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அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5
1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,ராஜ�ள��� 622501

1.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1 நர�கிய�ப�� க�ள� ��ய���� , 2.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-

1, நர�கிய�ப�� யாதவ� ��ய���� , 3.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, நர�கிய�ப�� ேவளா� ��ய���� , 

4.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, இராஜ�ள��� , 5.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, 

தி�வா�தி�ப�� , 6.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, வடேச��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� பைழய 

க��ட� வட��ப�தி   

,ெச�பா���  622501

1.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-2, ��ப�� , 2.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-2, ஆதிதிராவ�ட� 

��ய���� வட�� , 3.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-2, ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� ெத�� , 4.ெச�பா��� (வ.கி) 

ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, �திய ஆதிதிராவ�ட� காலன� வட�� , 5.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, �திய 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 1.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, ெச�பா���  க�ள� ��ய���� , 2.அகவய� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, 

ப�க� : 1 of

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ���க��ட�   

  ,ெச�பா��� 622501

1.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, ெச�பா���  க�ள� ��ய���� , 2.அகவய� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, 

ெவ�ளாள� ��ய���� , 3.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, க��ட� ��ய���� , 4.ெச�பா��� (வ.கி) 

ெச�பா��� (ஊ) வா��-3 த�ண �� ப�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� க��ட�   ,��தா��� 

622501

1.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-1. ப�ைண ��ய���� , 2.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-1, க��ட�ெத� , 

ராயவய� , 3.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-2 �சா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 1 of
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5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� பா��த 

கிழ�� க��ட�     

,��தா��� 622501

1.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-2. க�ள�ெத� , 2.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-1. மைலய�ப காலன� , 

3.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-1.ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� (ந�) க��ட�    

,��தா��� 622501

1.��தா���(வ.கி) ��தா���(ஊ) வா��-2, ேதன��ப�� , 2.��தா���(வ.கி) ��தா���(ஊ) வா��1,3-���� ெத� , 3. 

�றி�சி�ப�� (வ.கி) ��தா���(ஊ) வா��-3 �றி�சி�ப�� , 4.சாண�வய� (வ.கி) ��தா���(ஊ) வா��-3, சாண�வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

7 7 அர� உய�நிைல� ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,வாகவாச� 622004

1.த�டா�ப�� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-1 த�டா�ப�� , 2.ேகடய�ப�� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-1 ேகடய�ப�� , 

3.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-1 வாகவாச� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

1.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 இைடய�ப�� , 2.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 க�வய� , 

3.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 வ�க�ப�� , 4.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 வ�க�வய� , 

ப�க� : 2 of

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி    

,இைடய�ப�� 622504

3.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 வ�க�ப�� , 4.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 வ�க�வய� , 

5.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 ஜானகிப��, சி�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

9 9 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி    

,ராஜாப�� - 622504

1.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 க��ரா�வய� , 2.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-3 அ�யாவய� , 

3.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-3 ராசாப�� , 4.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-3 வ�ஜய�ர� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

10 10 ெதா�ேநாயாள�க� 

ம�வா�� இ�ல�   

,வ��வக�மா நக� வாகவாச� 

622004

1.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-4 அர� ம�வா�� இ�ல� , 2.வாகவாச� (வ.கி)  வாகவாச�(ஊ) வா��-4 

வ��வக�மாநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 2 of
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11 11 அர� ெதாழி�பய��சி 

நிைலய� ெத��ற� 

அைறஎ� 1    

,தி��ேகாக�ண� 622002

1.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 வ�ேவகான�த�ர� , 2.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண (ஊ) 

வா��-3 ��னவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

12 12 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� சைடய�பாைற 

  ,அ�ன�மா��ர� 622002

1.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண (ஊ) வா��-3 க��யாவய� , 2.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-3 பாரதிநக� , 3.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 அ�ன�மா��ர� , 4.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-

Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 �நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

13 13 அர� ெதாழி�பய��சி 

நிைலய� வட�ற� அைறஎ� 

1   ,தி��ேகாக�ண� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 சிேலா� காலன� ப�ள�திவய� , 2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  

9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 ப�ச�க� பாைற , 3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 எ�.ேக நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

14 14 அர� ெதாழி�பய��சி 

நிைலய� ெத��ற� 

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 பழன�ய�பா நக� , 2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-1 அப�ராமி நக� , 3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 காவல� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

ப�க� : 3 of

நிைலய� ெத��ற� 

இய�திர� ப��பா���� 

அைற   ,தி��ேகாக�ண� 

622002

வா��-1 அப�ராமி நக� , 3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 காவல� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

15 15 அர� உய�நிைல� ப�ள� �திய 

க��ட� ெத�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி   ,பால� நக� 

622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 வடமலா��� , 2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-

2 ராஜெல��மி நக� , 3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ம��பா��ய� நக� , 4.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி) 

 9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 �மர� நக� , 5.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 சி�கா� நக� , 

6.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ச��கா நக� , 7.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-2 ராஜாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

    ,பால� நக� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ேச�ராம� வ �தி , 2.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-2 க�யாண��தர� , 3.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 பாரதியா� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 3 of
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17 17 அர� உய�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ெத�� க��ட� 

ேம�� ப�தி,பால� நக�   

,���ேகா�ைட

1.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 பா��ய� வ �தி , 2.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-2 இ�திரா வ �தி , 3.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 அ�ணா வ �தி , 4.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  

9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 இராம���தி  வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

18 18 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�கப�ள�  ��த� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,பால� நக� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ெர�கசாமி வ �தி , 2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-2 எ�.ஜி.ஆ�. வ �தி , 3.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 க�ணாநிதி வ �தி , 4.9Aந�த�ப�ைண 

(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 K.T. ராஜூ வ �தி , 5.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ந�ல�க�� 

வ �தி , 6.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 K.R. ��ைபயா வ �தி , 7.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  

9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 J.J. வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� ப�தி க��ட�   

,அைட�பாகர ச�திர� 622002

1.9-Bந�த�ப�ைண( வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 ந�த�ப�ைண , 2.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-

Bந�த�ப�ைண ஊரா�சி(ஊ) வா��-1 �றகைர ந�த�ப�ைண , 3.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-2 மா�ப�� , 4.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 எ�ைல�ப�� ப�ள�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

20 20 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

1.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 எ�ைல�ப�� ச�கிலிய�ெத� , 2.ெச���� (வ.கி) 9-

Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ெச���� , 3.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 அட�ப�காரச�திர� , 4.9-

ப�க� : 4 of

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி ���க��ட�    

,அைட�பாகர ச�திர� 622002

Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ெச���� , 3.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 அட�ப�காரச�திர� , 4.9-

Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 எ�ைல�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

க��ட�, வட���ப�தி   

,அகர�ப�� 622003

1.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 ெத�� ப��ச�தா�ப�� , 2.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) 

வா��-1 ����ப�� , 3.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 ெப��க�ப�� , 4.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) 

கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-4 �ச��ைர , 5.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-4 அ�தி��ப�� , 6.கவ�நா� 

ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-4 அகர�ப�� , 7.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) ல��மி எ�ேட� 

ப��ச�தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

22 22 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�   ,மறவ�ப�� 

622003

1.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 மறவ�ப�� , 2.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 

ச��கா நக� , 3.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 பா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 4 of
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23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி   ,அகர�ப�� 

622003

1.கவ�நா� ேம��(வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 உ�ப�லிய� ெத� , 2.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 

ெசா��ரண� , 3.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 ெப�மா�ப�� , 4.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� 

ேம��(ஊ) வா��-3 அ�ய�ேகா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

24 24 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி   ,அகர�ப�� 

622003

1.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 அ�பா��ர� , 2.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 

��ெச� காலன� , 3.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 ேகா�ைட�கைர காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

25 25 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, கிழ��ப�தி   

,ஆ�டா��� 622003

1.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 ேமலவ�ளா��� , 2.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 

�மர� நக� , 3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 ஆ�டா��� , 4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� 

(ஊ) வா��-2 ஆ�டா��� அ�சன� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

1.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 சிவகாமி ஆ�சி நக� , 2.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) 

வா��-3 ��வ�யா�ர� , 3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 நாடா� ெத� , 4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� 

ப�க� : 5 of

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ��பா��த ேம�� 

க��ட�   ,சி�நா��ப��

வா��-3 ��வ�யா�ர� , 3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 நாடா� ெத� , 4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� 

கிழ�� (ஊ) வா��-3 கீழவ�ளா��� , 5.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 சி�நா���ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம���ப�தி   

,ஆ�டா��� 622003

1.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 மன�ப�� , 2.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 

ஒ�த�ப�� , 3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 த�டைல , 4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) 

வா��-1 ெப�நா���ப�� , 5.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 ெப�யகண�க�ப�� , 6.கவ�நா� 

கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 சி�ன�கண�க�ப�� , 7.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 

அ�ைமயா�ப�� , 8.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 ப�ரச�ன ெர�நாத�ர� , 9.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) 

கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 தி�ேலாகா�பா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

28 28 பாகீரதி ெதாட�க�ப�ள� 

வட�ற�   

,தி�மைலராயச��திர� 622304

1.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 ப�ன�யா�ப�� , 2.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 ேதா���ப�� , 3.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 

�ள���ப�� , 4.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 உ���ப�� , 

5.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 ெகா��ய�கார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 5 of
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29 29 ச�தாய� �ட� ெத�� 

ப�தி   

,தி�மைலராயச��திர� 622304

1.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 தி�மைலராயச��திர� , 

2.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 ேக� காலன� , 3.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 �ைல�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

30 30 லி��� ப�ளவ� 

ந�நிைல�ப�ள�   

,தி�மைலராயச��திர� 622304

1.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 ேம���ப�� , 2.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 இ�திராநக� , 3.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 

��வய� , 4.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 சி�வா��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

31 31 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி,    ,அேசா�நக�  622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேச�ைக�ேதா�� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 சி�ன�பா நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 

ேச�ைக�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��  

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேநதாஜி நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 �றி�சி நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 பாலாஜி 

நக� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 மி�சார வா�ய காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

ப�க� : 6 of

ந�நிைல�ப�ள� ேம��  

ப�தி   ,அேசா�நக� 622303

நக� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 மி�சார வா�ய காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

33 33 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட�  வட�� ப�தி   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ெபா�னக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

34 34 ச�தாய� �ட�   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ��க� காலன� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 அேசா�நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 

ச�கரவ��தி நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 6 of
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35 35 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத���ப�தி 

�தியக��ட�   ,அேசா�நக�  

622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 அழக� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��41 சி�ன�பாநக�கிழ��, 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 � நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 உ�ய�ெகா�டா� காலன� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 உ�ய�ெகா�டா� �ள�கைர , 

6.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� , 

7.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 பா�பா��ள� ெத�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

36 36 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ெத�� 

ப�தி ���க��ட�   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 �மர� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேக.எ�.ேக.எ� நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ஈ.ேவ.ரா  ெப�யா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

37 37 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

ப�தி ���க��ட�   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 நி� ேகா�ட� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ச�தி நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

38 38 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம��க��ட�, வட�ற�     

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 ேகாவ��ப���ெத� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 சி�ன�ேகண��ெத� , 3.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-4 ேகாவ��ப��ஒ�ைற�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

ப�க� : 7 of

ேம��க��ட�, வட�ற�     

,ேகாவ��ப�� 622002

வா��-4 ேகாவ��ப��ஒ�ைற�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

39 39 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம��க��ட�, கிழ���ற�   

,ேகாவ��ப�� 622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� கீழ வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� ந�வ �தி , 3.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-4 �ன��ேகாவ�� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

40 40 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி  பா��த ேம�� 

க��ட�    ,ேகாவ��ப��  

622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 ேகாவ��ப�� ேமலவ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  பைழய ேகாவ��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 7 of
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41 41 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ��� ப�க வட�� பா��த 

ேம�� க��ட�    

,ேகாவ��ப��  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� �����ய���� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� 

காலன� 1ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன�2ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-4  

ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன� 3 ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-4 ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன�  4 ஆ� வ �தி 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

42 42 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

ெத�� தா�� க��ட�, 

ெத�ேம��ப�தி   

,தி��ேகாக�ண�  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேமலேம���ெத� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  தி��சி ேரா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

43 43 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

எ�எ�ஏ பைழய க��ட� 

ெத��ப�தி   

,தி��ேகாக�ண�  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  க�யாணராம�ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 க�யாணராம�ர� 2� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  ஒ�ைற�ெத� , 5.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-5  ச�னதி�ெத� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

44 44 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா��� க��ட� ெத�� 

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 ெப�யெத� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-6 ���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 8 of

�திய தா��� க��ட� ெத�� 

ப�தி அைற எ� 3   

,தி��ேகாக�ண�   622002

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-6 ���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

45 45 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா��� க��ட� ெத�� 

ப�தி அைற எ� 4   

,தி��ேகாக�ண�   622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-6 அ�ணாநக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 ேம���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

46 46 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

பைழய எ� எ� ஏ க��ட� 

ெத�� ப�தி அைற எ� 30   

,தி��ேகாக�ண�-622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 ேந� வ �தி , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-5 யாைனமா� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 8 of
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47 47 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

பைழய எ� எ� ஏ க��ட� 

ெத�� ப�தி அைற எ� 19   

,தி��ேகாக�ண�

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 வ��வா� ெத�சிணா���தி ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 ப�.�.சி�ன�பா ெத� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 இராமலி�க� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

48 48 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ேம�� ப�தி 

   ,அட�ப�வய�  622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவய� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவய� 8� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-7,8 அட�பவய� 7� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

49 49 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� கிழ�� ப�தி 

   ,அட�ப�வய�  622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவய� 6� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவயல 2� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

50 50 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7 அட�பவய� 3� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 9 of

கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி 

  ,அட�ப�வய�  622002 அைனத� 

வா�காள�க�

51 51 நகரா�சி �வ�க�ப�ள�, �திய 

க��ட�, ேம��ற�   

,அட�ப�வய�   622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-7,8 அட�ப�வய� 6 � வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-7,8 அட�ப�வய� 7 � வ �தி , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-7,8 அட�ப�வய� 8 ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-7 அட�ப�வய� �����ைசக� , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-7 சிறிய அட�ப�வய�  , 

6.���ேகா�ைட (ந) வா��-8  �டா� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

52 52 நகரா�சி �வ�க�ப�ள�, �திய 

க��ட�, கீ��ற�   

,அட�ப�வய� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 �டா� காலன� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-7 ெவ�க�ப� ஊ�� , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 மா��� மட� ெத� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 ச�கரமட� ேரா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 9 of
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53 53 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ���ப�தி க��ட�   

,அட�ப�வய� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7 சமாதி வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 அ�பா��ர� 3ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 

அ�பா��ர� 4ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

54 54 அரசின� உய��வ�க�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி 

  ,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-10  மா�ப��ைளயா� �ள� ேரா�  , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,10 வட�� 2� வ �தி  , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-10 மா�ப��ைளயா� �ள�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

55 55 அரசின� உய��வ�க�ப�ள� 

வட�� க��ட�   

,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-10 ேமலராஜவ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-10 பழன�யா�� ஊரண� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-9 

ராம�ச�திர�ப��ைள ைர�மி� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-9 ேமல 2� வ �தி  , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-9 ேமல 3ஆ� 

வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-8,9 ேமல 4 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

56 56 அரசின� உய��வ�க�ப�ள� 

ெத�� க��ட� ேம�� ப�தி 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,21 ேமல 3�வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 ேபா�� ஆப�� ச�� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 

ராஜேகாபா� டா�கீ� ச�� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 ைவரநா�சி ஊரண� ச�� , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-19,20,21 வட�� 

ப�க� : 10 of

ெத�� க��ட� ேம�� ப�தி 

  ,வட��ராஜவ �தி 622001

ராஜேகாபா� டா�கீ� ச�� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 ைவரநா�சி ஊரண� ச�� , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-19,20,21 வட�� 

ராஜ வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,21 ேமல 4� வ �தி , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 பைழய அர�மைன  (ெத�சிணா���தி 

மா��ெக , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

57 57 த.இ.�.ச ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம��ற� அைறஎ�.14      

,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 10  வட�� 4� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

58 58 த.இ.�.ச ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம��ற� அைறஎ�.20     

,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 10 வட�� 3� வ �தி  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 10 of
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59 59 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�ற� கீ�ப�தி,    

,ம��வா� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 ராம�ச�திர�ர� ஒ�ைற�ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 த�சா�� ேரா� , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-12 ���ற�� ெதாழிலாள� காலன� 3ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சாரதா நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

60 60 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�ற� கீ�ப�தி   

,ம��வா� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 ராம�ச�திர�ர� அ�ரஹார� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 �ச�வாய� கீ��ற� ��ைசக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

61 61 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி 

  ,ம��வா� ���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,11 வட�� 4� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 ���ற� ெதாழிலாள� காலன� 2� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 ���ற� ெதாழிலாள� காலன� 1ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 மா�ய�ம� ேகாவ�� 

ச�� , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 ���ற� ெதாழிலாள� காலன� 3ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-12 ���ர�� 

ெதாழிலாள� காலன� 6� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

62 62 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-10,11 வட�� 3� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 கேண� நக� 1� வ �தி(ந�த�ப�ள� கீழ�கைர , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 கேண� நக� 1� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 த�ண ��ெதா�� கீ��ற� , 99.அய�நா� வா� 

ப�க� : 11 of

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி 

   ,ம��வா� 622001

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 கேண� நக� 1� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 த�ண ��ெதா�� கீ��ற� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

63 63 த.இ.�.ச ந�நிைல�ப�ள� 

கீ�ப�தி, வட�ற� 

6�வ��பைற   ,ம��வா�   

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 கீழராஜவ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 அ�ம�ேகாவ�� ச�� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 

கீழராஜவ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சிவான�த�ர� 1ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சிவான�த�ர� 2ஆ� வ �தி , 

6.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சிவான�த�ர� 3ஆ� வ �தி , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சிவான�த�ர� 4ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

64 64 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

���க��ட� ேம�� பார�த 

ப�தி,      ,காமராஜ�ர� 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 1 ஆ� வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 2 ஆ� வ �தி, 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 3 ஆ� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 11 of
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65 65 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

���க��ட� கிழ�� ப�தி 

ேம�� க��ட�     

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 கேண�நக� 4ஆ� வ �தி, 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 5ஆ� வ �தி,

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 கேண�நக� 6ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

66 66 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கீ��ற� ஆ�ெப�டா� 

க��ட�   ,காமராஜ�ர� 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 8 � வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 7 � வ �தி, 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-14,16 காமராஜ�ர� 9 � வ �தி,

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

67 67 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

ச��ண� �ட�   

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-14,16 காமராஜ�ர� 9� வ �தி, கேண�நக�1ஆ� வ �தி �த� காமராஜ� சிைல வைர , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-14,16 காமராஜ�ர� 10� வ �தி, 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 10� வ �தி ���� 3ஆ� வ �தி, 4.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-16 காமராஜ�ர� 10� வ �தி ���� 2ஆ� வ �தி 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

68 68 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள�   , 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 கேண�நக� 4� வ �தி, 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 ெவ�ேகாப�ெத�, 

ப�க� : 12 of

நகரா�சி �வ�க�ப�ள�   , 

ேம�� க��ட�   

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட 

622001

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 ெவ�ேகாப�ெத�, 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 அதிக உண� உ�ப�தி ��ைசக�, 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 11ஆ� வ �தி, 

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 12ஆ� வ �தி, 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 13ஆ� வ �தி, 7.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-13 காமராஜ�ர� 14ஆ� வ �தி, 8.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 15ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

69 69 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள� 

ேம�ப�தி அைறஎ�.1.   

,காமராச�ர� 10�வ �தி, 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  16 ஆ� வ �தி 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  18 ஆ� வ �தி 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  19ஆ� வ �தி 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

70 70 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி ேம�� பா��த 

க��ட�   ,காமராச�ர� 

10�வ �தி, ���ேகா�ைட   

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  20ஆ� வ �தி 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர�  21ஆ� வ �தி 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 12 of
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71 71 நகரா�சி ச�தாய� �ட� 

ெத�� ப�தி    ,காமராஜ�ர� 

10ஆ� வ �தி ���ேகா�ைட

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 17ஆ� வ �தி, 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 22 ஆ� வ �தி, 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 23 ஆ� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

72 72 நகரா�சி ச�தாய� �ட� 

வட�� ப�தி   ,காமராஜ�ர� 

10ஆ� வ �தி ���ேகா�ைட

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 24 ஆ� வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 25 ஆ� வ �தி, 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 26 ஆ� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

73 73 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

கிழ���ப�தி க��ட�, 

ேம�ப�தி அைறஎ�.5   

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட   

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 27� வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 28�வ �தி, 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 29�வ �தி, 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  30� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

74 74 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� 

1.���ேகா�ைட நகரா�சி வா��-15 காமராஜ�ர� 31� வ �தி, 2.���ேகா�ைட நகரா�சி வா��-13 காமராஜ�ர� 32� வ �தி, 

3.���ேகா�ைட நகரா�சி வா��-13 காமராஜ�ர� 33ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 13 of

கிழ�� 

க��ட�ந��ப�திப�தி 

அைறஎ�.6,   ,காமராஜ�ர� 

���ேகா�ைட   622001

3.���ேகா�ைட நகரா�சி வா��-13 காமராஜ�ர� 33ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

75 75 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� ப�தி அைறஎ�.7,    

,காமராஜ�ர� 10ஆ� வ �தி 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 35� வ �தி 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 36� வ �தி 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-15 காமராஜ�ர� ஓ�ட��ள� 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

76 76 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

ெத���ப�க ��த� 

க��ட�, ந��ப�தி,   

,காமராஜ�ர� 10ஆ� வ �தி 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 34� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 13 of
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77 77 இராண�யா� அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, �திய 

க��ட�   ,���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 கேண�நக� 3� வ �தி 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 கேண�நக� 2� வ �தி 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 ெவ�ேகாப� ெத� 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 மர�கைட ேரா�

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 மர�கைட வட�� ச�� 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 கேண�நக� 5� வ �தி 

7.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 வட�� 2� வ �தி 

அைனத� 

வா�காள�க�

78 78 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

���க��ட� ேம�� ப�தி    

,ேபா� நகா் ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-29 கீழ 7ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 1� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 

ேபா� நக� 2� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 3� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 4� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

79 79 இராண�யா� அர� ெப�க� 

உய� நிைல�ப�ள�, சி�ன 

ேக� அ�கி� ெத�� ப�தி, 

ேம�� பா��த க��ட�,    

,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-11, 19, 28 கீழ 3� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 வட�� 3� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 

இராண�யா� ப�ள� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

80 80 இராண�யா� அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, சி�ன 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 ெப�மா� ேகாவ�� ச�� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 கீழ 4ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-

19 கீழ 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 14 of

உய�நிைல�ப�ள�, சி�ன 

ேக� அ�கி� ெத�� ப�தி 

வட�� பா��த க��ட�,    

,���ேகா�ைட 622001

19 கீழ 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

81 81 இராண�யா�அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�,கிழ���பா��

த க��ட�    ,சி�ன ேக� 

அ�கி�,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 ச�கரவ��தி அ�ய�கா� ச�� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-19, 28 கீழ ராஜ வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-28 ெந��ம���ெத� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-11, 19, 28 கீழ 3� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-19, 28 கீழ 2� 

வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-28 சி�ன இராண�யா� ப�ள� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

82 82 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� ேம��ற�,   

,ேபா�நக�,���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 5ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 6� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-17 ேபா�நக� 7� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 14 of
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83 83 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம�� க��ட�, 

ந��ப�தி,   

,ேபா�நக�,���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 8� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 9ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

84 84 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  

கீ��ற�  ெத��  க��ட�   

,ேபா�நக�, ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 ஆசி�ய� காலன� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 ஆசி�ய� காலன� 2 � வ �தி , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 மர�கைட கீழ 6ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-18, 29 மண��ப�ள� ேரா� , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 10ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

85 85 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  

கிழ�� ப�தி   ,ேபா�நக�, 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-17 ேபா�நக� 11ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-17 ேபா�நக� 12ஆ� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 13ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-17 ேபா�நக� 14ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

86 86 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி ச�ைத�ேப�ைட 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 அ�பா��ர� 1�வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 அ�பா��ர� 2�வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-

22 ச�ைத�ேப�ைட ேரா� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 ெரா���கார ச�� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 �ன�சிப� ஆப�� 

ப�க� : 15 of

ெத�� ப�தி ச�ைத�ேப�ைட 

  ,���ேகா�ைட 622001

22 ச�ைத�ேப�ைட ேரா� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 ெரா���கார ச�� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 �ன�சிப� ஆப�� 

ச�� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 ெஜய�� ேமா� ச�� , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 அ�மா� ேகாவ�� ச�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

87 87 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி ச�ைத�ேப�ைட 

  ,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 அ�க�சியாவய� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ெதா�ைடமா� நக� கைர , 3.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-22 திலக�திட� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 வட�� ராஜ வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

88 88 நகரா�சி அ�வலக�, 

நகரைம�� ப���      ,ெத�� 

ராஜவ �தி,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 21 ேமல 2� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 15 of
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89 89 நகரா�சி அ�வலக�, 

நகரைம�� ப���, கிழ�� 

ப�தி ேம�� பா��த க��ட� 

    ,ெத�� 

ராஜவ �தி,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 21, 26 ேமல 3 ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 ெத�� 2 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

90 90 �இஎ�சி ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட�   ,வட�� 

ராஜ வ �தி ���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ப�லவ��ள� வ�மத� ச�� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 சாமிச�னதி வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-19, 20, 21 வட�� ராஜவ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ச�திர� ச�� , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 

சீதாபதி ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத� , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ப�லவ��ள� வட�� ச�� , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 

ப�லவ��ள� ேம�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

91 91 நகரா�சி அ�வலக� பய��சி 

�ட� ேம�� பா��த வட�� 

ப�தி க��ட�   ,ெத�� 

ராஜவ �தி,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 ெவ�ைளய�பா ச�� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ெத�� 4ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-

20, 26, 28 ெத�� 3ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

92 92 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

தி�வ���    ,�திய க��ட� 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 அ�னவாச� ேரா� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 ��தனா��றி�சி ேரா� , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-23 மகாராஜ�ர� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� �ள�கைர , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� 2� 

ப�க� : 16 of

தி�வ���    ,�திய க��ட� 

கிழ���ப�தி ந�அைற    

,தி�வ��� 622002

வா��-23 மகாராஜ�ர� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� �ள�கைர , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� 2� 

வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� 3� வ �தி , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 சாய�கார�ெத� , 8.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-24 தி�வ��� காலன�  வ.உ.சி. நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

93 93 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ப�ரதான�க��ட�தி� 

ப���ற�    ,தி�வ��� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24  தி�வ��� ெப�ய வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-23, 24 தி�வ��� ெப�யெத� கீழவ�ைச , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

94 94 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ப�ரதான�க��ட�தி� 

ப���ற�   ,தி�வ��� 

���ேகா�ைட  622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 ஈ�வர�ேகாய�� ெத� (ெபா�ன�ப� ஊரண��கைர , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 தி�வ��� 

கீழவ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 16 of
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95 95 நகரா�சி உய� நிைல�ப�ள�  

ந��க��ட� வட�� ப�தி 

�திய க��ட�, தி�வ���

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 தி�வ��� க�ப�ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 மகாராஜ�ர� 

�ள�கைர(ேம�ப�தி)கா��மா�ய�ம�ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

96 96 நகரா�சி உய� நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த வட�� ப�தி 

�தியக��ட�   ,தி�வ��� 

622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மா�ய�ம�ேகாவ�� ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 ேசாழா�ய� எ�ேட� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

97 97 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� , 

ம�திய க��ட� கிழ�� ப�தி 

  ,தி�வ��� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 ஈ�வர�ேகாய�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

98 98 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வ��� எ�.10  கிழ���ப�தி 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ப��ச�தா�ப�� கைலவாண� ெத� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 ப��ச�தா�ப�� பாரதிதாச� 

ெத� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  ப��ச�தா�ப�� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  ப��ச�தா�ப�� 2� ச�� , 

ப�க� : 17 of

வ��� எ�.10  கிழ���ப�தி 

   ,இராஜேகாபால�ர�, 

���ேகா�ைட  622003

ெத� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  ப��ச�தா�ப�� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  ப��ச�தா�ப�� 2� ச�� , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  தி�மய� ேரா� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  மைலய�ப�நக� , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-

40  எ�.ஜி.ஆ�.நக� , 8.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  இரய��ேவ ��ய���� , 9.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  இரய��ேவ 

�ேடச� ேரா� , 10.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  உ��ம���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

99 99 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வ���எ�.9ஏ ேம�� ப�தி 

க��ட�   

,இராஜேகாபால�ர�,���ேகா�

ைட 622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 இராஜேகாபால�ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர� 2 � வ �தி , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர� 3� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர� 4� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

100 100 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வடகிழ���ப�தி தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,இராஜேகாபால�ர�  622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர� பா�பா��ள�  ��ய����, 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர�  

��ய���� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 இரய��ேவ ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 17 of
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101 101 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வடகிழ���ப�தி தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,இராஜேகாபால�ர�  622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-25  வா��ப�� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 அ�ணாநக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 சிேலா� 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

102 102 அரசின� மகள�� 

கைல�க��� அைற எ�.62 

வட�� ப�தி கிழ�� பா��த  

  ,ச�திய���திேரா�, 

���ேகா�ைட  622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேசைஷயா சாைல  , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 சா�தநாத�ர� 5� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-26 �� அர�மைன ேரா� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 மர�கைட ேரா� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 ெல��மி�ர� 

1� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 ெல��மி�ர� 2� வ �தி , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 த�டபாண��ர� 1� வ �தி , 

8.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 த�டபாண��ர� 2வ �தி , 9.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 ஆல��ள� ஹ�சி� �ன�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

103 103 அர� ெப�க� 

கைல�க��ா◌ி அைற 

எ�.63 வட�� பா��த கிழ�� 

ப�தி   ,ச�திய���தி ேரா� 

���ேகா�ைட  622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 எழி� நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��- 36 ச�திய���தி ஹ�சி� �ன�� , 3.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-25 சிேலா� காலன� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 ெத�� 4� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-26 ெத�� 3ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

104 104 அர� ெப�க� 

கைல�க��� அைற எ�.65 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ெத�� 2� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-9, 21, 26 ேமல 3� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-8, 

9, 21, 26  ேமல 4� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேமல 5� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேமல 6� வ �தி , 

ப�க� : 18 of

கைல�க��� அைற எ�.65 

வட�� ப�தி கிழ�� ப���, 

ச�தி���திேரா�, 

���ேகா�ைட  622005

9, 21, 26  ேமல 4� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேமல 5� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேமல 6� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

105 105 அர� ெப�க� 

கைல�க��ா◌ி அைற 

எ�.66  வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   ,ச�தி���தி 

ேரா�,���ேகா�ைட  622006

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-22 ெத�� ச�ைத�ேப�ைட , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-22 ெதா�ைடமா� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

106 106 அரசின� மகள�� 

கைல�க��� அைற எ�.59 

வட�� ப�தி ேம�� பா��த  

  ,ச�திய���தி 

ேரா�,���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 சா�ல�நக�   1 ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-36  சா�ல�நக� 2 ஆ� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 ேசைஷயா சாைல, , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 ஜானகி நக�  , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 18 of
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107 107 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

கீழ�� ப�தி, வட�� 

க��ட�   ,சா�தநாத�ர� 2� 

வ �தி,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 சா�தநாத�ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 சா�தநாத�ர� 2� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-27 சா�தநாத�ர� 3� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

108 108 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� ப�தி, ேம�� 

க��ட�,   ,சா�தநாத�ர� 2� 

வ �தி,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 சா�தநாத�ர� 4� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 சா�தநாத�ர� 6ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-27 சா�தநாத�ர� 7ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 ஹி�� ைல� 1ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 

ஹி�� ைல� 3ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 நி� ேபா�� ��ய���� , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 

ச�திய���தி ேரா� , 8.���ேகா�ைட(ந) வா��-35 தி�மய� ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

109 109 அ��மி� ப�ரகதா�பா� அர� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி �திய க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,நிஜா�காலன�, 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 ஏ.எ�.ஏ. நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

110 110 அ��மி� ப�ரகதா�பா� அர� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-35 எ�.ஜி.ஜி.ஓ.காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 19 of

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

ப�தி �திய க��ட� வட�� 

ப�தி   ,நிஜா�காலன�   622001

அைனத� 

வா�காள�க�

111 111 �லபதி பாைலயா 

ேம�நிைல�ப�ள� ேமனா 

�ட� ெத�� க��ட�   

,ெந��ம���ெத� 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 ����கார�ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 கீழ 2ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-28, 30 

ெத�� 3ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-28, 30 ெத�� 2ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 கீழ 3� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

112 112 த�மராஜப��ைள நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி    

,கீழ7� வ �தி ���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 பாரதி நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-29 கீழ 4ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 19 of
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113 113 த�மராஜப��ைள நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி    

,கீழ7� வ �தி ���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-29 கீழ 5� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-29 கீழ 6 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

114 114 ஆா் சி ந�நிைலப�ள� 5அ 

வ��� அைற (�ழ�ைத 

இேய� ஆ�கில 

�வ�க�ப�ள� வளாக�)   

,மா��தா�ட�ர� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 அ�யனா��ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� 2� வ �தி  (தி��க�டைள ேரா 

, 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 ெத�� 4� வ �தி (கீழ 3 �த� கீழ 4 வைர) , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-34 மா��தா�ட�ர� 

���� 2ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 மா��தா�ட�ர�  ���� 1ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 

மா��தா�ட�ர� ���� 3ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

115 115 ஆா் சி ந�நிைலப�ள� 4அ 

வ��� அைற (�ழ�ைத 

இேய� ஆ�கில 

�வ�க�ப�ள� வளாக�)   

,மா��தா�ட�ர� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� ந�வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 தி��க�டைள ேரா� (கீழ 4 �த� 

அ�யனா�ப , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 ஆல��� ேரா� (கீழ 4 �த� த�ெகா�ட அ�ய , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 

அ�யனா��ர� 3ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� ந�வ �தி  , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 ���ர� 

ெதாழிலாள� ��ைசக� , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 நகரா�சி அ�வல� ��ய����  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

116 116 �ழ�ைத இேய� 

ஆ�கில��வ�க�ப�ள� 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 கீழ 3ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-28 ெத�� 4ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-28 

ைவரவ� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 2� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 3� 

ப�க� : 20 of

ஆ�கில��வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ேம��ற�   

,மா��தா�ட�ர�  622001

ைவரவ� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 2� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 3� 

வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-30 கீழ 4� வ �தி , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 1ஆ� வ �தி , 8.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

117 117 அர� உய�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி  

கா�திநக�   ,���ேகா�ைட  

அைற எ� 1

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-31 கா�திநக� 1ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-31 கா�திநக� 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

118 118 அர� உய�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட�  ேம�� ப�தி அைற 

எ�.4 கா�திநக�   

,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-31 கா�திநக� 3ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழ ேம� 1ஆ� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� ���� 2ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� 

���� 3ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� ���� 6ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 

கா�திநக� கிழேம� ���� 7ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 20 of
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119 119 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

���க��ட� ேம�� ப�தி 

அைற எ�. 5   ,கா�தி நகா் 

���ேகா�ைட  - 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� ���� 4ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� 

���� 5ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 4ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� 

ெத�வட� 5ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

120 120 அர� உய�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� அைற எ�.2   

,கா�திநக� ���ேகா�ைட  

அைற எ� 2

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 6� வ �தி  , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 7� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 தி��க�டைள ேரா�  , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� 7 � வ �தி ���� , 

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 தி��க�டைள ேரா�(ெத�� கா�தி நக�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

121 121 �ன�த இ�தய மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற �. 

22   ,த�ெகா�ட 

அ�யனா�ேகாவ�� வ �தி 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 த�ெகா�ட அ�யனா� ேகாய�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

122 122 �ன�த இ�தய மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள�, அைற 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 ச�திய���தி நக� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 அ�யனா� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

ப�க� : 21 of

ேம�நிைல�ப�ள�, அைற 

எ� - 5   ,த�ெகா�ட 

அ�யனா�ேகாவ�� வ �தி 

���ேகா�ைட 622001

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

123 123 �ன�த இ�தய மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம�� ப�தி அைற எ� 

11,   ,த�ெகா�ட அ�யனா� 

ெத����ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-35 எ�. எ�. நக� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-33, 34 ஆல��� ேரா� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-30 

அ�யனா��ர�  ந�வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

124 124 அ�ணா நிைன� நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி    

,ஆல��� ேரா� 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-33 உசில��ள� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-33 உசில��ள� 2� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-33 உசில��ள� 3� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-33 உசில��ள� 4� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 21 of
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125 125 அ�ணா நிைன� நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,ஆல��� ேரா� 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-33  உசில��ள� 5� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-33  உசில��ள� 6� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-33  உசில��ள� 7� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-33  உசில��ள� 8 � வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

126 126 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�. � ேக ஜி "ஏ" ேம�� 

ப�தி க��ட� ெத�� ப�தி   

 ,ம��ப�ண� சாைல 

���ேகா�ைட

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 2� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-38 தி�மய� ேரா� , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-39 க��நக� 1� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 4ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

127 127 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி வட�ற�    

,க��நக� 1வ� வ �தி 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 ���� காலன� 1ஆ� வ �தி (க�� நக�) , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-39 ���� காலன� 2ஆ� 

வ �தி (க��நக�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

128 128 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

பைழய க��ட� ேம�� ப�தி 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 க��நக� 4� வ �தி   , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 22 of

பைழய க��ட� ேம�� ப�தி 

வட�� ப�தி ,க��நக� 1வ� 

வ �தி    ,���ேகா�ைட - 622001

அைனத� 

வா�காள�க�

129 129 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�.12 "ஏ" வ��பைற வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி    

,ம��ப�ண� சாைல 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 1 ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 2ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

130 130 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�.எ� ேக ஜி "ஏ" வ��பைற 

ேம�� க��ட� ெத�� ப�தி 

   ,ம��ப�ண� சாைல 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 ராஜ வ�ஜய நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 ராஜ வ�ஜய நக� ேரா�ேல�� ப���ற� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-35  அ�ேப�கா� நக�  , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-35  ஆ�.எ�.வ �. நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 22 of
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131 131 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

பைழயக��ட� ேம�� ப�தி 

கிழ���ற�   ,க��நக� 1வ� 

வ �தி ���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-37 ����க��ப�ேகானா�  நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 3� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-39 க��நக� 1 ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 1ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

132 132 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�.எ� ேக ஜி "சி" 

வ��பைற ேம�� க��ட� 

வட�� ப�தி    ,ம��ப�ண� 

சாைல ���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 ம��ப�ண� ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

133 133 ைவர� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�ேம�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ெப�யா�நக�  622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� மைன எ�. 1-315 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

134 134 ைவர� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� மைன எ�. 316-640 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 23 of

ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�ேம�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,ெப�யா� நக�  622003

அைனத� 

வா�காள�க�

135 135 ைவர� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள� வடகிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி    

,ெப�யா�நக� ���ேகா�ைட   

622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� மைன எ�. 641-920 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

136 136 ைவர�� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

வட��பா��த கிழ�� 

க��ட� வட�� ந�நிைல 

ப�தி    ,ெப�யா� நக� 

���ேகா�ைட   622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� ப�ளா� எ�921 �த� 1177 வர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 23 of
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137 137 ைவர�� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

வட���ப�தி கிழ�� ப�தி 

ந�நிைல ெத�� ப�தி   

,ெப�யா� நக� ���ேகா�ைட  

 622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 க�ப� நக� ப�ளா� எ�.1178 �த� 1420 வ , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

138 138 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட� அைறஎ� 11 

தைர�தள�     ,மாைலய�� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 �ட� நக�  , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 ச��கா நக� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ��கா 

நக� ஏ ப� சி � ப�ளா�   எ� ப�ளா�  , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ��கா நக� எ�-ப�ளா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

139 139 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட� அைறஎ� 12 

தைரதள�   ,மாைலய�� 

���ேகா�ைட  622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ��கா நக� எ� ப�ளா� [எ�-1 �த� எ�-320 வைர] , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

140 140 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-40  மாண��க� நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  ��� நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  

��ைல நக� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  பாரதி நக� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  மைறமைல நக� , 6.���ேகா�ைட 

ப�க� : 24 of

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட�  அைறஎ� 14   

,மாைலய�� ���ேகா�ைட 

622003

��ைல நக� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  பாரதி நக� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  மைறமைல நக� , 6.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-39  ம�னா�சி நக� , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  பார� நக� , 8.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  தி�மய� ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

141 141 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ���ப�தி  க��ட� 

அைறஎ� 15     ,மாைலய�� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  மாைலய�� ேரா� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  வ�டாப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

142 142 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ���ப�தி  க��ட� 

அைறஎ� 8 தைர�தள�,   

,மாைலய�� ���ேகா�ைட 

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 மைலய�ப நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-39 

காைர�ேதா�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 க�பகா நக� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 வ�ள�ய�ப� நக� , 

6.���ேகா�ைட(ந) வா��-39  ேக.எ�.எ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 24 of
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143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� வட�� 

க��ட� ேம�� பகதி   

,அ�னச�தர� 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 காைர�ேதா�� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 மைறமைலநக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 ெல��மி நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 மா�தி நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  தா�� வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,அ�னச�தர� 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 அ�னச�திர� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 � நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 �சலா��� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 தி�யா கா�ட� , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 டா�ட� கைலஞ� நக� , 

6.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 ெபா�ன�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

145 145 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�தி, 

   ,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 ப�ரகாதா�பா� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ைதலாநக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 ��ப�ரமண�ய நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 வ��வதா� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 நா��ப�ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

ப�க� : 25 of

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ெத���ப�தி    

,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 நா��ப�ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

147 147 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ேம��பா��த க��ட�    

,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 எ�.ஜி.ஜி.ஓ. காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

148 148 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி,    ,ைதலாநக� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ெல��மி நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ராஜ��கா�தி நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ப��ெபா� நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 மா�ப��ைளயா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 25 of
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149 149 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��� 

பா��த ெத�� ப�தி,    

,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 வ.உ.சி நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 பால�நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

150 150 அர� ��மாதி�ப�ள� 

அைறஎ� 47 வட�� 

ந��ப�தி க��ட� ேம�� 

ப�தி    ,ம��வா�, 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 �ைரவ� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

151 151 அர� ��மாதி�ப�ள� 

அைறஎ� 12      ,ம��வா�, 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 க�ண� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 இ�திரா நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 ெப�ச� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

152 152 அர� ��மாதி� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற எ� 

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ஜ�வா நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

ப�க� : 26 of

ேம�நிைல�ப�ள� அைற எ� 

49 வட�� ந��ப�தி க��ட� 

   ,ம��வா� ���ேகா�ைட 

622004

அைனத� 

வா�காள�க�

153 153 அர� ��மாதி� 

ேம�நிைல�ப�ள� ப�ரதான 

க��ட� அைறஎ� 19   

,ம��வா� ���ேகா�ைட 

622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 ரா� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 பாலாஜி நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

154 154 அர� ��மாதி� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைறஎ� 

46���க��ட�   ,ம��வா� 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 சா�த�பா நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2  ேந� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 26 of
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155 155 அர� ��மாதி�ப�ள� 

அைறஎ� 45 ந��ப�தி 

���க��ட� ேம��ப�தி 

ந�ப�தி    ,ம��வா� 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 சீன�வாசாநக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 தி�ைலநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

156 156 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம��ப�தி   

,சம��வ�ர� 622005

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ந�ேம� ெப�யா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ���ப�தி   

,சம��வ�ர� 622005

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ெவ�கேட�வரா நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 சம��வ�ர� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 அப�ராமி நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 �� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

158 158 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம��பா��த க��ட�, 

1.���� (வ.கி) ���� (ஊ)  வா��-1 ச�திர�ப�� , 2.���� (வ.கி) ���� (ஊ)  வா��-1 கைரய�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 27 of

ேம��பா��த க��ட�, 

வட��ப�தி ,���� 622004

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள� கிழ�� ப�தி 

தா�� க��ட�   

,ெத�ன�திைரயா�ப��.

1.ெத�ன�திைரய�ப�� (வ.கி) ���� (ஊ) வா��-1 ெத�ன�திைரய�ப�� , 2.ெத�ன�திைரய�ப�� (வ.கி)  ���� (ஊ) 

வா��-1 ெம�����ப�� , 3.���� (வ.கி) ���� (ஊ) வா��-1 த�ஹா (ேம����ற�) , 4.���� (வ.கி) ���� (ஊ) 

வா��-1 பைழய ராசா�ப�� , 5.���� (வ.கி) ���� (ஊ)  வா��-1 த�ஹா (கீ��ற�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�, கிழ���ப�தி 

ெத��ப�தி   ,���� 622004

1.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-2,3 ெவ�ைள�ேகா�ப�� , 2.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-2,3 ���க�ேதா�� , 

3.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-2 ெத�� அ�ய�ப�� , 4.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-2,3 வழியா�ப�� கைடவ �தி , 

5.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ைவயா�� ஊரண��கைர , 6.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 வழியா�ப�� , 

7.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 கீழ அ�ய�ப�� , 8.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 அ�ய�ப�� , 9.����( 

வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 ��த�ேகா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 27 of
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161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, வட���ப�க 

க��ட�,   ,����ப��, 

���� 622004.

1.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-1,2 ����ப�� , 2.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2 க������ , 3.����( 

வ.கி) ����(ஊ)  வா��-1,2 ஆசா��ெகா�ைல ந�த� , 4.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,2 பா�பாவய� , 5.����( 

வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,2 ெபா�கிஷ�கார�ப�� , 6.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,2 கைரயா�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

162 162 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம��பா��த க��ட�, 

ெத��ப�தி ,���� 622004

1.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 வய�ரா� ��ய���� , 2.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ���� அ�ணாநக� , 

3.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ���� க�ள�ெத� , 4.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ���� ஆதிதிராவ�ட� 

காலன� ெத� , 5.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ���� த�ண��ப�த� ேம� , 6.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

���� வ�ல��ேரா� , 7.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ��ராசா�ப�� , 8.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

ெதாழி�ேப�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

163 163 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம��ற� 

���க��ட�    

,இ�ச�ச�திர� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 சி�ைனயா ச�திர� , 2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 

சி�ைனயாச�திர� ெத�� , 3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 ���நக� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 

க�ட�கார�ப�� , 5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 ��காண��ப�� , 6.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 

��நக� , 7.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 கேணச�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

164 164 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

1.இ�ச� 2 ப�� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 �ைண�க�ப�� , 2.இ�ச� 1 ப��  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�ச� 

கைடவ �தி , 3.இ�ச� 2 ப�� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�ச� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) 

ப�க� : 28 of

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�    ,இ�ச�ச�திர� 

622004

கைடவ �தி , 3.இ�ச� 2 ப�� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�ச� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) 

வா��-2 த�ண ��ப�த�ப�� , 5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 த�ண ��ப�த�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

165 165 அர� ேம� நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட�   ,வடவாள� - 

 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 ப�லாவ��தி , 2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 ெந�ப�ய�ப�� , 

3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 அ�பா��ர� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 க�வா��ப�� , 

5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வடவாள�  ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 6.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 

ெகா��சா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

166 166 அர� ேம� நிைல�ப�ள� 

���க��ட�  கிழ��ப�தி   

,வடவாள� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வடவாள� ேமல�ெத� , 2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வடவாள� 

கீழ�ெத� , 3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 கைரய�ப�� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 கீழ�கா� , 

5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 ��ப�யா�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 28 of
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167 167 அர� ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,வடவாள� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வட�� ெச��யாப�� , 2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 

3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 கீழ�ெச��யாப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம���ப�தி 

  ,ெத�� ெச��யா�ப�� 

622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-4 ேமல�ெச��யாப�� , 2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-4 ெச��யாப�� , 

3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-4 ெசா�ய� ெத� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-4 ேமல�ப�� , 

5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-4 ெத�� ெச��யாப�� , 6.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-4 

சி�னராய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

169 169 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ���ப�தி 

  ,ெத�� ெச��யாப�� 622004

1.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 கீழராய�ப�� , 2.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 வட�� ராய�ப�� , 

3.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 ெத�� ராய�ப�� , 4.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 கீழ காயா�ப�� 

, 5.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-5 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 6.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 பா�பா� 

ெகா�ைல , 7.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-5 ேமல�காயா�ப�� , 8.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-5 

ேமல�காயா�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத� ப�தி   

1.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-2 ெகா�ப�யா� வ��தி , 2.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( 

வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-2 �ழியா� வ��தி , 3.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி 

ப�க� : 29 of

ந�நிைல�ப�ள� ெத� ப�தி   

 ,�ைழயா�வ��தி 622004

வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-2 �ழியா� வ��தி , 3.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி 

(ஊ)  வா��-1 கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��  

ப�தி    ,�ைழயா�வ��தி 

622004

1.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-3 ஆ���தி வ��தி , 2.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( 

வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ)  வா��-3 ெப��ெகா�டா� வ��தி , 3.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) 

ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-3 கேண� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

172 172 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,மா�தா��� 622203

1.ெப��ெகா�டா� வ��தி (வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-1 மா�தா��� �ச�� காலன� , 2.ெப��ெகா�டா� 

வ��தி (வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-1 மா�தா��� ேமல�ெத� , 3.ெப��ெகா�டா� வ��தி (வ.கி) 

ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-1 மா�தா��� கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 29 of



  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய 180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    

,ம�கள���ப�� 622203

1.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ) வா��-1 ம�கள���ப�� , 2.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  

வா��-1 ம�கள���ப�� காலன� , 3.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-1 கீழ�சீ�த�ப�� , 

4.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ) வா��-1 ேமலசீ�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ஆ��� 

622203

1.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-2 அ��� , 2.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-2 

அ��� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

175 175 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�ப�தி கிழ�� பா��த 

க��ட�    ,ெப��க�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-2 ம�ைடய�ப�� , 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-2 

ெவ�ளெவ�டா�வ��தி அ�சன�ெத� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ெவ�ளெவ�டா�வ��தி 

����ெத� , 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ெவ�ளெவ�டா�வ��தி க�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

176 176 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ��  ப�தி, 

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� வட�� , 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� 

அ�சன�ெத� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� ெத�� , 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-

ப�க� : 30 of

கிழ��  ப�தி, 

ேம��க��ட�   

,ெப��க�� 622203

அ�சன�ெத� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� ெத�� , 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-

2 பா�பாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

177 177 அர�ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம��� ப�தி,  க��ட� 

ேம�� அைற ,   

,ெப��க�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-2  ெப��க�� அ�சன�ெத� , 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 

ெப��க�� வ�ணார�ெத� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ெப��க�� அ�பலகார�ெத� , 4.ெப��க�� 

(வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ம�களநாயகி ேகாவ�� ெத�� ெத� , 5.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 

ெப��க��  ப�ள� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

178 178 அர�ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம��� ப�தி,  க��ட� 

ேம�� அைற   ,ெப��க�� 

622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ெப��க�� அ�ரஹார� , 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 

ப�டா� ேகாவ�� ெத� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ெப��க�� வட�� ெத� , 4.ெப��க�� (வ.கி) 

ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ப�மர�தா� ெத� , 5.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ��ைல நக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 30 of



  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய 180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

179 179 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ெத�� ப�தி   

,��தா�சி�ப�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-1 பன�ெர�டா�ப�� , 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 

��தா�சி�ப�� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

180 180 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, வட�� ப�தி  

 ,��தா�சி�ப�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 மணவா�தி�ப�� , 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 

ெல��மி�ர� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1��ட�ளவா��ப�� , 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  

வா��-1 கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

181 181 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட��� க��ட�, ேம��ற�  

 ,ஆதன�ேகா�ைட 622203

1.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1,2 ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 2.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  

வா��-2 க�ள�ெத� , 3.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 மட���கைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

- அைனத� 

வா�காள�க�

182 182 அர�உய�நிைல�ப�ள�, 

வட���ப�தி க��ட�, 

1.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ���ராஜாெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

ப�க� : 31 of

வட���ப�தி க��ட�, 

கீ��ற�   ,ஆதன�ேகா�ைட 

622203

வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

183 183 அர�உய�நிைல�ப�ள�, 

வட���ப�தி க��ட�, 

ேம��ப�தி    

,ஆதன�ேகா�ைட 622203

1.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  வா��-2 க��ய�ப�� ெத� , 2.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  

வா��-2 மட���கைட , 3.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  வா��-3 தி�வ��வ� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,தா�� 

க��ட�, ெசா�கநாத�ப��

1.ெசா�கநாதப�� (வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ)  வா��-2 ெசா�கநாதப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 31 of
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185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,��ைபய�ப�� 622203

1.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ) வா��-1 ��ைபய�ப�� வட�� க�ள�ெத� , 2.��ைபய�ப��(வ.கி) 

��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-1 ��ைபய�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-1 

��ைபய�ப�� க�ள�ெத� , 4.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 ��ைபய�ப�� க��ட�ெத� கிழ�� , 

5.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 ��ைபய�ப�� ���ராஜாெத� , 6.��ைபய�ப��(வ.கி) 

��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 ��ைபய�ப�� ேமல�ெத� , 7.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 

��ைபய�ப�� க��ட�ெத� ேம�� , 8.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 வலேச��ப�� , 

அைனத� 

வா�காள�க�

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ���க��ட� 

   ,க���ைடயா�ப�� 622203

1.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 க��ட�ெத� , 2.க���ைடயா�ப��(வ.கி) 

க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 வ�ணார�ெத� , 3.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� பைழய� , 4.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 ெத���ெத� , 

5.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ)  வா��-1,2 ந��ெத� , 6.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) 

வா��-1,2 ேமல�ெத� , 7.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 வட���ெத� , 

8.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 க�ள�ெத� , 9.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) 

அைனத� 

வா�காள�க�

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

ப�தி, வட���ப�க க��ட�,  

 ,க���கார�ப�� 622203

1.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-1 க���கார�ப�� வட�� , 2.க���கார�ப��(வ.கி) 

க���கார�ப��(ஊ) வா��-1ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-1 வா�டா�ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

188 188 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ந��ப�தி, 

1.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 கட�பநய�னா�ேகாவ�� , 2.க���கார�ப��(வ.கி) 

க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 ச�ப��ப�� , 3.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 வட���ெத� , 

ப�க� : 32 of

ந�நிைல�ப�ள�, ந��ப�தி, 

வட���ப�க க��ட�,   

,க���கார�ப�� 622203

க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 ச�ப��ப�� , 3.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 வட���ெத� , 

4.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 வ�.��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

189 189 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�க ப�தி   

,வ�ணார�ப�� 622203

1.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-1 வ�ணார�ப��  வட���ெத� , 2.வ�ணார�ப��(வ.கி) 

வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-1 வ�ணார�ப�� க�ள�ெத� , 3.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-2 

வ�ணார�ப�� ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

190 190 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ெத�க ப�தி   

,வ�ணார�ப�� 622203

1.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-2 வ�ணார�ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.வ�ணார�ப��(வ.கி) 

வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 கீழ�ப�� , 3.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 ெசவ�ெகா�ைல , 

4.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 சீ���கார�ப�� உைடயா�ெத� , 5.வ�ணார�ப��(வ.கி) 

வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 சீ���கார�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 6.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 

���தவா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 32 of
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191 191 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�கிழ�� 

ப�தி க��ட�    

,கணபதி�ர� 622203

1.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1ெத���ெத� , 2.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 

3.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 4.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 

5.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

192 192 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� வடகிழ�� ப�தி    

,கணபதி�ர� 622203

1.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-2,3 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 2.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-2,3 பைழய 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-2,3 �திய ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.கணபதி�ர� (வ.கி) 

கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 ஒ�வ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

193 193 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ���ப�தி 

க��ட�   ,ெதா�ைடமா� 

ஊரண�  622203

1.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 இ�திரா நக� , 2.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) 

ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 இராஜாபக�� , 3.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 

அ�ணாநக� , 4.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 பால�யா� நக� , 5.ெதா�ைடமா� 

ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ)  வா��-2 ெதா�ைடமா� ஊரண� வட���ப�� , 6.ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) 

வா��-2ெதா�ைடமா�ரண� வட���ப�� ���ராஜாெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

194 194 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம���ப�தி 

1.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-2ெதா�ைடமா� ஊரண� கீழ�ப�� , 2.ெதா�ைடமா� 

ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1ெதா�ைடமா�ரண� ெத���ப�� , 3.ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1 

ப�க� : 33 of

ந�நிைல�ப�ள� ேம���ப�தி 

க��ட�   ,ெதா�ைடமா� 

ஊரண�  622203

ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1ெதா�ைடமா�ரண� ெத���ப�� , 3.ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1 

ெதா�ைடமா�ரண� ெத���ப�� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 4.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1 

உ�கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

195 195 அர� உய�நிைல�ப�ள�, �திய 

தா�� க��ட�, ேம��ற�,   

,வாரா���  622203

1.ெந�ேமலிப�� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-1 வல�ேச��ப�� , 2.ெந�ேமலிப�� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-1 

இ���ளவ�ப�� , 3.ெந�ேமலிப�� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-1 ெந�ேமலி�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� ெத�� 

க��ட�    ,�லவ�கா�

1.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-2 கழன��ப�� , 2.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-2 ேமலம�ச�கைர , 

3.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-2 கீழ�லவ�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 33 of
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197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட 

வட���   ,�லவ�கா�

1.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-3 ேமல�லவ�கா� , 2.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-3 ��வய� , 

3.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-3 ���க�ப�� , 4.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-3 ��தேன��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, 

ெத��ற�க��ட�   

,வாரா��� 622203

1.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-2 ெநறி�சி�ப�� , 2.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-3 வ��யன��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட���ப�தி 

ஓ���க��ட�   ,வாரா��� 

622203

1.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-4 ெபா�னா�க�ண��ப�� , 2.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-4 ெத���கைர 

, 3.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-4 வாரா��� , 4.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-4 கைரய�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

200 200 அர� உய�நிைல�ப�ள�    

,மணவ��தி

1.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-1 கிடார�ப�� , 2.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-1 வ.உ.சி. நக� , 

3.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-1 மணவ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 

ப�க� : 34 of

,மணவ��தி 3.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-1 மணவ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 

மணவ��தி ஊ� , 5.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 ேஜாதி தேபாவன� , 6.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 

க��வ��தி க�ள�ெத� , 7.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 க��வ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

201 201 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�,   ,ேமல�ப�� 

க�ம�கா�   622203

1.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-2 க�ம�கா� ேமல�ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  

வா��-2 க�ம�கா� ேமல�ப�� , 3.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-3 க�ம�கா� ந��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

202 202 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� �திய தா�� 

க��ட�    ,ேமல�ப�� 

க�ம�கா�   622203

1.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-2 ���காவய� , 2.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-3 க�ம�கா� கீழ�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 34 of
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203 203 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப�தி க��ட� வட�� 

ப�தி   ,ஏ. மா��� 622203

1.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) வா��-1,2 �ளவா��ப�� , 2.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) 

வா��-1,2 ெதா�ைடமா� வ��தி , 3.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) வா��-1,2 ெகா�ப�வய� , 

4.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) வா��-1,2 ���ைடயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

204 204 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வடேம�� ப�தி க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,ஏ.மா��� 

622203

1.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ) வா��-3,4 ஏ.மா��� ெத�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 2.எ�.�ளவா��ப�� 

(வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ) வா��-3,4 ஏ.மா��� ெச��யா� ெத� , 3.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ)  

வா��-3,4 ஏ.மா��� வட�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

205 205 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வடேம�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ஏ.மா��� 622203

1.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ)  வா��-3,4 ப�.மா��� உைடயா� ேமல�ெத� , 2.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) 

எ�.�ளவா��ப�� (ஊ) வா��-3,4 ப�.மா��� உைடயா� கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

206 206 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ெத���ப�தி 

1.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ) வா��-1 ��க�ப�� வட���ெத� , 2.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ) வா��-1 

��க�ப�� கீழ�ெத� , 3.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-3��க�ப��  ெத�� ��ய���� , 4.��க�ப�� (வ.கி) 

ப�க� : 35 of

ந�நிைல�ப�ள�, ெத���ப�தி 

���க��ட�   ,��க�ப�� 

622301

��க�ப�� கீழ�ெத� , 3.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-3��க�ப��  ெத�� ��ய���� , 4.��க�ப�� (வ.கி) 

��க�ப�� (ஊ)  வா��-1,2 ��க�ப�� ேமல�ெத� , 5.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ��க�ப�� கைடவ �தி 

, 6.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ��க�ப�� வட�� ��ய���� , 7.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  

வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 8.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ேச�க�ப�� வட���ெத� , 9.��க�ப�� 

(வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ேச�க�ப�� ெத���ெத� , 10.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ��க�ப�� 

அைனத� 

வா�காள�க�

207 207 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 

ப�ள� �திய க��ட� 

ேம���ப�தி   ,ேமலவ��தி 

622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-1 

ேமலவ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

208 208 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம���ப�தி 

  ,ேமலவ��தி 622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-1 வா�மைன�ப�� , 2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 

ேதா�� ெகா�ைல , 3.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 வ �ர��ப�� , 4.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி 

(ஊ)  வா��-3 ேச�க� ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 35 of
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209 209 அர� உய� நிைல�ப�ள�, 

�திய க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ச�ம��வ��தி 622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2,3 ச�ம��வ��தி  , 2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 

ச�ம��வ��தி நா�ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

210 210 அர� உய� நிைல�ப�ள�, 

�திய க��ட� ந��ப�தி   

,ச�ம��வ��தி 622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 கீழ�ப�� , 2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 ��கரா� 

நக� வட�� , 3.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 உ�சின��ப�� , 4.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) 

வா��-2 சி�ல�டாவய� , 5.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 ��� , 6.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி 

(ஊ)  வா��-2 ��வ�ணா� ேகா�ைட , 7.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 த�ண ��ப�த� , 8.ச�ம��வ��தி 

(வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-3 ��கரா� நக� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

211 211 அர� உதவ�ெப�� 

�வ�க�ப�ள� தா���க��ட�, 

   ,���ப�� 622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 ���ப�� வட��ெத� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 ���ப�� கீழ�ெத� , 3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 ���ப�� 

ெத���ெத� , 4.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 ெதா�பர�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

212 212 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�, தா�� க��ட� 

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-3 ப�லவராய�ப�ைத கீழவ �தி , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-3 ப�லவராய�ப�ைத ேம���ெத� , 3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) 

ப�க� : 36 of

ெதாட�கப�ள�, தா�� க��ட� 

வட���ப�தி   

,ப�லவராய�ப�ைத 622302

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-3 ப�லவராய�ப�ைத ேம���ெத� , 3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) 

வா��-3 ப�லவராய�ப�ைத வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

213 213 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� க��ட� 

  ,ஆ�திய��ப�� 622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 வட�� ���ப�� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 ஆ�திய��ப�� வட���ெத� , 3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 

ஆ�திய��ப�� கிழ���ெத� , 4.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 ஆ�திய��ப�� ேம���ெத� , 

5.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 ெகா�கர�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

214 214 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,   ,�ள�ப�ப�� 

622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-4 ெகாள�ப�ப�� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-4 ப�மிப�ைத , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 36 of
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215 215 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட�, 

  ,��வலச� 622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-4 ��வலச� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) 

வா��-4 ெகா�ைடய� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

216 216 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,இைலக�வ��தி 622302

1.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 க���ழி�கா� , 2.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 

வ����ப�� , 3.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 ெச��யாந�த� , 4.இைலக�வ��தி (வ.கி), 

இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 ந��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

217 217 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  தா�� 

க��ட� ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி   

,இைலக�வ��தி 622302

1.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� , 2.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-2 

��ள��றி�சி அ�சன�காலன� , 3.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 ேமலம��வ��தி , 4.தி�மண�ேச� 

(வ.கி), தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 ��ள��றி�சி க�ள� ��ய���� , 5.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 

�லவ�ெத� , 6.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 ம�த�ெகா�ைல , 7.தி�மண�ேச� (வ.கி), 

தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 மய�லா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

218 218 அர� உயா்நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

1.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 ேகாவ��ெத� , 2.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 

�த�கைர ெத� , 3.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 ேமளகார�ெத� , 4.தி�மண�ேச� (வ.கி), 

ப�க� : 37 of

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,தி�மண�ேச� 622302

�த�கைர ெத� , 3.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 ேமளகார�ெத� , 4.தி�மண�ேச� (வ.கி), 

தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1,2ம��வ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

219 219 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  , SSI 

தா���க��ட�   

,ப�ட�தி�கா� 622302

1.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-2,3 ப�ட�தி�கா� , 2.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-3 

ெதா�டமா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� ப�தி   

 ,ேமலசேவ�யா�ப��ண� 

622302

1.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-1 மய�லா�ெத� , 2.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-1 

ேமலசவ�யா�ப��ன� , 3.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-1,2 கீழசவ�யா�ப��ன� , 4.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), 

ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-2 ேக.ேக.நக� , 5.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-2 கா�கய�ேகா� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 37 of
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221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� கிழ���ப�தி    

,க�.கீழ�ெத�

1.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 அர��ள� ம�� வய� , 2.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 ம�சி�கா� , 3.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 தி�ம� 

ெத� , 4.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 ���ப� ெத� , 5.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 கன�யா� ெத� , 6.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� வட�� , 7.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 க��கா�றி�சி கீழ�ெத� 

ெத�� , 8.க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 க��கா�றி�சி கீழ�ெத� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 9.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  

அைனத� 

வா�காள�க�

222 222 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  எ�எ�ஏ 

தா�� க��ட� கிழ���ப�தி  

 ,���ப�வய� 622302

1.���ப� வய� (வ.கி), க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 ���ப� வய� , 2.���ப� வய� (வ.கி), க��கா�றி�சி 

கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 ேவ�ப��� வய� , 3.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 

தி���கப��ண� , 4.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2, ந�ல�டா�ெகா�ைல , 5.க�.கீழ�ெத� 

(வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2,�����ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

223 223 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய D.P.E.P. 

தா�� க��ட�,     

,க�.ெத���ெத� 622304

1.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-1 தாழ�ெகா�ைல , 2.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) 

வா��-1 ஹ�சன�ெத� , 3.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-3 ������ப�� , 4.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  

க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-3 ெசா�க�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

224 224 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

1.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-2 க� ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

ப�க� : 38 of

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,  ெத��பா��த 

கிழ�� ப�தி    

,க�.ெத���ெத� 622304

வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

225 225 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  �திய  தா�� 

க��ட�   

,க�ன�யா�ெகா�ைல 622304

1.வடெத� (வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-1 க�வட ெத� , 2.வடெத� (வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-1 ேம���ப�� , 3.வடெத� 

(வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-1 ராசா��ய���� , 4.வடெத� (வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-2 க�ண�யா�ெகா�ைல , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

226 226 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ஓ��� 

க��ட� ேம�� ப�தி ெத�� 

பா��த�    ,வாண�க�கா� 

622304

1.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-1 வாண�க�கா� வட�� எ.ஸி காலன� , 2.வாண�க�கா� (வ.கி) 

வாண�க�கா� (ஊ) வா��-1 வாண�க�கா� வட�� , 3.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-1 வாண�க�கா� 

ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 38 of
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227 227 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ெப�யவா�- 

 622304

1.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-2 ெப�யவா� , 2.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-2 

வா�டா�வ��தி , 3.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-2 ஹ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

228 228 அர� ஆதிதிராவ�ட� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி ெத�� க��ட� 

ந��ப�தி ேம�� பா��த    

,��ள��றி�சி 622304

1.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 உைடயா� ெத� , 2.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), 

��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 ேகானா� ெத� , 3.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 �ர�கா� 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 ��ள��றி�சி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

229 229 அர� ஆதிதிராவ�ட� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி வட�� க��ட� ெத�� 

ப�தி ேம�� பா��த   

,��ள��றி�சி வட�� - 

622304

1.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 மா�ய�ம�ேகாய�� ெத� , 2.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), 

��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 ெத�� ப�லவராய�ப�ைத , 3.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 

சா�த�ப�� , 4.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 க��ப�ேகா� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

230 230 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�  ெத�� ப�தி 

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-1 ெச��வ��தி , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி 

(ஊ) வா��-2 மறவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 39 of

ெதாட�க�ப�ள�  ெத�� ப�தி 

ஓ���க��ட�  ,   

,ெச��வ��தி 622304

(ஊ) வா��-2 மறவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

231 231 ஆ�.சி. உய�நிைல�ப�ள� 

தா�� க��ட� (ப���� 

அைற)   ,ேகா�ைட�கா� 

622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 ேகா�ைட�கா� வட���ெத� , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) 

��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 ேகா�ைட�கா� எ�.சி. ெத� , 3.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 

ேகாவ�� ெத� , 4.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

232 232 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� ப�தி 

கிழ�� பா��த �திய தா�� 

க��ட�   ,க��காகா� 622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5  சா�வ� வ��தி , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) 

��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 ெக�ைடய� ெத� , 3.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 

ப�டைர���ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 39 of
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233 233 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��  

ப�தி கிழ�� பா��த �திய 

தா�� க��ட�   ,க��காகா� 

622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 க��காகா�  அ�சன�ெத� , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) 

��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 க��காகா� உைடயா� ெத� , 3.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 

க��காகா� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

234 234 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட� ேம�� ப��� 

கிழ�� ப�தி   

,ேகாபால�ப�� 622301

1.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-1 வ�ப��ெத� , 2.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-1 

ம�கா�ெகா�ைல�ப�� , 3.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-1 மறவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க� அைனத� 

வா�காள�க�

235 235 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட� ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி   

,ேகாபால�ப�� 622301

1.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-2 ேகாபால�ப�� , 2.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-2 

கண�க�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

236 236 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட� வட�� ப�தி 

1.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 

க�ள�ெத� , 3.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ��கார�ெத� , 4.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-

ப�க� : 40 of

ேம�� க��ட� வட�� ப�தி 

  ,ெவ�ட�வ��தி 622301

க�ள�ெத� , 3.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ��கார�ெத� , 4.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-

3 ச�ைத�ேப�ைட , 5.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 பரவா�ேகா�ைடய�ெத� , 6.கண�க�கா� (வ.கி), 

கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ��த�ேகா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� க��ட� 

  ,ெபா�ன�வ��தி 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 மண�ெகா�ைல யாதவ� ெத� , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��1 மண�ெகா�ைல அ�பல�கார� ெத� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 

த�ம� ேகாய�� ெத� , 4.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல�ெபா�ன� வ��தி எ�.சி ெத� ெத�� , 

5.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேம�ெபா�ன� வ��தி எ�.சி ெத� வட�� , 6.ெபா�ன�வ��தி 

(வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல ெபா�ன�வ��தி க�ள� ெத� வட�� , 7.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல ெபா�ன�வ��தி க�ள� ெத� ெத�� , 8.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) 

அைனத� 

வா�காள�க�

238 238 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �திய தா�� 

க��ட�, ேம���ப�தி   

,ைநனா�ெகா�ைல 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 வட�� ெபா�ன�வ��தி ெத�� , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2  வட�� ெபா�ன�வ��தி ேம�� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 

வட�� ெபா�ன�வ��தி கிழ�� , 4.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 நய�னா� ெகா�ைல ேம�� , 

5.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 நய�னா� ெகா�ைல கிழ�� , 6.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 �ைக�லியா� ெகா�ைல கிழ�� , 7.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 

�ைக��லியா� ெகா�ைல ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 40 of
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239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�கப�ள�  �.ப�.இ.ப� 

ெத�கி� உ�ள கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி தா��� 

க��ட�   ,ெத�� 

ெபா�ன�வ��தி 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) ெபா�ன�வ��தி , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 

ெபா�ன�வ��தி பரவா�ேகா�ைடயா� ெத� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன� வ��தி 

யாதவ� ெத� , 4.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன� வ��தி யாதவ� ெத� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

240 240 அர� உய� நிைல�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி  வடேம�� 

பா��த�    ,ெத�� 

ெபா�ன�வ��தி 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன� வ��தி யாதவ� ெத� வட�� , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன�வ��தி யாதவ� ெத� ெத�� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 

ெபா�ன�வ��தி யாதவ� ெத� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� , வடேம�� 

தா��க��ட�   ,மைழ�� 

622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-1 கா�சிரா�ெகா�ைல , 2.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-2 அ�யா�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைனத� 

வா�காள�க�

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� கிழ�� ஓ���க��ட� 

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-2 ேமலமைழ�� , 2.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

ப�க� : 41 of

ப�ள� கிழ�� ஓ���க��ட� 

ேம�க ப�தி    ,மைழ�� 

622301

வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

243 243 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

��த� கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,மைழ�� 622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட�காலன� , 2.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ெச��யா�ெத� , 

3.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 கீழமைழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

244 244 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த �திய தா�� 

க��ட�   ,மைழ�� 622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-4 �ைக��ள�யா�ெகா�ைல , 2.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-4 

மறவ�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 41 of
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245 245 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

ெத�� ப���த�    ,மைழ�� 

622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ெத�மைழ�� கிழ�� , 2.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ெத�மைழ�� 

ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,ெவ�ளாளவ��தி 

622301

1.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 வளவ�ெத� , 2.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 

உட�சா�ெகா�ைல , 3.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 4.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), 

ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 5.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 

6.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ப�ைசய� ெத� , 7.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) 

வா��-2 ெவ�ளாள� ெத� , 8.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ெச��யா� ெத� , 9.ெவ�ளாளவ��தி 

(வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 க�மாள�ெத� , 10.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

அைனத� 

வா�காள�க�

247 247 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� க��ட� 

  ,அதிரா�வ��தி 622301

1.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-1 வ�ல�தி�யா� ெகா�ைல , 2.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) 

வா��-2 வளவ� ெத� , 3.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 4.அதிரா�வ��தி 

(வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-2 அதிரா�வ��தி , 5.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-1 உைடயா�ெத� , 

6.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ம�ச�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

248 248 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� க��ட� 

1.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ���ெத� , 2.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ெசவ�ப�� , 3.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-

ப�க� : 42 of

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� க��ட� 

  ,ேமா�ைடயா�ப�� 622203

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ெசவ�ப�� , 3.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-

1ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 4.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 வல�ெகா�டா�வ��தி , 

5.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ைர� மி� , 6.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமா�ைடயா�ப�� ெத�� வ �தி , 7.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமா�ைடயா�ப�� வட�� வ �தி , 8.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

அைனத� 

வா�காள�க�

249 249 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

ம�திய க��ட�   ,ம�ன�ப�� 

622203

1.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ம�ன�ப�� ெத�� வ �தி , 2.வல�ெகா�டா�வ��தி 

(வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ேகானா� ��ய���� , 3.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ேமல�ெத� , 4.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 

ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

250 250 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,   ,கி��ண�ப�� 

622203

1.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-1 கி��ண�ப�� , 2.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-2 

இைடய�ப�� , 3.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-3 இ�திராநக� , 4.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) 

வா��-4 கா�திநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 42 of
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251 251 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� 

தா��க��ட� ெத�� ப�தி 

கிழ�� பா��த   

,க��ப��ப�� 622203

1.க��ப��ப�� (வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 க��ப��ப�� , 2.ஆய��ப�� (வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 ஆய��ப�� 

, 3.ஆய��ப�� (வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 ேம���ப�� , 4.ஆய��ப�� (வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 அ�ணாநக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

252 252 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

  ,எ�.ெத���ெத� 622301

1.எ� ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 2.எ� ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-

1 கீழ�ப�� , 3.எ� ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 4.எ� ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� 

ெத� (ஊ) வா��-1 கழி���வய� , 5.எ� ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-2 அ�ய�கா� , 6.எ� ெத�� 

ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-2 ெச�வநாத�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

253 253 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   

,த��தான��ப�� 622203

1.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 ெமய��ேரா� , 2.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 அ�சன�காலன� , 3.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 

ந��ப�� , 4.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 வட��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

254 254 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

1.த��தான��ப��(ஊ) வா��-2 த��தான��ப�� கிழ�� , 2.த��தான��ப��(ஊ) வா��-2 ���க�ெகா�ைல , 3.த��தான��ப��(ஊ) 

வா��-2 ெச�வநாத�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� கிழ�� பா��த 

வட�� க��ட�   

,த��தான��ப�� 622203

வா��-2 ெச�வநாத�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

255 255 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, �திய க��ட�  

 ,ேமல�ப��, மா�ேகா�ைட 

622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 மா�ேகா�ைட ேமல�ப�� , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 மா�ேகா�ைட ெத���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

256 256 அர� உயா்நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி தா�� க��ட� 

ெத�க ப�தி   

,மா�ேகா�ைட, கீழ�ப�� 

622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 மா�ேகா�ைட  கீழ�ப�� , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-2 ���ப�� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ப�க� : 43 of



  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய 180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

257 257 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�, �திய சி.ஆ�.சி 

க��ட�  ந��ப�தி வட�க 

பா��த    ,கீழ�ப��, 

மா�ேகா�ைட  622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 �ளவா��ப�� , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

வ�ஜயெர�நாதப�� , 3.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 டா�ட�. அ�ேப�கா� நக� , 4.மா�ேகா�ைட (வ.கி), 

மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 �டைல�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

258 258 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ���ப�தி 

தா�� க��ட�   ,ந�ப�ப�� 

622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��- 4 ந�ப�ப�� , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��- 4 கா�தா� 

வ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

259 259 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

தா�� க��ட�   

,ந�ய�ெகா�ைல 622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��- 4ேதா���ெகா�ைல , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-5 

வ�ல��ள� , 3.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-5 ந�ய�ெகா�ைல , 4.மா�ேகா�ைட (வ.கி), 

மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-5 ����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

260 260 அர� �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட� வட�� ப�தி 

1.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ந�ய�ெகா�ைல , 2.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ஆ���ேகா�ப�� , 3.களப� 

(வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ஆ�திய�மைன , 4.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ஓம�ெகா�ைல�ப�� , 5.களப� (வ.கி), 
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ஓ���க��ட� வட�� ப�தி 

ேம�� பா��த   ,களப� 622301

(வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ஆ�திய�மைன , 4.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ஓம�ெகா�ைல�ப�� , 5.களப� (வ.கி), 

களப� (ஊ) வா��-1 �. களப� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - அைனத� 

வா�காள�க�

261 261 அர� �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா��த   ,களப� 622301

1.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-2 �வர�ெகா�ைல�ப�� , 2.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-2 எ�. களப� , 3.களப� 

(வ.கி), களப� (ஊ) வா��-2 ேதா���ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைனத� 

வா�காள�க�

ேததி : ப�. உமா மேக�வ�. இ.ஆ.ப.

Þìñ¢ : . ���ேகா�ைட மாவ�ட ேத�த� அ�வல� ம��� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ�

ப�க� : 44 of


