�பாைளய� - 

638459

1.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

எ�.கT4ட�பாைளய� வா�2 எ4-

3 2.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

எ�.கT4ட�பாைளய� 

அ>சனகாலன� வா�2எ43 ,

���� ��	������

122 122 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� ேம0� 

பா��த க�"ட� கிழ�� 

ப�திஎ�. 

கT4ட�பாைளய� - 

638459

1.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெதா�ட�பாைளய� வா�2 எ4-3 , 

2.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கா�2�பாைளய� வா�2 எ4-3 , 

3.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

Q2ைற வா�2 எ4-3

���� ��	������
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123 123 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த �திய தா�@ 

க�"ட� 

மjன�பாைளய� - 638459

1.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

மjன�பாைளய� வா�2 எ4-3 , 

2.Q2ைற  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

����ைட வா�2 எ4-3

���� ��	������

124 124 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�க 

அைற இb�பந�த� - 

641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி�மc� வா�2 எ4-1 , 

2.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ைவயாள��பாைளய� வா�2 எ4-1

���� ��	������

125 125 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ேம0� ப�க 

அைற இb�பந�த� - 

641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

இb�பந�த� வா�2 எ4-1 , 

2.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

எD.�Yக�பாைளய� ேம_� 

வா�2 எ4-2

���� ��	������

126 126 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த 

வடகிழ�� க�"ட�தி
 

ைமய 

அைறஎD.�Yக�பாைளய

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

�Yக�பாைளய� வா�2 எ4-2 , 

2.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ராச" வா�2 எ4-2

���� ��	������

127 127 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த 

வடகிழ�� க�"ட�தி
 

வட�� அைற 

எD.�Yக�பாைளய� - 

641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

எD.�Yக�பாைளய� ேம_� 

வா�2 எ4-2 , 2.இb�பந�த� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

எD.�Yக�பாைளய� அ4ணா 

நக� வா�2 எ4-2 , 3.இb�பந�த� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெவYக�ராம�ர� வா�2 எ4-2 , 

���� ��	������

128 128 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� 

ப�திதி:வ�\வ� நக� -

 641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கேணச�ர� வா�2 எ4-3
���� ��	������

129 129 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�,  வட�� 

பா��த ேம0� 

ப�திதி:வ�\வ� நக� -

 641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி:வ�\வ� நக� வா�2 எ4-3
���� ��	������
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130 130 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த வட�� 

ப�திஅ
னதாச�பாைளய

� - 641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேரயா
 நக� வா�2 எ4.3 , 

2.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கேணச�ர� வா�2 எ4.3 , 

3.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி:வ�\வ� நக� வா�2 எ4.3 

4.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

131 131 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�அ
னதாச�பா

ைளய� - 641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ
னதாச�பாைளய� வா�2 எ4-

4 ,2.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) பாைறa� வா�2 எ4-4

���� ��	������

132 132 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ேம0� 

ப�திபக�8� - 641302

1.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பக�8� ேம0� வா�2 எ4-5 , 

2.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பக�8� ெத0� வா�2 எ4-5 , 

3.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பக�8� வா�2 எ4-5 , 

4.இb�பந�த� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

133 133 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத
 ப�தி 

க�"ட� 

ெவ�ள���ப�பாைளய� 

- 641302

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெவ�ள����ப�பாைளய� 

வா�2 எ4-1,4 ���� ��	������

134 134 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ேம0� ப�க 

தா�@ க�"ட�தி
 

ேம0� 

அைறெப�ேளபாைளய� 

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆைன�ப�ள��8� வா�2 எ4-

1,4 , 2.ெப�ேளபாைளய�  (வ.கி) 

ம01�(ஊ) ெப�ேளபாைளய� 

வா�2 எ4-2

���� ��	������

135 135 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த �திய தா�@ 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�திெப�ேளபாைளய� -

 641302

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெப�ேளபாைளய� வா�2 எ4-

 3 ���� ��	������
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136 136 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� அைற 

ெத
ெபா
U" - 641302

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ப�ட�காரc� வா�2 எ4-5 , 

2.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேதவாYக�ர� வா�2 எ4-5 , 

3.ெப�ேளபாைளய�  (வ.கி) 

ம01�(ஊ) ெத
ெபா
U" வா�2 

���� ��	������

137 137 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�திெத
ெபா
U" - 

641302

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெச
னா�பாைளய� வா�2 

எ4- 8 , 2.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ெச
ன�பாைளய� 

வா�2 எ4- 9

���� ��	������

138 138 அ�பா� 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல�ப�ள�இ 

வடகிழ�� ப�தி 9� 

வ��� ப9 

அைறநா%ேரா2,சி1U

ைக - 641302

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) எலக�பாைளய� வா�2 எ4-7 

, 2.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) எலக�பாைளய�  

ேசர
 நக� வா�2 எ4.7 , 

3.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) எலக�பாைளய�   நா%ேரா2 

அ>சன காலன� வா�2 எ4.8 , 

4.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) நMலிபாைளய� ேரா2 வா�2 

எ4.8 , 5.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������

139 139 அ�பா� 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த 10� 

வ��பைறநா%ேரா2,சி1

Uைக - 641302

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) எலக�பாைளய� நா%ேரா2 

வா�2 எ4.8 , 2.ெப�ேளபாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) எD எD நக� 

வா�2 எ4.8 , 3.ெப�ேளபாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) கணபதி நக� 

வா�2 எ4.8 , 4.ெப�ேளபாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) மாரAயநாA�க� 

ேதா�ட� வா�2 எ4.8 , 

5.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

���� ��	������
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140 140 அ�பா� 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த i2த% 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�தி 8� வ��� ப9 

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) நா%ேரா2 வா�2 எ4.6 , 

2.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) நா%ேரா2 ேம0� ப�தி 

வா�2 எ4.6 , 3.ெப�ேளபாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) நா%ேரா2 

���� ��	������

141 141 அ�பா� 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த i2த% 

க�"ட�தி
 வட�� 

பா��த 3வ 

1.ெப�ேளபாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) நா%ேரா2 அ>சன காலன� 

வா�2 எ4.6 , 2.ெப�ேளபாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

எD.ஆ�.எD.நக� அ
c� ேரா2 

வா�2 எ4.6

���� ��	������

142 142 பXசாய� 

அbவலக�,ஆலாYெகா�

�, ெத0� பா��த தா�@ 

க�"ட� கிழ�� 

ப�திஜைடய�பாைளய� 

- 641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆலாYெகா�� பைழய ஊ� 

வா�2 எ4.1 , 

2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆலாYெகா�� வா�2 எ4.1

���� ��	������

143 143 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட�தி
 

ெத0� ப�க 

அைறஆலாYெகா�� - 

641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆலாYெகா�� காரமைட 

ேரா2 வா�2 எ4.2 ���� ��	������

144 144 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�,  கிழ�� 

பா��த ேம0�ப�க 

அைற ந2 ப�தி 

க�"ட�வ Mராசாமிநக�,ஆ

லாYெகா�� - 641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆலாYெகா�� அ>சன� 

காலன� வா�2 எ4.2 , 

2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) த4ண M�தட� ஆலாYெகா�� 

வா�2 எ4.2

���� ��	������
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145 145 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�,  கிழ�� 

பா��த ேம0�ப�க 

அைற ந2 ப�தி 

க�"ட�வ Mராசாமிநக�

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேம�2�பாைளய� ச�தி 

ெமய9
 ேரா2 வா�2 எ4.2 , 

2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேம�2�பாைளய� 

ேகாழி�ப4ைண வா�2 எ4.2 , 

3.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெமா�ைக வா�2 எ4.2 , 

4.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) கா6தி�ர� வா�2 எ4.2 , 

5.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

146 146 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த க�"ட�தி
 

கிழ�� பா��த வடப�க 

அைறவ Mராசாமிநக�,ஆலா

Yெகா�� - 641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆலாYெகா�� வ Mராசாமி நக� 

வா�2 எ4.9 , 

2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) எD.ஐ.வ9. �"ய9:�� வா�2 

எ4.9

���� ��	������

147 147 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ஓ�2 க�"ட� 

ெதா�டபாவ9 - 641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெதா�டபாவ9 வா�2 எ4.3 , 

2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) அ�சேவண9 நக� வா�2 எ4.4 

, 3.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) வடெபா
U" வா�2 

எ4.5 , 4.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������

148 148 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�,  கிழ�� 

பா��த க�"ட�தி
 

வட�� 

ப�திராம�பாைளய� - 

641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) வடெபா
U" வா�2 எ4.5 , 

2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) இராம�பாைளய� வா�2 

எ4.4 , 3.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) மாதc� வா�2 எ4.5

���� ��	������

149 149 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட�தி
 

ெத0� 

ப�திஜைடய�பாைளய� 

- 641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஜைடய�பாைளய� வா�2 

எ4.6 , 2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) �kஹி%D 

அெவ
a வா�2 எ4.6

���� ��	������
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150 150 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,  

ேம0� பா��த ஓ�2 

க�"ட�ஜைடய�பாைள

ய� - 641302

1.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஜைடய�பாைளய�  வா�2 

எ4.7 , 2.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) காளc� வா�2 எ4.8 

, 3.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ஜைடய�பாைளய� 

�8� காளc� வா�2 எ4.8 , 

4.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஜைடய�பாைளய� �8� 

வா�2 எ4.8 , 

5.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேக.ஜி.ெடன�� �வா�ட�D 

வா�2 எ4.6 , 

6.ஜைடய�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேம�2பாைளய� 

ஹ>ஜனகாலன� எ�.ஜி.ஆ� நக� 

வா�2 எ4.6 , 

���� ��	������

151 151 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட�தி
 

ெத0� ப�திெப�ளாதி - 

641302

1.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�ளாதி வா�2 எ4.1,2 , 

2.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�ளாதி வா�2 எ4.1,2 , 

3.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

152 152 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த க�"ட�தி
 

வட�� 

ப�திசி
னெதா�"பாைள

ய� - 641302

1.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி
ன&ெப>யெதா�"பாைளய�வா�

2எ41,2 ���� ��	������

153 153 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� ேம0� 

பா��த க�"ட�தி
 

ைமய 

ப�திசி
னெதா�"பாைள

1.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேசர
 நக� வா�2எ41,2 , 

2.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெவYகடாசலபதி நக� வா�2 எ4 

1,2 , 3.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

154 154 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த க�"ட�தி
 

ெத0� 

ப�திசி
னெதா�"பாைள

ய� - 641302

1.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி
ன�ெதா�"�பாைளய� வா�2 

எ4.1,2 , 2.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� 

(ஊ) கேணV நக� வா�2 எ4 1,2
���� ��	������
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155 155 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�  

வட�� ப�தி �திய 

க�"ட� 6� வ��பைற 

சி
னெதா�"பாைளய� -

 641302

1.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப>யெதா�"பாைளய� வா�2 

எ4 1,2 , 2.ெப�ளாதி (வ.கி) 

ம01� (ஊ) அ>சன காலன� 

சி
ன�ெதா�"�பாைளய� வா�2 

எ4.1,2 , 3.ெப�ளாதி (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

156 156 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ேம0� 

ப�தி�:�ப�பாைளய� -

 641302

1.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

�:�பபாைளய� வா�2 எ4.3
���� ��	������

157 157 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த �திய 

க�"ட�ெமாYக�பாைள

ய� - 641302

1.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெமாYக�பாைளய� வா�2 எ4.6
���� ��	������

158 158 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த பைழய 

க�"ட�ேதர�பாைளய� 

- 641302

1.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெமா�ேளபாைளய� வா�2 எ4.4 , 

2.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பாCசc� வா�2 எ4.5 , 

3.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேதர�பாைளய� வா�2 எ4.5

���� ��	������

159 159 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த ெத0� 

ப�திேதர�பாைளய� - 

641302

1.ெப�ளாதி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேதர�பாைளய� வா�2 எ4.4
���� ��	������

160 160 அர@ உய�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ைமய 

ப�தி அbவல� 

அைறக4ணா�பாைளய�

 - 641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சி
ன�காரc� வா�2 

எ4.1 , 2.சி�கார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) க:�பராய
 நக�

���� ��	������

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

 பா��த  க�"ட�தி
 

வட�� 

ப�திசி�கார�பாைளய� -

 641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) க4ணா�பாைளய� 

வா�2 எ4.1 ���� ��	������
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162 162 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய 

க�"ட�க4ணா�பாைள

ய� - 641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) க4ணா�பாைளய� 

ெத0� வா�2 எ4.2 , 

2.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ைககா�" �8�  

���� ��	������

163 163 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த �திய க�"ட� 

6� 

வ��பைறக4ணா�பா

ைளய� - 641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ச4Uகா�ர� வா�2 

எ4.2 , 2.சி�கார�பாைளய�  

(வ.கி) ம01� (ஊ) �மர
 நக� 

வா�2 எ4.2 , 3.சி�கார�பாைளய� 

 (வ.கி) ம01� (ஊ) ேந: நக� 

வா�2 எ4.2 , 4.சி�கார�பாைளய� 

 (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

164 164 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�,கிழ�� 

பா��த �திய தா�@ 

க�"ட�  6� வ��பைற 

ப9 

அைறக4ணா�பாைளய�

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) காரமைட 

ெச�"பாைளய� வா�2 எ4.1
���� ��	������

165 165 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த 

க�"ட�காள�"a� - 

641104

1.சி�கார�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) காள�"a� வா�2 எ4.3
���� ��	������

166 166 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ேம0� ப�தி 

ஓ�2 

க�"ட�சி�கார�பாைளய

� - 641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சி�கார�பாைளய� 

வா�2 எ4.4 , 2.சி�கார�பாைளய� 

 (வ.கி) ம01� (ஊ) ரா� நக� 

வா�2 எ4.4

���� ��	������

167 167 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�தி 8� 

வ��பைறசி�கார�பாைள

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ரYகா நக� வா�2 

எ4.4 , 2.சி�கார�பாைளய�  

(வ.கி) ம01� (ஊ) பாலாஜி நக� 

வா�2 எ4.4 , 3.சி�கார�பாைளய� 

 (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������



COIMBATORE DISTRICT 19 THE NILGIRI PARLIMENTARY CONSTITUENCY

���� 

��

uig<Gs<siuc!

w{<
uig<Gs<siuc!jlbl< ��	
���� �����

��	
  ������ 

���

168 168 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த 

க�"ட�ெச
ன�வ Mர�பா

ைளய� - 641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) 

ெச
ன�வ Mர�பாைளய� வா�2 எ4.4 ���� ��	������

169 169 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த கிழ�� 

க�"ட�வடவ�ள� - 

641104

1.சி�கார�பாைளய�  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) வடவ�ள� வா�2 

எ4.5 , 2.சி�கார�பாைளய�  

(வ.கி) ம01� (ஊ) ப"யc� 

வா�2 எ4.5 , 3.சி�கார�பாைளய� 

 (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

170 170 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�க வட�� 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) சிவ
�ர� 

காலன� வா�2 எ4-2
���� ��	������

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�  

வட�� பா��த  ெத0� 

ப�தி ேம0� ப�க 

டா�@ க�"ட அைற 

எ4 7��ைடa� - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ேகாைவ 

ேம�2�பாைளய� ேரா2 வா�2 

எ4.2 , 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

கா6தி நக� வா�2 எ4-4
���� ��	������

172 172 ����� #��  

$%&�'!��"  ��	
 

����(  )(*
 �
+ ,�*
 

�	� ���- ���� �ற �� 

7
���/� - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ரYகராஜ
 

ேல அT� வா�2 எ4.2 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ப9�ைளயா� வ Mதி வா�2 எ4-3 , 

3.காரமைட (ேபgரா�சி) �`ஜிYக 

கTட� வ Mதி வா�2 எ4-3 , 

4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������

173 173 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத0� ப�தி 

ேம0� ப�க அைற எ4 

8��ைடa� - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ��ைடa� 

ஊர�கTட� வ Mதி வா�2 எ4- 3 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) ��ைடa� 

வா�2 எ4-3 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ேசர
 நக� வா�2 

எ4-2 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������
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174 174 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� கிழ�� 

ப�திதி�ம4ணகT4ட


�8� - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

தி�ம4ணகT4ட
 �8� வா�2 

எ4-1 , 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ஹ>ஜன காலன� 

தி�ம4ணகT4ட
 �8� வா�2 

எ4-1 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

எD எ
 ஆ� வ9 நக� வா�2 எ4-

1 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) ேஜ ேஜ 

நக� வா�2 எ4-1 , 5.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ேதவ9 நக� 

���� ��	������

175 175 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த தா�@ க�"ட� 

4� வ��பைறஆய�பா" -

 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ெத
மYகல�கைர வா�2 எ4-1 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

வடமYகல�கைர வா�2 எ4-1

���� ��	������

176 176 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ெத0� ப�க 

க�"ட�ஆய�பா" - 

641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ஆய�பா" 

வா�2 எ4-1 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) வடமYகல�கைர 

ேசர
 நக�வா�2எ41 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) வடமYகல�கைர 

அ>சன� ெத: வா�2 எ4-1

���� ��	������

177 177 எD.ஆ�.எD.ஐ  

ெம�>� ேம% 

நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 தைரதள� 

2வ அைற ெத0� 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ஆசி>ய� 

காலன� வா�2 எ4.4 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ராமகி:Vணா நக� 

வா�2 எ4.4
���� ��	������

178 178 எD.ஆ�.எD.ஐ  

ெம�>� ேம% 

நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�க 

தா�@ க�"ட� அைற 

எ4 4 காரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ெக�ேபகTட� காலன� வா�2 

எ4.4 , 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

மி
சார வா>ய காலன� வா�2 

எ4.4 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ராமCச6திரா நக� வா�2 எ4.4 , 

4.காரமைட (ேபgரா�சி) காமரா` 

நக� வா�2 எ4.4 , 5.காரமைட 

���� ��	������

179 179 ெம�ேரா 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம0� 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ேந: நக� 

வா�2 எ4.2 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ெபா
வ9ழா நக� 

வா�2 எ4.3 ,

���� ��	������
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180 180 ெம�ேரா 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல ப�ள�,  

கிழ�� பா��த ேம0� 

ப�தி தைர 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) எ� ஜி 

ஆ� நக� வா�2 எ4.3 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) மண9க4ட
 நக� 

வா�2 எ4.4 ,

���� ��	������

181 181 ெம�ேரா 

ெம�>�ேலச
 

ேம%நிைல ப�ள�,  

கிழ�� பா��த �திய 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ
c�ேரா2 (ெச%வ�ர�) வா�2 

எ4.2 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ
ைன ேவளாYக
ன� நக� 

���� ��	������

182 182 ெக�ப நXச�மா� 

ெப4க� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ேம0� பா��த வட�� 

ப�தி 4� 

வ��பைறகாரமைட - 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ெப>ய 

ெதா�"�பாைளய� வா�2 எ4.5 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) �ள�� 

பாைளய� வா�2 எ4.5
���� ��	������

183 183 ெக�ப நXச�மா� 

ெப4க� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ந2ப�க 

க�"ட� 10ப9 

வ��பைறகாரமைட - 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) சாDதி> 

நக� வா�2 எ4.5

���� ��	������

184 184 ெக�ப நXச�மா� 

ெப4க� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ைமய 

க�"ட�காரமைட - 

641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ�ேப�கா� நக� வா�2 எ4.6 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ப�"�கார� பாைளய� வா�2 

எ4.6 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

இராமேபாய
 ச6 வா�2 எ4.7

���� ��	������

185 185 ெக�ப நXச�மா� 

ெப4க� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ந2ப�க 

க�"ட� 10ஏ வ��பைற 

 ேம0� ப�திகாரமைட -

 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ேகாவ96த 

ேபாய
 வ Mதி வா�2 எ4.7 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) வாண9ய� 

வ Mதி வா�2 எ4.7 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ரYகேபாய
 ச6 

வா�2 எ4.7 , 4.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ம:த
 ச6 வா�2 

எ4.7 , 5.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������

186 186 ப@பதிய�பா 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த பைழய 

க�"ட�காரமைட - 

1.காரமைட (ேபgரா�சி) சி1Uைக 

ேரா2 வா�2 எ4.8 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) க:�ப4ண 

வா�தியா� ச6 வா�2 எ4.8

���� ��	������
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187 187 ப@பதிய�பா 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� ைமய 

ப�திகாரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ப9�ைளயா� ேகாவ9% ெத: வா�2 

எ4.8 , 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ெசYகாள� ேபாய
 ச6 வா�2 

எ4.8 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

நMலேபாய
 ெத: வா�2 எ4.8 , 

4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������

188 188 ப@பதிய�பா 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� வட�� 

ப�திகாரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ம%ல`ஜ
 ச6 வா�2 எ4.9 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ெக�ப`ஜகTட�வ Mதி வா�2 எ4.9 , 

3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ�"ய4ணகTட� வ Mதி வா�2 

எ4.9 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

நXைசயகTட� வ Mதி வா�2 எ4.9 , 

5.காரமைட (ேபgரா�சி) ெப�ளாதி 

���� ��	������

189 189 ப@பதிய�பா 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த 

ந2�ப�திகாரமைட - 

641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ேதா�� 

ரYகசாமி Uதலியா� ச6 வா�2 

எ4.11 , 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ:ணாசல Uதலியா� வ Mதி வா�2 

எ4.11 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

�மாரசாமி Uதலியா� ெத: வா�2 

எ4.11 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ம6திர�ப Uதலியா� ெத: வா�2 

எ4.11 , 5.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ெபாYகாள� Uதலியா� ெத: 

வா�2 எ4.11 , 6.காரமைட 

(ேபgரா�சி) கிழ�� ரத வ Mதி வா�2 

எ4.11 , 7.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ெசா��க வாச% வ Mதி வா�2 எ4.11 

, 8.காரமைட (ேபgரா�சி) 

சாம4ண கTட� ச6 வா�2 

எ4.11 , 9.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ேநஷன%ரYகசாமி Uதலியா� 

ச6 வா�2 எ4.9 , 10.காரமைட 

(ேபgரா�சி) அ4ணா வ Mதி வா�2 

���� ��	������
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190 190 ப@பதிய�பா 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� ெத0� 

ப�தி ெமய9
 

க�"ட�காரமைட - 

641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

மா�2�கைட ேரா2 வா�2 எ4.10 

, 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ஊ��கTட� வ Mதி வா�2 எ4.10 , 

3.காரமைட (ேபgரா�சி) ெச�"யா� 

ச6 வா�2 எ4.10 , 4.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ராமசாமி ச6 வா�2 

எ4.10 , 5.காரமைட (ேபgரா�சி) 

சிவன�ப கTட� ச6 வா�2 

எ4.10 , 6.காரமைட (ேபgரா�சி) 

மண9யXெச�"யா� ச6 வா�2 

எ4.10 , 7.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�க 

க�"ட� வட�� 

ப�திகாரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

க4ணா�பாைளய� வ Mதி வா�2 

எ4.12 , 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

க4ணா�பாைளய� ேரா2 வா�2 

எ4.12 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

சிவலிYக Uதலியா� வ Mதி வா�2 

எ4.12 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ�மாைசய4ண Uதலியா� 

ச6வா�2எ412 , 5.காரமைட 

(ேபgரா�சி) தி:வ�\வ� சாைல 

வா�2 எ4.13 , 6.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ேக ஆ� காலன� 

���� ��	������

192 192 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�க 

க�"ட� ெத0� 

ப�திகாரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ேகாைவ 

ேம�2�பாைளய� ெமய9
 ேரா2 

வா�2 எ4.12 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) �லால�ர� வா�2 

எ4.13

���� ��	������
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193 193 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�மYகலகைர�8�

 - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

அ4ணாமைல வ Mதி வா�2 எ4.13 

, 2.காரமைட (ேபgரா�சி) ைச�கி� 

கைட இராமசாமி கTட� ெத: 

வா�2 எ4.14 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) காப9�ேடா
 ச6 

வா�2 எ4.14 , 4.காரமைட 

(ேபgரா�சி) மி
சாரவா>ய வ Mதி 

வா�2 எ4.14 , 5.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ஏ.ஜி. நக� வா�2 

���� ��	������

194 194 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�காரமைட - 

641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ப�� 

ஹTD வா�2 எ4.15 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

மா>யா�ர� வா�2 எ4.14 , 

3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

இராமகி:Vணா காலன� வா�2 

எ4.14 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

மண9வ9லாD வ Mதி வா�2 எ4.14 , 

���� ��	������

195 195 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த ைமய க�"ட� 

வட�� ப�தி அைற 

எ4 17 காரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) கா6தி 

ைமதான� வா�2 எ4.15 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) �6தா 

காலன� வா�2 எ4.15 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ெத0�ரத வ Mதி வா�2 

எ4.15 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ரய9%ேவ Dேடச
 ேரா2 வா�2 

எ4.15 , 5.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������
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196 196 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க�"ட� 

ேம0� ப�க அைற 

எ42 காரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) ேம0�ரத 

வ Mதி வா�2 எ4.16 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) எ�.ப9.ஆ�.ச6 வா�2 

எ4.16 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ேகாைவ ேம�2�பாைளய� 

ெமய9
 ேரா2 வா�2 எ4.16 , 

4.காரமைட (ேபgரா�சி) வட��ரத 

வ Mதி வா�2 எ4.16 , 5.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ப�ள�வாச% வ Mதி 

வா�2 எ4.16 , 6.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ம�ட
 Dடா% ச6 

வா�2 எ4.16 , 7.காரமைட 

���� ��	������

197 197 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த அைற 

எ4 6 

ைமய�ப�திகாரமைட - 

641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) இ6திரா 

நக� வா�2 எ4.16 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ெகா4டசாமிநாW2 

வ Mதி வா�2 எ4.16 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) கேணV நக� வா�2 

எ4.16 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

வட��ரதவ Mதி,இ6திரா 

���� ��	������

198 198 அர@ ேம%நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ெத
 

ப�க க�"ட� அைற 

எ42 ேம0� 

ப�திகாரமைட - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) காமராஜ� 

சாைல வா�2 எ4.16
���� ��	������

199 199 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த கிழ�� ப�க 

க�"ட�மYகலகைர�8�

 - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

�:6தமைல ேரா2 வா�2 எ4.17 

, 2.காரமைட (ேபgரா�சி) 

எ�.ஜி.ஆ� காலன� வா�2 எ4.17 , 

3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ப9�ைளயா� ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

���� ��	������

200 200 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

ப�க 

க�"ட�மYகலகைர�8�

 - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) 

மYகலகைர��8� வா�2 எ4.17 , 

2.காரமைட (ேபgரா�சி) ஊ�கTட� 

வ Mதி வா�2 எ4.17 , 3.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ேகாடதாசc� வா�2 

எ4.18

���� ��	������
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201 201 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

 பா��த ெத0� ப�க 

க�"ட�மYகலகைர�8�

 - 641104

1.காரமைட (ேபgரா�சி) எ�த�ப
 

நக� வா�2 எ4.18 , 2.காரமைட 

(ேபgரா�சி) ச�தியா நக� வா�2 

எ4.18 , 3.காரமைட (ேபgரா�சி) 

ஆ4"ய�பகTட� வ Mதி வா�2 

எ4.17 , 4.காரமைட (ேபgரா�சி) 

���� ��	������

202 202 ஆதி திராவ9ட� 

உய�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ேம0� 

ப�க 

க�"ட�ெவ%D�ர� - 

641301

1.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெவ%D�ர� வா�2 எ4.1 , 

2.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ�ம
நக� வா�2 எ4.1 , 

3.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ4ணாநக� வா�2 எ4.1

���� ��	������

203 203 ஆதி திராவ9ட� 

உய�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�க�ெவ%D�ர� - 

641301

1.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேவ% நக� வா�2 எ4.1 , 

2.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ராஜM[ நக� வா�2 எ4.1 , 

3.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ 

i2ைற மைல வா�2 எ4.1

���� ��	������

204 204 ஆதி திராவ9ட� 

உய�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த 

ைமய�ப�திெவ%D�ர�

  - 641301

1.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ:�ேஜாதி நக� வா�2 எ4.1 , 

2.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சமய�ர� வா�2 எ4.1 , 

3.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கா6திநக� வா�2 எ4.1 , 

4.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சாரதாமி% �வா�ட�D வா�2 

எ4.1 , 5.ேத�க�ப�"  (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சகாயமாதா காலன� 

வா�2 எ4.1 , 6.ேத�க�ப�"  

���� ��	������

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ெத0� 

ப�திராேமகT4ட
�8�

 - 641301

1.ேத�க�ப�" (ஊ) ெவ%D�ர� 

வா�2 எ4.1 , 2.ேத�க�ப�"  

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

இராேமகT4ட
 �8� வா�2 

எ4.1 ,                    

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������
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206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள� ேம0� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

�திய 

க�"ட�ராேமகT4ட
�

8� - 641301

1.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெவ%D�ர� வா�2 எ4.1 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தாச�பாைளய� வா�2 எ4.1 , 

3.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ�ம
 நக� வா�2 எ4.1 , 

4.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சகாயமாதா காலன� வா�2 எ4.1 , 

5.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சமய�ர� நக� வா�2 எ4.1 , 

6.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சாம4ணா நக� வா�2 எ4.1 , 

7.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சாம4ணாகா2 ேதா�ட� வா�2 

எ4.1 ,                           

                       

8.ேத�க�ப�"  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ராேமகT4ட��8� அ>ஜன 

காலன� வா�2 எ4.1 ,             

���� ��	������

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த ைமய 

க�"ட�தி
 ெத0� 

ப�க�தாசc� - 641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தாசc� வட�� வா�2 எ4.2 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ப9>யYகா நக� வா�2 எ4.2

���� ��	������

208 208 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த க�"ட�தி
 

கிழ�� ப�க�தாசc� - 

641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தாசc� ெத0� வா�2 எ4.2 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தாசc� அ>சன ந�த� வா�2 

எ4.2 , 3.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம01� (ஊ) கணபதி நக� வா�2 

���� ��	������

209 209 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட�தி
 

கிழ�� ப�தி�:�பc� 

- 641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

�:�பc� வா�2 எ4.2 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

�:�பc� ஏ.l. காலன� வா�2 

எ4.2

���� ��	������
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210 210 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திகி�ட�பாைளய� - 

641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கி�ட� பாைளய� வா�2 எ4.3 ,

���� ��	������

211 211 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த  க�"ட�தி
 

ெத0� 

ப�திகி�ட�பாைளய� - 

641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கி�ட� பாைளய� வா�2 எ4.3 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

காள�ய�பc� வா�2 எ4.3 , 

3.ேத�க�ப�" (வ.கி)  ம01� (ஊ) 

�:6தமைல �8� வா�2 எ4.3

���� ��	������

212 212 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�க 

க�"ட�ெக4ேடபாைளய

� - 641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெக4ேடபாைளய� வா�2 எ4.4
���� ��	������

213 213 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 ேம0� 

ப�திெக4ேடபாைளய� 

- 641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேதவனா�ர� வா�2 எ4.4 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சாைளa� வா�2 எ4.4
���� ��	������

214 214 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த பைழய 

க�"ட�தி
 ெத0� 

ப�திேத�க�ப�" - 641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேத�க�ப�" வா�2 எ4.5 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேத�க�ப�" ஏ " காலன� வா�2 

எ4.5

���� ��	������

215 215 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த �திய 

க�"ட�ேத�க�ப�" - 

641301

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெதா�டதாசc�  வா�2 எ4.5 , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம01� (ஊ) 

நXேசகT4ட
 �8� வா�2 

எ4.5 , 3.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ��ைட��8� வா�2 

எ4.5 , 4.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

���� ��	������
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216 216 அர@ வ�க�ப�ள�, 

இட ப9ளா� வட�� 

ப�தி  ப9%L�ேட� - 

641301

1.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

மா�2�ப�" வா�2 எ4.2 , 

2.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� ஊரா�சி ெகா"a� வா�2 

எ4.3 , 3.ெக�மார�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� ஊரா�சி 

ெந%லிமர�8� வா�2 எ4.4,5 , 

4.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� 

ஊரா�சி ப9%L� அைண வா�2 

எ4.7 , 5.ெக�மார�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� ஊரா�சி SCசி 

மர�8� வா�2 எ4.6 , 

6.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� 

ஊரா�சி ப9%L� அைண Uகா� 

வா�2 எ4.7 , 7.ெந%லி�ைற 

(வ.கி) ம01� ஊரா�சி ேலாய� 

ப9%L� வா�2 எ4.6 , 

8.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� ஊரா�சி ேச�மைட 

���� ��	������
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217 217 அர@ வ�க�ப�ள�, 

ேம0� பா��த டா◌ா◌்@ 

க�"ட� வட�� ப�தி 

பரள�பரள� - 641301

1.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பரள� பவ� ஹTD வா�2 எ4.7 , 

2.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பரள� மி
 நிைலய� வா�2 எ4.7 

, 3.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ப9%L� ேட� வா�2 எ4.7 , 

4.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெக�ைத�கா2 வா�2 எ4.7 , 

5.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� 

ஊரா�சி பரள�கா2 வா�2 எ4.7 , 

6.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேம%Uகா� வா�2 எ4.7 , 

7.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� 

ஊரா�சி ேராDடT
 வா�2 எ4.7 

, 8.ெந%லி�ைற (வ.கி) ம01� 

ஊரா�சி நMரா" ெச�"%ெம4� 

வா�2 எ4.7 , 9.ெந%லி�ைற 

(வ.கி) ம01� ஊரா�சி ேகார�பதி 

வா�2 எ4.7 , 10.ெந%லி�ைற 

(வ.கி) ம01� ஊரா�சி வ Mர�க% 

வா�2 எ4.7 , 11.ெந%லி�ைற 

(வ.கி) ம01� ஊரா�சி கட�ப
 

���� ��	������

218 218 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ க�"ட� 

5� 

வ��பைறசாைலேவ�� -

 641113

1.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சாைலேவ�� வா�2 

எ4.1 , 2.ெக�மார�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) ரYகராஜ�ர� 

வா�2 எ4.3 , 

3.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������

219 219 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த i2த% 

க�"ட� க4"a� - 

641113

1.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) க4"a� வா�2 

எ4.3 , 2.ெக�மார�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) க4"a� 

இ:ள� ப�தி வா�2 எ4.3 , 

3.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������
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220 220 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�  ெத0� 

பா��த ேம0� ப�க 

�திய க�"ட� ேம_� - 

641113

1.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ேம_� வா�2 எ4.4 , 

2.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) iரc� வா�2 எ4.1 

, 3.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) @�ள��பாைளய� 

வா�2 எ4.1 , 

���� ��	������

221 221 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�பன�பாைளய��

8� - 641104

1.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) பன�பாைளய� �� 

வா�2 எ4.6 ���� ��	������

222 222 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
 வட�� 

ப�திபன�பாைளய��8�

 - 641104

1.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) பன�பாைளய� வா�2 

எ4.6 ���� ��	������

223 223 அர@ வ�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த ேம0� 

ப�க அைறஅ�திகடT - 

641104

1.ெக�மார�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) அ�தி�கடT வா�2 

எ4.7 , 2.ெக�மார�பாைளய� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) ேதா4ைட 

வா�2 எ4.7 , 3.ெவ�ள�யYகா2 

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

எm��க%�8� வா�2 எ4.7 , 

4.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெசார4" வா�2 எ4.7 , 

5.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) iட�ப�" வா�2 எ4.7 , 

6.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

224 224 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ெத0� க�"ட� 

கிழ�� 

ப�திெவ�ள�யYகா2 - 

641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெவ�ள�யYகா2 வா�2 எ4.1

���� ��	������
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225 225 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த  க�"ட� ேம0� 

க�"ட�ெவ�ள�யYகா2 

- 641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) வ9நாயக� ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

எ4.2,3 , 2.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) 

ம01� (ஊ) அXச% அbவலக� 

வ Mதி வா�2 எ4.2,3 , 

3.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

226 226 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க�"ட� ேம0� 

ப�திெவ�ள�யYகா2 - 

641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) தமிGநா2 வா�ட� ேபா�2 

�வா�ட�D வா�2 எ4.2,3 , 

2.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேஜாசியகார� ப9>T வா�2 

எ4.2,3 , 3.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) 

ம01� (ஊ) க>ய கTட� வ Mதி 

வா�2 எ4 2 3 , 4.ெவ�ள�யYகா2 

(வ.கி) ம01� (ஊ) Sமாேதவ9 நக� 

வா�2 எ4 2 3  , 

���� ��	������

227 227 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ேம0� ப�தி 

பைழய 

க�"ட�U��க%L� -

 641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) U��க%L� வா�2 எ4.4 , 

2.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) வ9நாயக� ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

எ4 4 , 3.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) 

ம01� (ஊ) அ>ஜன காலன� 

வா�2 எ4 4 , 4.ெவ�ள�யYகா2 

(வ.கி) ம01� (ஊ) 

பழன�ய�பகTட� வ Mதி வா�2 எ4 

���� ��	������

228 228 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த கிழ�� 

ப�திU��க%L� - 

641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) @4ட�கைர வா�2 எ4.5 , 

2.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) @4ட�கைர�8� வா�2 எ4.5 

, 3.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேதா�ட�ப�திக� வா�2 எ4 5

���� ��	������

229 229 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த ெத0� க�"ட� 

ெவ�ள�யYகா2 - 641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆதிமாைதயc� வா�2 எ4.6
���� ��	������
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230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�,கிழ�� 

பா��த வட�� 

ப�திெவ�ள�யYகா2 - 

641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெசா2கநXசc� வா�2 எ4.7 

, 2.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) அ
n� வா�2 எ4.7 , 

3.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) பைறய
ேகா�ைப வா�2 

எ4.7 , 4.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) 

���� ��	������

231 231 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� வட�� 

பா��த  

க�"ட�ெவ�ள�யYகா2 

- 641104

1.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) அர�கடT வா�2 எ4.7 , 

2.ெவ�ள�யYகா2 (வ.கி) ம01� 

(ஊ) Qo���ைட வா�2 எ4.7

���� ��	������

232 232 அர@ உய�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க�"ட� 

ெத0� ப�க 

க�"ட�ேதால�பாைளய

� - 641113

1.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேதால�பாைளய� வடகிழ�� 

வா�2 எ4.2 ���� ��	������

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� வட�� 

ப�க அைறஒn�, 

ேதால�பாைளய� - 

1.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஓn� ேபாத
 ப2ைக வா�2 

எ4.1 , 2.ேதால�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ� காலன� 

வா�2 எ4.2

���� ��	������

234 234 அர@ உய�நிைல�ப�ள� 

ேம0� பா��த �திய 

க�"ட� வட�� 

ப�திேதால�பாைளய� -

 641113

1.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேதால�பாைளய� வா�2 

எ4.3 , 2.ேதால�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ேதால�பாைளய� 

ெத
ேம0� வா�2 எ4.4 , 

3.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த தா�@ 

க�"ட�தி
  4� 

வ��பைறநMல�பதி - 

641113

1.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஊ�க�பதி வா�2 எ4.6 , 

2.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) நMல�பதி வா�2 எ4.6 , 

3.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ெமா�"a� வா�2 எ4.6 , 

4.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

���� ��	������
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236 236 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ க�"ட� 

கிழ�� 

ப�திேம%பாவ9�8� - 

641113

1.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேம%பாவ9�8� வா�2 எ4.7 , 

2.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேம%பாவ9a� வா�2 எ4.7 , 

3.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) �ழிேவலா�S4" வா�2 

எ4.7 , 4.ேதால�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ெசY��ைட வா�2 

எ4.8 , 5.ேதால�பாைளய� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சீY�ள� கிழ�� வா�2 

எ4.8 , 6.ேதால�பாைளய� (வ.கி) 

���� ��	������

237 237 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட�தி
 

ேம0� ப�திேகாபனா> -

 641113

1.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) சிY�ள� ேம0� வா�2 எ4.8 , 

2.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ேகாபனா> வா�2 எ4.8 , 

3.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) காலன� �8� வா�2 எ4.8 , 

4.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ஆலாYக4" வா�2 எ4.8 , 

5.ேதால�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

238 238 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� வட�� 

ப�தி�ஜYகc� - 641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) �ஜYகc� வா�2 எ4.1
���� ��	������

239 239 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�க 

க�"ட� �ஜYகc� - 

641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) வ9ஜயநகர� வா�2 எ4.81
���� ��	������

240 240 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� 

ப�திகாள�பாைளய� 

641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) ப9ள�Cசி கT4டc� வா�2 

எ4.2 ���� ��	������

241 241 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட�சீள�a� - 

641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) சீள�a� வா�2 எ4.4 ,
���� ��	������
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242 242 சUதாய� iட�  

ேம0� பா��த �திய 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�திசீள�a� - 641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) சீள�a� வா�2 எ4.4 , 

2.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) சீள�a� வா�2 எ4.5

���� ��	������

243 243 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� 

ப�திதாயc� - 641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) காள�பாைளய� வா�2 எ4.3 

, 2.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) த�படதாசc� வா�2 எ4.7

���� ��	������

244 244 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த 

க�"ட�தாயc� - 641113

1.காள�பாைளய� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) தாயc� வா�2 எ4.6,7
���� ��	������

245 245 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ஓ�2 

க�"ட�ம:8� - 641104

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ம:8� வா�2 எ4.1 ,             

       2.ம:8� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) okx<Gk<Okim<ml<!ohVlit<!
Ogiuqz<!hqvqU!uiv<M!w{<!2

���� ��	������

246 246 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� ேம0� 

பா��த �திய  கிழ�� 

க�"ட�ம:8� - 641104

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ம:8� வா�2 எ4.1 ,             

    2.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெக�பc� வா�2 எ4.2 ,          

       3.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெச%லபc� வா�2 எ4.2 ,        

       4.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ம:8� ைண மி
 நிைலய� 

���� ��	������

247 247 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ஓ�2 

க�"ட�கpவாAபாைள

ய� - 641113

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கpவாAபாைளய� வா�2 எ4.3 , 

2.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேபாய� வ Mதி வா�2 எ4 3 , 

3.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ>ஜன காலன� வா�2 எ4 3 , 

���� ��	������

248 248 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த 

க�"ட�கpவாAபாைள

ய� - 641113

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேஜாதி�ர� வா�2 எ4.3 , 2.ம:8� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) சி
ன�"a� 

வா�2 எ4 3 , 3.ம:8� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) 

���� ��	������
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249 249 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�  

ெத0� பா��த �திய 

க�"ட�தி
 கிழ�� 

ப�தி 

ேக.�Yக�பாைளய� - 

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேக.�Yக�பாைளய� வா�2 எ4.4 , 

2.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ேதா�ட�ப�தி வா�2 எ4 4
���� ��	������

250 250 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த தா�@  

க�"ட�ேக.�Yக�பாைள

ய� - 641104

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

�Yக�பாைளய� �8� வா�2 எ4 

4 , 2.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

�:6தமைல ப9>T வா�2 எ4 4 , 

3.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

க�டாXசிமைல வா�2 எ4.4 , 

4.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������

251 251 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

பா��த வட�� 

ப�திதி�ம�பாைளய� - 

641104

1.ம:8�  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி�ம�பாைளய� வா�2 எ4.4 , 

2.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) ரா� 

நக� வா�2 எ4 4 , 3.ம:8� 

(வ.கி) ம01� (ஊ) அ>ஜன காலன� 

வா�2 எ4 4 , 4.ம:8� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சாரதா நக� வா�2 

எ4 4 , 5.ம:8� (வ.கி) ம01� 

���� ��	������

252 252 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத0� ப�க 

க�"ட�தி�ம�பாைளய�

 - 641104

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி�ம�பாைளய� ேதா�ட�ப�தி 

வா�2 எ4 4 , 2.ம:8� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) ஏm@ழி வா�2 எ4 4 

, 3.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி�ம�பாைளய� �8� வா�2 

���� ��	������

253 253 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�  

ேம0� பா��த ெத0� 

ப�திதி�ம�பாைளய� - 

641104

1.ம:8�  (வ.கி) ம01� ஊ 

ரYகநாத�ர� வா�2 எ4.4 , 

2.ம:8�  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி�ம�பாைளய� வா�2 எ4.5 , 

3.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

மார4ணகT4ட
�8� வா�2 

எ4.5 , 4.ம:8� (வ.கி) ம01� 

(ஊ) தி�ம�பாைளய� ேரா2  

வா�2 எ4.5 , 5.ம:8� (வ.கி) 

ம01� (ஊ) சாரதா நக� வா�2 

���� ��	������
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254 254 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த வட�� ப�க 

க�"ட� கிழ�� 

ப�திதி�ம�பாைளய� - 

641104

1.ம:8� (வ.கி) ம01� (ஊ) 

தி�ம�பாைளய� �8� வா�2 

எ4.5 , 2.ம:8�  (வ.கி) ம01� 

(ஊ) தி�ம�பாைளய� வா�2 எ4.5
���� ��	������

255 255 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட� கிழ�� 

ப�க 

அைறசாமிெச�"பாைளய

� 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) ெப:மா� 

ேகாவ9% வ Mதி  வா�2 எ4.2

���� ��	������

256 256 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� 

ப�திதி:மைலநாய�க


பாைளய� - 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

இர�தினவ9நாயக� ேகாய9% வ Mதி 

வா�2 எ4.2 , ���� ��	������

257 257 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த தா�@ க�"ட� 

தி:மைலநாய�க
பா

ைளய� - 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) க0Sர� 

ெத: வா�2 எ4-4 , 2.iடL� 

(ேபgரா�சி) சீன�வாச நக�  வா�2 

எ4.2

���� ��	������

258 258 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த 

க�"ட�தி:மைலநாய�க


பாைளய� - 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

அ
ன�Sரண9 நக� வா�2 எ4.3 ,  

             2.iடL� 

(ேபgரா�சி) ���சாமி நக� 

வா�2எ4-4 ,                  

3.iடL� (ேபgரா�சி) வ9ஜியநக� 

ேல அT� வா�2 எ4-4 ,          

  4.iடL� (ேபgரா�சி) 

ேஜ.ேஜ.நக�,அ4ணSரன� நக� 

���� ��	������

259 259 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

�திய க�"ட� 

தி:மைலநாA�க
பா

ைளய�, ெச%வ�ர� - 

1.iடL� (ேபgரா�சி) ெச%வ�ர� 

வட�� ெத: வா�2 எ4-1

���� ��	������
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260 260 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�  

வட�� பா��த கிழ�� 

க�"ட�தி:மைலநாA�க


பாைளய�, 

ெச%வ�ர� - 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) அ�@ நக� 

வா�2 எ4-1 , 2.iடL� 

(ேபgரா�சி) வ�ட�பாைற �8� 

வா�2 எ4 1
���� ��	������

261 261 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த கிழ�� க�"ட� 

தி:மைலநாய�க
பா

ைளய� - 641047

 2.iடL� (ேபgரா�சி) 

தி:மைலநாய�க
பாைளய� 

வா�2எ4-3 , 3.iடL� 

(ேபgரா�சி) இராம� ேகாய9% வ Mதி  

வா�2 எ4.2

���� ��	������

262 262 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த வட�� ப�க 

க�"ட� கிழ�கிலி:6 

ேம0காக 2� அைற 

தி:மைலநாய�க
பா

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

ேகாண9ய�ம
 ேகாவ9% வ Mதி 

வா�2 எ4.3 2.iடL� 

(ேபgரா�சி) ெச%வ�ர� வட�� 

ெத: வா�2எ4-3 ,

���� ��	������

263 263 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� 

ப�திதி:மைலநாய�க


பாைளய� - 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) வட�� வ Mதி 

வா�2 எ4.3 ,                   

2.iடL� (ேபgரா�சி) 

வ�டபாைற�8� வா�2 எ4-1 ,    

            3.iடL� (ேபgரா�சி) 

ேதா%சா�ேம2 வா�2 எ4.1 ,      

            4.iடL� (ேபgரா�சி) 

தி:மைலநாய�க
பாைளய� 

���� ��	������

264 264 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�க 

�திய 

க�"ட�சாமிெச�"பாைள

1.iடL� (ேபgரா�சி) சாரYக நக� 

வா�2 எ4.4,5 ,                   

 2.iடL� (ேபgரா�சி) அ4ணா 

நக� வா�2 எ4-6

���� ��	������
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265 265 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த �திய க�"ட� 

ெத0� ப�க �திய 

க�"ட�சாமிெச�"பாைள

ய� 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) ப9>�கா% 

நக� வா�2எ4-6,7 ,           

2.iடL� (ேபgரா�சி) 

மாகாள�ய�ம
 ேகாவ9% வ Mதி 

வா�2 எ4 6 7 , 3.iடL� 

(ேபgரா�சி) அXச% அbவலக 

வ Mதி வா�2 எ4 6 7 , 4.iடL� 

(ேபgரா�சி) U:க
 மள�ைக வ Mதி 

வா�2 எ4 6 7          5.iடL� 

(ேபgரா�சி) ேந: நக�             

                        6.iடL� 

(ேபgரா�சி) சி1 ள� அவ
W ,   

                      7.iடL� 

(ேபgரா�சி) fரYகா நக� வா�2 

���� ��	������

266 266 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட� கிழ�� 

ப�க 

அைறசாமிெச�"பாைளய

� 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

ெப>யகிண1 வ Mதி வா�2 எ4 6 7 

,             2.iடL� 

(ேபgரா�சி) இர�ைட �ழாA வ Mதி 

வா�2 எ4 6 7 ,  3.iடL� 

(ேபgரா�சி) ெசளட�ம
 ேகாவ9% 

���� ��	������

267 267 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ஓ�2 க�"ட� 

வட�� 

ப�திசாமிெச�"பாைளய

� 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) ராஜு நக� 

வா�2 எ4-4 ,                     

  2.iடL� (ேபgரா�சி) சா%ஜ� 

வ Mதி                            

3.iடL� (ேபgரா�சி) 

rpd;dfd;dd;GJ}u; thu;L vz; 6       

        4.iடL� (ேபgரா�சி) wz<!

���� ��	������

268 268 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�க 

அைறசாமிெச�"பாைளய

� 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) எD. ஆ�. 

நக� வா�2எ4-5 ,               

2.iடL� (ேபgரா�சி) 

ல�@மிநக�,ேம�2�ேதா�ட� 

வா�2 எ4.6 , 3.iடL� 

(ேபgரா�சி) ேபாD�ஆப9D வ Mதி 

வா�2 எ4.6 ,             

���� ��	������
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269 269 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ஓ�2 க�"ட� 

ெத0� 

ப�திசாமிெச�"பாைளய

� 641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) காமராஜ� 

நக� வா�2எ4-6 ,                

2.iடL� (ேபgரா�சி) சா%ஜ� 

வ Mதி வா�2 எ4.7 ,
���� ��	������

270 270 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள� ெத0� 

பா��த ேம0� ப�க 

க�"ட� 

சாமிெச�"பாைளய� 

641047

1.iடL� (ேபgரா�சி) அ�ேப�கா� 

நக� வா�2எ4-5 ,                

2.iடL� (ேபgரா�சி) ேந: நக� 

வா�2எ4-7 ,                

3.iடL� (ேபgரா�சி) 

சT4ட�ம
 ேகாய9% வ Mதி 

���� ��	������

271 271 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த வட�� ப�தி ஜி. 

கT4ட�பாைளய� 

1.iடL� (ேபgரா�சி) கீGெத: 

வா�2 எ4.17
���� ��	������

272 272 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� ெத0� 

ப�திஜி. 

கT4ட�பாைளய� 

641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

கT4ட�பாைளய� வா�2எ4-17 , 

           2.iடL� (ேபgரா�சி) 

எ�.ஜி.ஆ�. நக� வா�2எ4-18 ,     

          3.iடL� (ேபgரா�சி) 

ெவYகடாசலபதி நக� வா�2எ4-18

���� ��	������

273 273 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� ெத0� 

ப�திஜி. 

கT4ட�பாைளய� 

1.iடL� (ேபgரா�சி) ேமல� 

ெத: வா�2எ4-18
���� ��	������

274 274 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0�ப�க 

அைற ஜி. 

கT4ட�பாைளய� 

1.iடL� (ேபgரா�சி) fபாரதி 

நக� வா�2 எ4 18 ,               

  2.iடL� (ேபgரா�சி) அ�ம
 

நக� வா�2 எ4 18

���� ��	������

275 275 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ேம0� 

ப�க aேகஜி அ ப9>T 

அைற ேகஜி ப9>T 

க�"ட� iடL� - 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) iடb� 

வா�2 எ4.17 ,                 

2.iடL� (ேபgரா�சி) வரதராஜ 

நக� வா�2 எ4-17 ,               

    3.iடL� (ேபgரா�சி) 

வ9ஜயல�@மி நக� வா�2 எ4.17 ,

���� ��	������
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276 276 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� ப�தி ேக ஜி 

ப9>T aேகஜி ப9 

ந2ப�க அைற iடL� -

1.iடL� (ேபgரா�சி) U%ைல 

நக� வா�2 எ4-17 ,               

2.iடL� (ேபgரா�சி) ரYகா நக� 

வா�2 எ4-8

���� ��	������

277 277 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� ப�தி க�"ட�   

aேகஜி அ ப9>T 

வ��பைறiடL� - 

1.iடL� (ேபgரா�சி) வXசிமா 

நக� வா�2 எ4-8 , 2.iடL� 

(ேபgரா�சி) ரா� நக� பாலமைல 

ேரா2 வா�2எ4- 8

���� ��	������

278 278 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ைமய 

ப�தி aேகஜி ப9 அைற 

ேக ஜி க�"ட�iடL� -

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

காமா�சி�ர� வா�2 எ4-17 ,      

             2.iடL� 

(ேபgரா�சி) சா%ஜ� ெரசிெட
சி 

வா�2 எ4-17 ,

���� ��	������

279 279 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ந2 

ப�தி ேகஜி   

1.iடL� (ேபgரா�சி) அ4ணா 

நக� வா�2 எ4-8 ,             

2.iடL� (ேபgரா�சி) பாலாஜி 

நக� வா�2 எ4-8 ,

���� ��	������

280 280 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த ைமய 

ப�தி எ%ேகஜி 

ப9iடL� - 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) கேணச�ர� 

வா�2 எ4-8 ,                   

2.iடL� (ேபgரா�சி) 

ெவYகேடசb நக� வா�2 எ4-17

���� ��	������

281 281 ஜி.எD.ஆ� ெம�>� 

ேம%நிைல�ப�ள�, 

ெத0� பா��த வட�� 

ப�க க�"ட� 

கிழ�கிலி:6 ேம0காக 

3� அைறiடL� - 

4.iடL� (ேபgரா�சி) நாராயண 

நக� வா�2 எ4.18 

3.iடL�(ேபgரா�சி) 

ைரசாமிநாW2 ேலஅT� வா�2 

எ4-17 3.iடL� (ேபgரா�சி) 

ெஜயவ��தனா நக� வா�2 எ4-17  

���� ��	������

282 282 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ க�"ட� 

கிழ�� ப�தி 

பைழய�8� 641020

1.iடL� சிற�� ஊரா�சி பைழய 

�8� வா�2 எ4-15
���� ��	������
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283 283 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�@ க�"ட� 

ேம0� ப�தி  

பைழய�8� 641020

1.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

சாைமய
 நக� வா�2 எ4-9 ,     

        2.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

ேக. ஆ�.  நக� வா�2 எ4-9 ,      

       3.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

ஆன6தா நக� வா�2 எ4-9

���� ��	������

284 284 கிைள rலக�, கிழ�� 

பா��த வட�� 

ப�திபைழய�8� 641020

1.iடL� சிற�� ஊரா�சி �றிXசி 

நக� வா�2 எ4-15 ,           

2.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

".ஆ�.".நக� வா�2 எ4-9 ,        

        3.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

மாகாள�ய�ம
 நக� வா�2 எ4-15 

, 4.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

வ9�தியாலய� ேதா�ட� வா�2 

எ4-9 , 5.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

ஜMவா நக� வா�2 எ4-15 ,         

    6.iடL� சிற�� ஊரா�சி 

���� ��	������

285 285 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த rலக 

அைறபைழய�8� - 

641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

மாண9�கவாசக� நக� வா�2 எ4-9 

,            2.iடL� (ேபgரா�சி) 

ச6திரமண9 நக� வா�2 எ4-15 ,    

       3.iடL� (ேபgரா�சி) 

தாUநக� வா�2 எ4-9

���� ��	������

286 286 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�க 

க�"ட� ��8� 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) ���8� 

வா�2 எ4-16
���� ��	������

287 287 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத0� ப�க 

�திய க�"ட� 5� 

வ��பைற��8� 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) ஆ�.வ9. நக� 

வா�2 எ4-14
���� ��	������

288 288 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த க�"ட� 

ேதைவய�பாைளய� - 

641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

ேதைவய�பாைளய� வா�2 எ4-

14 ,            2.iடL� 

(ேபgரா�சி) ெகா4ைடய�ம
 

ேகாவ9% வ Mதி வா�2 எ4-14 , 

3.iடL� (ேபgரா�சி) ஜ%லிேம2 

���� ��	������
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289 289 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�தி 

க�"ட� மகாகவ9 

பாரதியர� r0றா42 

நிைனT க�"ட� 3� 

வ��பைறெத0�பாைளய

1.iடL� (ேபgரா�சி) கா6தி நக� 

1 வா�2 எ4-11

���� ��	������

290 290 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� க�"ட� 

மகாகவ9 பாரதியர� 

r0றா42 நிைனT 

க�"ட�ெத0�பாைளய�

1.iடL� (ேபgரா�சி) கா6தி நக� 

1 வா�2 எ4-11 ,                  

2.iடL� (ேபgரா�சி) கா6தி நக� 

2 வா�2 எ4-13 ,                  

 3.iடL� (ேபgரா�சி) தபா% 

த6தி அbவல� �"ய9:�� வா�2 

���� ��	������

291 291 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�தி 

அ4ணா நிைனT 

க�"ட� 3� 

வ��பைறெத0�பாைளய

� - 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) சா6திநக� 

ெத0�பாைளய� வா�2 எ4-11 , 

2.iடL� (ேபgரா�சி) ராவ�த� 

ெகா%லc� வா�2 எ4.12 ,       

   3.iடL� (ேபgரா�சி) 

மா>ய�ம
 ேகாவ9% வ Mதி வா�2 

எ4.12 , 4.iடL� (ேபgரா�சி) 

ெவYகேடஷா நக� வா�2 எ4.12 , 

      5.iடL� (ேபgரா�சி) 

��ைட�ப�தி வா�2 எ4.12 ,      

      6.iடL� (ேபgரா�சி) 

���� ��	������

292 292 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

�திய 

க�"ட�ெத0�பாைளய�

 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

ெத0�பாைளய� வா�2 எ4.13

���� ��	������

293 293 f கி:Vணா ெம�>� 

உய�நிைல�ப�ள�  

ேம0� பா��த ெத0� 

ப�தி 2� அைறiடL� -

 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) 

வ9ேவகான6த� நக� வா�2 எ4-10 

,        2.iடL� (ேபgரா�சி) 

�வேனDவ> நக� வா�2 எ4-10

���� ��	������
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294 294 f கி:Vணா ெம�>� 

உய�நிைல�ப�ள� 

ேம0� பா��த ெத0� 

ப�தி 3� அைறiடL� -

 641020

1.iடL� (ேபgரா�சி) சிவச�தி 

காலன� வா�2 எ4-10 ,         

2.iடL� (ேபgரா�சி) ரYகநாயகி 

நக�-1 வா�2 எ4-10 ,          

3.iடL� (ேபgரா�சி) ரYகநாயகி 

நக�-2 வா�2 எ4-10 ,           

4.iடL� (ேபgரா�சி) அறிெவாள� 

���� ��	������

295 295 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த வட�� க�"ட� 

ேம0கிலி:6 2� 

அைறவ Mரபா4" 641019

1.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) வ�ளலா� 

ெத: வா�2 எ4-11 ,      

2.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) காமா�சி 

அ�ம
 ேகாவ9% ெத:வா�2எ411 

, 3.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

வ9நாயக� ேகாவ9% ெத: 

வா�2எ4.11 , 4.வ Mரபா4" 

(ேபgரா�சி) காமராஜ� ேரா2 

வா�2எ4.11 ,       5.வ Mரபா4" 

(ேபgரா�சி) �Xச
பாைளய� 

ெத0� ெத: வா�2எ4.5 , 

6.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) ேதா�ட 

���� ��	������

296 296 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த Uத% அைற  

ேம0� ப�திவ Mரபா4" 

641019

1.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

வா�தியா� ெத: வா�2எ4-6 ,     

        2.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

வ9.சி.ஆ� ெத:-1 வா�2எ4-5 ,     

       3.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

வ9.சி.ஆ� ெத:-2 வா�2எ4-5 ,     

      4.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

���� ��	������
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297 297 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�க 

க�"ட�வ Mரபா4" 641019

1.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

மா>ய�ம
 ேகாய9% ெத: 

வா�2எ4-6 , 2.வ Mரபா4" 

(ேபgரா�சி) ப�டைர வ Mதி 

வா�2எ4-5 ,           

3.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

அ�திபாைளய� ேரா2 வா�2எ4-6 

, 4.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) ஊ� 

கT4ட� ெத: வா�2எ4-9 ,      

5.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) ப�ள� 

ேம2 வா�2எ4-6 ,           

6.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) கா6தி 

வ Mதி வா�2எ4-11 ,           

7.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) ந6தவன 

நக�வா�2எ46 ,           

8.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) U�தமிG 

���� ��	������

298 298 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த வட�� க�"ட� 

3� அைற ேம0� 

ப�திவ Mரபா4" 641019

1.வ Mரபா4"  (ேபgரா�சி) அ4ணா 

நக� வா�2எ4-7 ,             

2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ல�@மி 

நக� வா�2எ4-8 ,                 

 3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

ெகா4டசாமி நக� வா�2எ4-8

���� ��	������

299 299 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த வட�� க�"ட� 

4� அைற ேம0� 

ப�திவ Mரபா4" 641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ச�தி நக� 

வா�2எ4-8 ,              

2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி அ>சன 

காலன� வா�2எ4-7 ,           

3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

அ4ணாநக� ம01� 

ேதா�ட��ப�தி வா�2எ4-7 ,    

                                  

                  4.வ Mரபா4"  

ேபgரா�சி வ9நாயக� ேகாய9% வ Mதி 

���� ��	������
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300 300 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ேம0� 

பா��த க�"ட� வட�� 

ப�க அைறவ Mரபா4" 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி வ96திரா 

நக�வா�2எ410 ,                  

  2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

வ9Vp நக�வா�2எ47 ,          

  3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

அப9ராமி நக�வா�2எ47 ,          

    4.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

fல�@மி நக�வா�2எ48 ,        

        5.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

ெப:மா� ேகாவ9%வ Mதிவா�2எ4 9 

, 6.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

தாேமாதிர
 நக� வா�2எ4-7 ,    

���� ��	������

301 301 ஊரா�சி ஒ
றிய  

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த வட�� ப�தி 

தன� க�"ட�வ Mரபா4" 

641019

1.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

�Xச�பாைளய� வ Mதி வா�2 எ4-

5         2.வ Mரபா4" (ேபgரா�சி) 

வட�ர� ேதா�டப�தி வா�2 எ4-2 

           3..வ Mரபா4" 

(ேபgரா�சி) அ�ம
 ேகாவ9% வ Mதி 

வா�2 எ4-11 , 4.வ Mரபா4" 

(ேபgரா�சி) காமராஜ� சாைல 

வா�2 எ4-7 ,              

5.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி தி:மா% 

வ Mதி வா�2 எ4-7 ,                

���� ��	������

302 302 ஊரா�சி 

ஒ
றியந2நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க�"ட� 

கிழ�� ப�திவ Mரபா4" 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

அறிெவாள� நக� வா�2எ4-3,4
���� ��	������

303 303 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� ெத0� 

ப�திவ Mரபா4" 641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

அரசமர� வ Mதி வா�2எ4-9 ,      

        2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

ந2வ Mதி வா�2எ4-9 ,              

    3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

காமராஜ� வ Mதி வா�2எ4-11 ,      

        4.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

வ9நாயக� ேகாய9% ெத: 

வா�2எ4-9 , 5.வ Mரபா4"  

���� ��	������
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304 304 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த க�"ட� 

ைமய�ப�திவ Mரபா4" 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி இ6திரா 

நக� ந2 வ Mதி வா�2எ4-10 , 

2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி இ6திரா 

நக� வட��வ Mதிவா�2எ410 , 

3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி இ6திரா 

நக� ெத0� வ Mதி வா�2எ4-10 , 

4.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி வ Mரபா4" 

ரய9%ேவ Dேடச
 ேரா2 

வா�2எ410                       

                                  

5.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

b�கc� ேரா2 வா�2எ4-11 ,   

���� ��	������

305 305 ஊரா�சி ஒ
றிய  

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த ேம0� ப�தி 

க�"ட�ப9ரDகாலன� 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

தி:வ�\வ� நக� வா�2எ4-15 ,  

         2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

அ4ணாநக� வா�2எ4-15

���� ��	������

306 306 ஊரா�சி ஒ
றிய  

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த கிழ�� ப�தி 1� 

வ��பைற 

க�"ட�ப9ரDகாலன� 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி சீன�வாச 

நக� வா�2எ4-15 ,           

2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி வ�ளலா� 

நக� வா�2எ4-1                  

 3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ச�C@ 

ேரா2 வா�2எ4-15 ,

���� ��	������

307 307 ஊரா�சி ஒ
றிய  

வ�க�ப�ள� 

ெத0��பா��த கிழ�� 

ப�க தைலைமயாசி>ய� 

அைறப9ரDகாலன� 641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி பாலாஜி 

நக�வா�2எ41
���� ��	������

308 308 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள� ெத0� 

பா��த  கிழ�� ப�தி 

5� வ��பைற 

க�"ட�ப9ரDகாலன� 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ேந: நக� 

வா�2எ4-1

���� ��	������
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309 309 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த ைமய�ப�தி 4� 

வ��பைற 

க�"ட�ப9ரDகாலன� 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ெஜ.ப9.நக� 

வா�2எ4-1 ,                     

2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ேம0�� 

ேதா�ட� வா�2எ4-1 ,            

3.வ Mரபா4" ேபgரா�சி காள��ர� 

வா�2எ4-15 ,                 

4.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ல�@மி 

�ர� வா�2எ4-1 ,                

5.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி த�� நக� 

வா�2எ4-1 ,                

6.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ஓ� ச�தி 

நக� வா�2எ4-1 ,              

���� ��	������

310 310 ஊரா�சி ஒ
றிய 

வ�க�ப�ள�, ெத0� 

பா��த  கிழ�� 

ைமய�ப�தி 3� அைற 

க�"ட�ப9ரDகாலன� 

641019

1.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

ப9ரDகாலன� வா�2எ4-12 ,        

   2.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி ப9ரD 

காலன� ப9 ேக " �வா��ட�D 

வா�2எ413 ,                     

                            

3.வ Mரபா4"  ேபgரா�சி 

ப9ரDகாலன� ேம0�ேதா�ட� 

���� ��	������

311 311 ஊரா�சி ஓ
றிய 

வ�க�ப�ள�,  வட�� 

பா��த ெத
 ப�க 

ேம0� 

ப�திஒ
ன�பாைளய��

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஒ
ன��பாைளய� �8� வா�2எ4-

3 ���� ��	������

312 312 ஊரா�சி ஓ
றிய  

வ�க�ப�ள�  ெத0� 

பா��த க�"ட�தி
 

ேம0� ப�தி வட�� 

க�"ட�ஒ
ன�பாைளய�

�8� 641019

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ஒ
ன��பாைளய� வா�2எ4-3 , 

2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

க>Cசி�பாைளய� வா�2எ4-3 ,    

      3.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ>ஜனகாலன� வா�2எ4-3

���� ��	������

313 313 ஊரா�சி ஓ
றிய  

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

ப�க க�"ட� ெத0� 

hைழவாய9%ம�த�பா

ைளய� 641019

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ம�த�பாைளய� வா�2எ4-4
���� ��	������
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314 314 ஊரா�சி ஓ
றிய  

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�க 

அைறம�த�பாைளய�  

641019

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

அ�ேப�க� நக� வா�2 எ4 4 ,    

    2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

காமா�சி�ர� வா�2 எ4 4

���� ��	������

315 315 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த  ெத0� 

ப�திம�த�பாைளய� 

641019

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ம�த�பாைளய� வா�2எ4-4 ,     

     2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி
னம�த�பாைளய� ேதா�ட� 

ப�திக� வா�2எ4-4 ,             

                                  

 3.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ரYகராஜ�ர� வா�2எ4-4 ,         

    4.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப>ய ம�த�பாைளய� ேம0� 

���� ��	������

316 316 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, ேம0� 

ப�திம�த�பாைளய�  

641019

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி
னம�த�பாைளய� வா�2எ4-4 

, 2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

சி
னம�த�பாைளய� ஏ.l 

காலன� வா�2எ4-4

���� ��	������

317 317 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத0� ப�க 

க�"ட�ம�த�பாைளய�

  - 641019

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� ஊரா�சி 

ெப>ய ம�த�பாைளய� வா�2எ4-

1 2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� ஊரா�சி 

சி
னம�த�பாைளய� வா�2எ4-4 

, 3.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� ஊரா�சி 

b�காc� வா�2 எ4-4

���� ��	������

318 318 ஊரா�சி ஒ
றிய  

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� ேம0� 

ப�திெப�டதா�ர� 641104

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�டதா�ர� வா�2எ4-2
���� ��	������

319 319 ஊரா�சி ஒ
றிய  

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

 பா��த கிழ�� ப�தி 

அைறெப�டதா�ர� 641104

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

த4ண M� ப6த% வா�2 எ4 2
���� ��	������

320 320 ஊரா�சி ஒ
றிய  

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

க�"ட�ெப�டதா�ர� 

641104

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

கணபதிநக� வா�2எ4-2 ,          

 2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�டதா�ர� வா�2எ4-2

���� ��	������
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321 321 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க�"ட� ைமய 

அைறெப�டதா�ர� 641104

1.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

த4ண M�ப6த% வா�2எ4-3 ,       

      2.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

ெப�டதா�ர� அ4ணா நக� வா�2 

எ4-2 3.ப9ள�Cசி (வ.கி) ம01� (ஊ) 

பால
 நக� வா�2எ4-3 ,          

   4.ப9ள�Cசி  (வ.கி) ம01� (ஊ) 

���� ��	������
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