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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

1
அ�ய�பாைளய
�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
வட�� பா��த ெத�� க��ட� 
அ�ய�பாைளய�-624621

1.அ�ய�பாைளய� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ�ய�பாைளய� ப�ளா�எ� 1. வா 1.
2.அ�ய�பாைளய� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ�ய�பாைளய� ப�ளா�எ� 2. வா 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

2
சி�னா�க��ட
����

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�  
சி�னா�க��ட����-624621   
சி�னா�க��ட����-624621

1.அ�ய�பாைளய� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�னா�க��ட���� ப�ளா� 6. வா 4
midj;J 

thf;fhsh;fs;

3
அ�ய�பாைளய
�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
 ெத�� பா��த வட�� ��த� 
க��ட� அ�ய�பாைளய�-624621

1.அ�ய�பாைளய� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ�ய�பாைளய� ப�ளா�எ� 3. வா 2.
2.அ�ய�பாைளய� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ�ய�பாைளய� ப�ளா�எ� 4. வா 3.
3.அ�ய�பாைளய� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ�ய�பாைளய� ப�ளா�எ� 5. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

4
  
சி�திைர��ள�-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
  சி�திைர��ள�-624621

1.சி�திைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�திைர��ள� ப�ளா�எ� 1. வா 1                              
                   2.சி�திைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அழகா����� ப�ளா�எ� 2. வா 1             
                                  3.சி�திைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேபால�மாவல� ப�ளா�எ� 3. 
வா 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

5
ம�ைலயக��
ட�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
  ெத�� பா��த வட�� க��ட� 
  ம�ைலயக��ட�ப��-624621

1.சி�திைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப�தநாய�க���� ப�ளா�எ� 4. வா 2.
2.சி�திைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ம�ைலயக��ட�ப�� ப�ளா�எ� 5. வா 2.
3.சி�திைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெத��ல�சலப�� ப�ளா�எ� 6. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

6
ெப�தநாய�க�ப
��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
வட�� பா��த �திய க��ட�
ெப�தநாய�க�ப��-624615

1.ெப�தநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப�தநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 1. வா 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

7
ெப�தநாய�க�ப
��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
 ேம�� பா��த �திய க��ட�  
ெப�தநாய�க�ப��-624615

1.ெப�தநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப�தநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 2. வா 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

8
��கமநாய�க�ப
��-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
வட�� பா��த ெத�� ப�தி   
��கமநாய�க�ப��-624615

1.ெப�தநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வரத�பநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 4. வா 3.
2.ெப�தநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-��கமநாய�க�ப�� ப�ளா� 3. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

9 சம��வ�ர�-
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
ப�ரதான க��ட�                
சம��வ�ர�-624615

1.ெப�தநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சம��வ�ர�  ப�ளா� 3. வா 3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

10 ேகாைதம�கல�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
 ேம�� பா��த கிழ�� க��ட�  
 ேகாைதம�கல�-624618

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேகாைதம�கல� ப�ளா�எ� 1. வா 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

11 ேகாைதம�கல�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
        வட�� பா��த  க��ட� 
       ேகாைதம�கல�-624618

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேகாைதம�கல� ப�ளா�எ� 3. வா 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

12 ேகாைதம�கல�
அ�க�வா� �ைழ�ைதக� 
ைமய� வட�� பா◌ா◌்�த ெத�� 
க��ட� ேகாைதம�கல�

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேகாைதம�கல� ப�ளா�எ� 2. வா 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

13 ேகாைதம�கல�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
 கிழ�� பா��த க��ட�         
ேகாைதம�கல�-624618

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேகாைதம�கல� ப�ளா�எ� 4. வா 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

14
க��பக��ட�
வல�-

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 
>ெத�� பா��த க��ட� ேம�� 
ப�தி> க��பக��ட�வல�-624601

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-க��பக��ட�வல� ���பப��வல� 
ப�ளா�எ� 5. வா 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

15
க��பக��ட�
வல�-

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�   
 ெத�� பா��த க��ட� கிழ�� 
ப�தி>க��பக��ட�வல�-624601

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப�மா�ேகாவ��வல� ப�ளா�எ� 6. வா 2.
2.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சா����ர� ப�ளா� 6. வா 2.
3.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ைட ப�ளா� 6. வா 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

16

ஜவஹ�நக� 
c/f 
(ேகாைதம�கல�
)

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�> 
வட�� பா��த��த� க��ட� 
ெத�� ப�க� கிழ�� ப�தி 
>ஜவஹ�நக� >ேகாைதம�கல�.-
624601

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஜவஹ� நக� ப�ளா�எ� 7. வா 3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

17

ஜவஹ�நக� 
c/f 
(ேகாைதம�கல�
)

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�    
வட�� பா��த ��த� க��ட� 
ேம�� ப�தி ஜவஹ�நக�  
ேகாைதம�கல�.-624601

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-கணபதி நக�. ப�ளா� 7. வா 3
2.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-�ைச நக�. ப�ளா� 7. வா 3.
3.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ம�க�மா நக�. ப�ளா� 7. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

18

ஜவஹ�நக� 
c/f 
(ேகாைதம�கல�
)

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 
ெத�� பா��த க��ட� 
ஜவஹ�நக� >ேகாைதம�கல�.- -
624601

1.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-கணபதி நக�. ப�ளா� 7. வா 3.
2.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ம�க�மா� நக�. ப�ளா� 7. வா 3.
3.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெகா�தனா� காலண�. ப�ளா� 7. வா 3.
4.ேகாைதம�கல� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப��பாைற. ப�ளா� 7. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

19
கலி�கநாய�க�
ப��

வாண� ந�நிைல�ப�ள�   
வட�� பா��த ��� க��ட� 
ேம�� ப�தி   
கலி�கநாய�க�ப��-624601

1.கலி�கநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-கலி�கநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 1. வா 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

20
கலி�கநாய�க�
ப��

வாண� ந�நிைல�ப�ள�
ேம�� பா��த           
கலி�கநாய�க�ப��-624601

1.கலி�கநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-கலி�கநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 2. வா 2.
2.கலி�கநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஹ�ஜன காலன� ���காலன�. ப�ளா� 2. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

21
ப�சளநாய�க�ப
��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� வட�� பா��த பைழய 
க��ட� ப�சளநாய�க�ப��-
624613

1.ப�சளநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�சளநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 1. வா 1.
2.ப�சளநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�சளநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 2. வா 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

22
ப�சளநாய�க�ப
��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�  ெத�� பா��த பைழய 
க��ட� ப�சளநாய�க�ப��-
624613

1.ப�சளநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�சளநாய�க�ப�� ப�ளா�எ� 3. வா 2.
2.ப�சளநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�சளநாய�க�ப�� ப�ளா�எ�4. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

23 ேகா�ைபப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 
ப�ள�> fpof;F gFjp> njw;F பா��த 
�திய க��ட�      ேகா�ைபப��-
624613

1.கண�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேகா�ைப�ப�� ப�ளா�எ� 11. வா 4. கத� எ� 1 - 100
midj;J 

thf;fhsh;fs;

24 ேகா�ைபப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 
ப�ள� ெத�� பா��த �திய 
க��ட�      ேகா�ைபப��-624613

1.கண�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேகா�ைப�ப�� ப�ளா�எ� 11. வா 4.கத� எ� 201 
�த� 2565 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

25 fpof;F ஆய���
அர� உய�நிைல�ப�ள� njd;Nkw;F 
%isapy;    வட�� பா��த  
க��ட�  fpof;F ஆய���-624613

1.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-ஒ�ட�ெத� ெத�எ� 1 .வா��1                                            
                          2.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெத��ரதவ �தி ெத�எ� 2. வா��எ� 1  1   
                                                       3.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம��ரதவ �தி ெத�எ� 
3. வா��எ� 1                                                             4.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-
���ப�ெத�. ெத�எ� 4. வா��எ� 1                                                              5.ஆய��� 
(வ.கி) ம��� (ேப)-ேதவா�க� ெத�.ெத�எ� 5. வா��எ� 1                                               
   6.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-வட��ரத வ �தி . ெத�எ� 6. வா��எ� 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

26 fpof;F ஆய���
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
ெத�� பா��த ���கக��ட� 
எ� 5 fpof;F >ஆய���-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-பா��யேவளாள� ெத� வா��எ� 3 ெத�எ� 3
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ெசா��கவாச�ெத� வா��எ� 3 ெத�எ� 4
3.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-கிழ��ரதவ �தி வா��எ� 3 ெத�எ� 5
4.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� ரதவ �தி வா��எ� 3 ெத�எ� 2
5.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-வட�� ரதவ �தி வா��எ� 3 ெத�எ� 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

27 fpof;F ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� கிழ��  பா��த ேம�� 
க��ட� ப�ளா� 3   க��ட� fpof;F 
> ஆய���-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-�தலியா� ெத� வா��எ� 4  ெத�எ� 1
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ெகா�தனா� ெத�வா��எ� 4 ெத�எ� 2
3.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� கிழ��� ெத� வா��எ� 4 ெத�எ� 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

28 fpof;F ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� ெத�� பா��த ம�திய 
க��ட� கிழ��� ப�தி fpof;F 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஆதிதிராவ�ட� ெத� வா��எ� 2 ெத�எ� 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

29 fpof;F ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�  NguwpQh;  அ�ணா E}w;whz;L 
நிைன��க��ட� வட��� 
பா��த க��ட� கிழ��� ப�தி    
       fpof;F ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ச�கிலிய� ெத� வா��எ� 2 ெத�எ� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

30 fpof;F ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� ெத�� பா��த ம�திய 
க��ட� ேம�� ப�தி fpof;F 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� ெத� வா��எ� 5 ெத�எ� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

31 fpof;F ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�  NguwpQh; அ�ணா 
நிைன��க��ட� வட��� 
பா��த க��ட�   fpof;F 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� வட��� ெத� வா��எ�5 . 6.ெத�எ� 2.1
2.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� கிழ��� ெத� வா��எ� 5 ெத�எ� 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

32 fpof;F ஆய���
அர� உய�நிைல�ப�ள�   ெத�� 
பா��த வடேம�� �ைல fpof;F 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-எ�ஜிஆ� நக�. ப�ள� வட��ெத� வா 6. ெத2
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-உ�ச���� ப�ள�ெத� ெத�எ� 3. வா 6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

33 fpof;F ஆய���
அர� உய�நிைல�ப�ள�.       fpof;F 
பா��த க��ட�  ேம�� 
%isg;ப�தி fpof;F ஆய���-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ெபா���சாமி��� வா.எ�7 ெத�எ� 1
2.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-��ல��ெநசவாள�ெத� வா 7 ெத�எ� 2
3.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ந�தவன�ப�� வா��எ�7 ெத�எ� 3
4.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-தி���க� பழன�ேரா� வா��எ�7ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

34
ேம�� 
ஆய���

ஓ��கிைண�த 
�ழ�ைதக�ேம�பா��� தி�ட� 
அல� 3 ஆ�ெப�டா� (வட�� 
பா��த) ேம�� ஆய��� 624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-கிழ�� �கமதிய� ெத� வா. எ� 10 ெத�எ� 1
2.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெத�� �கமதிய� ெத� வா.எ� 10 ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

35
ேம�� 
ஆய���

கிைள �லக� > ேம�� ஆய��� 
624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ெவ���ைலய� ெத�கிழ�� வ�ன�ய�ெத� .வா.8 ெத� 
1.
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ச�கிலிய� ெத� வா. எ�8ெத�எ�2
3.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-கிழ�� காவ� ெத� வா. எ�8 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

36
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�  ெத�� பா��த க��ட� 
ேம�� ஆய���-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஆதிதிராவ�ட� ேம��� ெத� வா.எ� 9 .8. ெத�எ�1. 4
midj;J 

thf;fhsh;fs;

37
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�  ேம�� பா��த க��ட� 
கிழ�� ப�தி > ேம�� ஆய���-
624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஆதிதிராவ�ட� கிழ�� ெத� வா.எ� 9 ெத�எ� 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

38
ேம�� 
ஆய���

கணபதி மண�யகார� உதவ�ெப�� 
ெதாட�க� ப�ள� கிழ�� ப�தி> 
ேம�� ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-சீன�ரா��த� ெத� வா.எ�10 ெத�எ� 5
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-சாய�கார� ெத� வா.எ� 11 ெத�எ� 1
3.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெமய�� பஜா� ெத�வா.எ� 11 ெத�எ� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

39
tujkhநjp miz 
ma;ak;Gs;sp

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
njw;F gFjp tujkhநjp miz 
ma;ak;Gs;sp

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-கா�தி நக�. ெத� 5. வா 11
midj;J 

thf;fhsh;fs;

40
ேம�� 
ஆய���

அ�கிலா� ஆர�ப� ப�ள� கிழ�� 
பா��த ப�ரதான க��ட�  ேம�� 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ெத�� ப�ள�வாச� ெத� வா.எ�10 ெத�எ� 3
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள�வாச� ெத�வா.எ� 10 ெத�எ� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

41
ேம�� 
ஆய���

கணபதி மண�யகார� உதவ� 
ெப�� ெதாட�க� ப�ள�  ப�ரதான 
ப�தி ேம�� ப�தி ேம�� 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� �கமதிய� ெத� வா.எ� 11ெத�எ� 3
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-கிழ��ம�சன�கார� ெத� .வாஎ�11 ெத�எ� 4.
3.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-அர�மைன�கார�ெத� வா.எ�11 ெத�எ�6

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

42
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய இ��  கல�� 
ெதாட�க� ப�ள�  ெத�� பா��த 
�திய க��ட�        ேம�� 
ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஈ�வர� ேகாவ�� ேம��ம�சனகாரெத� வா.12. 
11.ெத� 1. கத� எ� 1-140

midj;J 
thf;fhsh;fs;

43
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய இ��  கல�� 
ெதாட�க� ப�ள� வட�� பா��த 
�திய க��ட�>ேம�� ஆய���.-
624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஈ�வர� ேகாவ�� ேம��ம�சனகாரெத� வா.12. 
11.ெத� 1. 7 கத� எ� 141 �த� 1873 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

44
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ஊரா�சி 
ஒ�றிய இ��  கல�� ெதாட�க� 
ப�ள�  ��ல�� ேம�� பா��த 
ஓ�� க��ட� ேம�� ப�தி   
ேம�� ஆய���.-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� ம�சன�கார ெத� வாண�க� 
ெத�வா.எ�13ெத�1  கத� எ� 1-190-327

midj;J 
thf;fhsh;fs;

45
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ஊரா�சி 
ஒ�றிய இ��  கல�� ெதாட�க� 
ப�ள�  ��ல�� ேம�� பா��த 
ஓ�� க��ட� ேம�� ப�தி   
ேம�� ஆய���.-624614

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� ம�சன�கார ெத� வாண�க� 
ெத�வா.எ�13ெத�1 கத� எ� 191 �த� 327 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

46
ஓ�ளா�ர� 
ேம�� 
ஆய���

ஐ.�.ஓ.அர� உதவ� ெப�� 
ேம�நிைல� ப�ள� 
ம�தியக��ட�தி� ேம�� 
ப�திஅைற எ� 13 ஓ�ளா�ர�-
624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-தி���க� பழன� ேரா� ேகாவ��தா�ர�வா.எ�14 ெத�1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

47
ஓ�ளா�ர� 
ேம�� 
ஆய���

ஐ.�.ஓ ேம�நிைல� ப�ள� 
ம�தியக��ட�தி� ேம�� 
ப�திஅைற எ� 13 ஓ�ளா�ர�-
624614

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-�றவ� ெத� வா��எ� 14ெத�எ�2
2.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-நாய�க� ெத� வா��எ� 1415 ெத�எ� 31

midj;J 
thf;fhsh;fs;

48
ஓ�ளா�ர� 
ேம�� 
ஆய���

ஐ.�.ஓ .அர� உதவ� ெப�� 
ேம�நிைல� ப�ள� ம�திய 
க��ட�தி� ம�திய ப�திஅைற 
எ� 17 >ஓ�ளா�ர�-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-���ப� ெத� வா��எ� 14 ெத�எ� 4
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஒ�ட�ெத� வா��எ�14ெத�எ�5
3.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-க�மவா� ந�� ெத�வா��எ� 14ெத�எ� 6
4.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ஒ�ட�ெத� வா��எ� 15 ெத�எ� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

49
ஓ�ளா�ர� 
ேம�� 
ஆய���

ஐ.�.ஓ.அர� உதவ� ெப�� 
ேம�நிைல� ப�ள�  ம�திய 
க��ட�தி� கிழ�� 
ப�திய��அைற எ� 18 ஓ�ளா�ர�-
624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ச�கிலிய� ெத� வா��எ� 16 ெத�எ�12.ஆய���  
(வ.கி) ம��� (ேப)-பைறய�ெத� வா��எ� 16 ெத�எ� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

50
ெபா�னா�ர� 
ேம�� 
ஆய���

இ�� உதவ� ெப�� ெதாட�க� 
ப�ள�  > ெபா�னா�ர�-624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ெபா�னா�ர� ேம��� ெத�வா��எ�17 ெத�எ�1
2.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-ந�� ெத� வா��எ� 17ெத�எ�2
3.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-கி��தவ� வட��� ெத� வா��எ�17 ெத�எ�3
4.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-கிழ��� ெத� வா�� எ� 17 ெத�எ� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

51
�.ேக.எ�.��� 
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப 
ப�ள�.கிழ�� க��ட�    
�.ேக.எ�.��� 624613

1.ஆய���  (வ.கி) ம��� (ேப)-தளக��தநாய�க����(வாஎ18)வட��ெத�
2.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-தளக��தநாய�க����(வாஎ18) ந��ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

52
�.ேக.எ�.��� 
ேம�� 
ஆய���

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப ப�ள�. 
ேம�� ��த� க��ட�         
  �.ேக.எ�.��� 624613

1.ஆய��� (வ.கி) ம��� (ேப)-தளக��தநாய�க����(வாஎ18) ெத��ெத�
2.ஆய���(வ.கி) ம��� (ேப)-தளக��தநாய�க����(வாஎ18) அ�ணாநக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

53 சிவகி��ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�  ேம�� ப�தி       
சிவகி��ப��-624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சிவகி��ப�� ப�ளா�எ� 1. வா 1.
2.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சிவகி��ப�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

54 சிவகி��ப��
ஊரா�சி அ�வலக�  கிழ�� 
க��ட�           சிவகி��ப��-
624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பழன�யா�டவ� நக� ப�ளா�எ� 1. வா 1.             
2.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-���ராமலி�க�ேதவ� நக� ப�ளா�எ� 2. வா 1 
3.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-���ராமலி�க�ேதவ�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

55 சிவகி��ப��

�திய  ஊரா�சி ம�ற  அ�வலக 
க��ட�  தி�நக� வட�� பா��த 
   கிழ��ப�தி        
சிவகி�ப��-624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தி�நக� ப�ளா�எ� 2. வா 2.(கத� எ� 1 �த� 100 
வைர)

midj;J 
thf;fhsh;fs;

56 சிவகி��ப��

�திய  ஊரா�சி ம�ற அ�வலக 
க��ட� 
தி�நக� வட�� பா��த �திய 
க��ட� ேம�� ப�திசிவகி�ப��-
624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தி�நக� ப�ளா�எ� 2. வா 2.(கத� எ� 101 �த� )
midj;J 

thf;fhsh;fs;

57 சிவகி��ப��

ெபா� �லக �ைற தி���க� 
மாவ�ட �ாலக ஆைண �� 
கிைள �ாலக� க��ட� தி�நகா் 
ேம�� பா��த க��ட� 
சிவகி�ப��-624601

1.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-இ��ப� நக� ப�ளா�எ�2. வா 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

58 சிவகி��ப��

 ேவளா�ைம வ��பைன ம��� 
ேவளா� வண�க��ைற ஓ��� 
�ைற வ��பைன �ட� ெத�� 
பா��த க��ட�  தி���க� 
ெமய�� ேரா�  ெத�� ப�தி 
சிவகி�ப��-624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பாலா� இ�ல� ப�ளா�எ�2. வா 2.
2.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேசர� ஜ�வாநக�  வ� ஜி ரா� நக� ப�ளா�எ�2. வா 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

59 சிவகி��ப��

 ேவளா�ைம வ��பைன ம��� 
ேவளா� வண�க��ைற mYtyfk; 
Gjpa க��ட� fpof;F  gFjp> Nkw;F 
ghHj;j  தி���க� ெமய�� ேரா� 
சிவகி�ப��-624601

1.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-தமி�நா� வ ���வசதிவா�ய��ய���� ப�ளா� 2. வா 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

60 சிவகி��ப��

ெசய�ெபாறியாள� 
(ெபா.ப.�)ந�கா�சியா� 
ந���ேத�கதி�ட அ�வலக� 
சிவகி��ப��   கிழ�� ப�தி 
சிவகி�ப��-624601

1.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேநதாஜிநக� ப�ளா�எ� 2. வா 2. கதவ�ல�க� 1 �த� 
 650 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

61 சிவகி��ப��

ெசய�ெபாறியாள� 
(ெபா.ப.�)ந�கா�சியா� 
ந���ேத�கதி�ட அ�வலக� 
ேம�� ப�தி சிவகி�ப��-624601

1.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேநதாஜிநக� ப�ளா�எ� 2. வா 2. கதவ�ல�க� 651 
�த�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

62
ம���வ நகா் 
gosp

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� கிழ�� பா��த க��ட� 
வட��� ப�தி
ம���வ நகா் .-624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ராமநாதநக�. ப�ளா�எ� 4. வா 4
midj;J 

thf;fhsh;fs;

63 ச��கநதி gosp
ப�சாய�� �ன�ய� ெவய���� 
ஹா�ச��கநதி   ச��கநதி 
பழன� 624601

1.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-மய�லா��பாைற ப� 4. வா 4.
2.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-ச��கநதி. ப�-4. வா 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

64
ம���வ நகா் 
சிவகி��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� கிழ�� பா��த க��ட� 
ெத��� ப�தி
ம���வ நகா் .-624601

1.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ைப�ேரா�. ப�4. வா 4
2.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-ம���வ நக�. ப�4. வா 4.
3.சிவகி��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெகாைட�கான� ேரா� ப�ளா�எ� 4. வா 4
4.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஆன�தவ�நாயக� நக� ப� 4. வா 4.
5.சிவகி��ப��  (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ��இ�ல� ேரா�. ப� 4. வா 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

65 த�டா��ள�
ஊரா�சி ஒ�றியெதா ட�க ப�ள� 
வட�� ப�தி      த�டா��ள�-
624601

1.த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-த�டா��ள� ப�ளா� 3. வா 3. கத� எ� 1 �த� 180 
526 �த� கைடசி வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

66 த�டா��ள�
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க ப�ள� 
ெத�� ப�தி        த�டா��ள�-
624601

1.த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேதா�ட��சாைல. பா��ய� நக� ப�ளா� 3. வா 3.
2.த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-கலி�கநாய�க�ப��ேரா�. ப�3. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

67 த�டா��ள�

ஒ��கிைண�த 
�ழ�ைதக�ேம�பா��� தி�ட� 
ெத�� பா��த க��ட� 
த�டா��ள�- 624601

1 -த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதா�ட��சாைல. பா��ய� நக� ப�ளா� 3. வா 3  2 -
த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) கலி�கநாய�க�ப��ேரா�. ப�3. வா 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

68 த�டா��ள�

ெசய���பா�� ெம��� ப�ள� 
சி�ரச�� கா◌ா◌்ட�,��நகா் 
வட�� பா��த ேம�� ப�தி 
த�டா��ள�-624601

1.த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-��நக�சி�தா நக�. ப�ளா�எ� 3. வா 3. கத� எ� 1 - 
365

midj;J 
thf;fhsh;fs;

69 த�டா��ள�

ெசய���பா�� ெம��� ப�ள� 
சி�ரச�� கா◌ா◌்ட�,��நகா் 
வட�� பா��த க��ட� 
ைமய�ப�தித�டா��ள�-624601

1.த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-��நக�சி�தா நக�. ப�ளா�எ� 3. வா 3.  கத� எ� 366 
�த� 476 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

70 த�டா��ள�

ெசய���பா�� ெம��� ப�ள� 
சி�ரச�� கா◌ா◌்ட�,��நகா் 
வட�� பா��த க��ட� கிழ�� 
ப�தி த�டா��ள�-624601

1.த�டா��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-��நக�சி�தா நக�. ப�ளா�எ� 3. வா 3.  கத� எ� 476 
�த� )

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

71 பழன�
நவவ �ர ெச���த� ஆர�ப ப�ள� 
>ேம���ப�தி   ேம�� ரதவ �தி    
       பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேம��ரத வ �தி வா��எ� 1 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�ைச��� ச�� வா��எ� 1 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�யனார�ப� ச�� வா��எ� 1 ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தியாகி பழன�சாமி ச��வா��எ�1 ெத�எ� 4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி� வ�. க. ேரா� வா��எ� 1 ெத�எ� 5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-���லி�கசாமி ச�� வா��எ�1 ெத�எ�6
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தியாகில��மிபதி ச�� வா��எ�1 ெத�எ� 7
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க���சாமி ச�� வா��எ� 2 ெத�எ� 1
9.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-�மரேவ� ச�� வா��எ�2ெத�எ� 2
10.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேதேவ�திர� ச�� வா��எ� 2 ெத�எ� 3
11.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேசச� ச�� வா��எ�2 ெத�எ� 4
12.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெர�கா�சா� ச�� வா��எ� 2 ெத�எ� 5
13.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-உ�மைல ேரா� வா��எ� 2 ெத�எ� 6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

72 பழன�
நவவ �ர ெச���த� ஆர�ப�ப�ள� 
ம�திய ப�தி >ேம�� ரதவ �தி 
பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கிழ��ரத வ �தி வா��எ� 16 ெத�எ� 5                         2.பழன� 
(வ.கி) ம��� (ந)-��பா ச�� வா��எ� 16 ெத�எ� 6                                  3.பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந)-மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� வா��எ�16ெத�எ�7                   4.பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந)-காளா�தி� ச�� வா��எ� 1ெத�எ�  9                          5.பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந)-அரசமர� ச�� வா��எ� 17 ெத�எ�1                               6.பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந)-தாடா�ள� ச�� வா��எ�17 ெத�எ�2                             7.பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந)-ெதா�ப ச�� வா��எ�17 ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

73 பழன�

அ�க�வா� ைமய�       
வட�� பா��த ெத�� ப�க� 
3வ� அைற   ஆவண� �ல வ �தி 
பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆவண� �ல வ �தி வா��எ�17 ெத�எ�3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

74 பழன�

நகரா�சி ஆர�ப ப�ள�     
ப�ரதான க��ட�தி� வட�� 
ப�தி         (ேம�� பா��த) 
கிழ��ரதவ �தி பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வட�� ரதவ �தி வா��எ� 3 ெத�எ� 1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மாடவ �தி வா��எ� 3 ெத�எ� 2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ��க�த�மா� ச�� வா��எ�3 ெத�எ� 3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ர�க� ச�� வா��எ� 3 ெத�எ� 4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கிழ�� ரத வ �தி வா��எ� 3 ெத�எ� 5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கீ�வட� ேபா�கி� ெத� வா��எ�3ெத�எ� 6
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேவ�ேகாபா� ெத� வா��எ� 3 ெத�எ� 7
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�ந�லக�ட� ச�� வா��எ� 3 ெத�எ� 8
9.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�சாப�� மா���� ச�� வா��எ� 3 ெத�எ� 9
10.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மாசிமைல ச�� வா��எ� 3 ெத�எ� 10

midj;J 
thf;fhsh;fs;

75 பழன�

நகரா�சி ஆர�ப ப�ள�     
ப�ரதான�க��ட�தி� (ேம�� 
பா��த)    ைமயப�தி 
கிழ��ரதவ �தி  பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ�ய� ெத� வா��எ�16 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ம�கல� ச�� வா��எ�16 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�கண�ச�� வா��எ� 16 ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேகாசைலவ�நாயக�ேகாவ��ெத� வா��எ�16 ெத.எ 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

76 பழன�
நகரா�சி ஆர�ப ப�ள� கிழ�� 
பா��த ேம�� ப�தி 
கிழ��ரதவ �தி பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-காமராஜ�ர� வா��எ� 2 ெத�எ� 7
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

77 பழன�

சி.எ�.ஐ. ேவ�ேம� 
ந�நிைல�ப�ள�      கிழ�� 
க��ட� வட�� ப�தி 
��ரமண�ய�ர� ேரா�பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாரதி நக� .இ�திரா நக�. வா5 ெத� 1. கத� எ� 1 - 39
midj;J 

thf;fhsh;fs;

78 பழன�

சி.எ�.ஐ. ேவ�ேம� 
ந�நிைல�ப�ள�        �திய 
க��ட� ெத�� 
ப�தி>��ரமண�ய�ர� ேரா� பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாரதி நக� .இ�திரா நக�. வா5 ெத� 1.கத� எ� 40 �த� 533 
வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

79 பழன�

ஆ�.சி. ெதரச�மா� ஆர�ப� ப�ள� 
        வட�� பா��த �திய 
க��ட�.4 � வ��� அைற>பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க�டெபா�ம� ெத� வா��எ�5 ெத�எ�5
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-டா�ட� ேகாபால� ெத� வா��எ�5ெத�எ�6
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி 1வ� ச�� வா��எ�4 ெத�எ�2
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி 2வ� ச�� வா��எ�4 ெத�எ�3
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி ச�� 3  வா��எ�4 ெத�எ�4
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�தி�ர� வா��எ� 2 ெத�எ� 8
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ��த��� ப�தி வா��எ� 4 ெத�எ� 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

80 பழன�

ஆ�.சி.  ஆர�ப� ப�ள�     வட�� 
பா��த �திய க��ட�.ஐ�தா� 
வ��� அைற   5� வ��� அைற 
 பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�ய�பா நக� வா�� எ� 4ெத�எ� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

81 பழன�

ஆ�.சி. ெதரச�மா�ஆர�ப� 
ப�ள�.வட�� பா��த �திய 
க��ட�   3 � வ��� அைற 
ேம�� ப�தி  பழன� 624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி 4வ� ச�� வா��எ�4 ெத�எ�5
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி 5வ� ச�� வா��எ�4 ெத�எ�6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

82 பழன�

அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 
        வட�� பா��த ேம�� 
ப�தி அ2 க��ட�.    அைற எ� 2. 
பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ��ட� நக� வா��எ� 8 ெத�எ�2
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-��நக� (ச�யா நக�) வா��எ�8 ெத�எ�3 கதவ�ல�க� 1 
�த� 50 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

83 பழன�

அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 
eghHL fl;blk;  வட�� gf;fk; Nkw;F 
gFjp njw;F ghHj;j  க��ட� பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-��நக� (ச�யா நக�) வா��எ�8 ெத�எ�3 கதவ�ல�க� 51 
�த�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

84 பழன�
அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 
tlf;F gf;fk; njw;F ghHj;j eghHL fl;blk; 
 fpof;F miw பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-��நக� (ச�யா நக�) வா��எ�8 ெத�எ�3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

85 பழன�

அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 
        ேம�� பா��த �திய 
கிழ�� க��ட�. ெத�� ப�தி 
அைறஎ�  8              பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மலபா�ேபால�� �வா��ட�� வா��எ�8 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ரய��ேவ காலன� வா��எ�8 ெத�எ�5
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ரய��ேவ��காலன� வா��எ�8 ெத�எ� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

86 பழன�
நகரா�சி பாரதி ஆர�ப� ப�ள�> 
Gjpa fl;blk; fpof;F gFjp ேம�� ghHj;j 
njw;F gf;fmiw பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ�ேவகான�த� ேரா� வா��எ� 7 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கணபதி ெத� வா��எ�7 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேந�ஜி ேரா� வா��எ�7 ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஜ�வான�த� ேரா� வா��எ�7 ெத�எ�4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஜ�வான�த� 1வ� ேரா� வா��எ�7ெத�எ�5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஜ�வான�த� 2வ� ேரா� வா��எ�7 ெத�எ�6
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஜ�வான�த� 3வ� ேரா� வா��எ�7 ெத�எ�7
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஜா�� ேஜாச� ேரா� வா��எ�7 ெத�எ�8

midj;J 
thf;fhsh;fs;

87 பழன�
சி�மல� ஆர�ப�ப�ள� ம�திய 
க��ட� (ேமைட)ஜா�� ேஜாச� 
ேரா� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ரய��ேவ ப�ட� ேரா� வா��எ� 9  ெத�எ�1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

88 பழன�

சி�மல� ஆர�ப� ப�ள�>ெத�� 
பா��த ேம�� ப�தி இர�டா� 
வ��� � ப��� ஜா�� 
ேஜாச�ேரா� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ.உ.சி ேரா� வா��எ�9 ெத�எ�2
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ப�ெத�  வா��எ�9 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

89 பழன�

சி�மல� ந�நிைல� ப�ள� ெத�� 
பா��த ேம�� ப�தி   �தலா� 
வ��� அ ப��� அைற எ� 5 
ஜா�� ேஜாச�ேரா� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மி� ேரா� வா��எ�9 ெத�எ�4
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெர�கிரா� ேரா� வா��எ�25 ெத�எ�1
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேநதாஜி ேரா� வா��எ�9 ெத�எ� 5
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேபா�டாப�� ேரா� வா��எ�9 ெத�எ�  6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

90 பழன�

அர�ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�  
      ���க��ட� தைர தள� 
தன� அைற 4 ேம�� ப�தி  பழன�-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-எ.சி.சி ேரா� வா��எ�6 ெத�எ� 1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேந�ஜி ேரா� வா��எ� 6 ெத�எ�3
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-�ேபரப��ன� வா��எ�6ெத�எ� 4
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பழன�சாமி வ �தி வா��எ�6 ெத�எ� 6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

91 பழன�

அர�ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 
ேம��க��ட�தி� 
ெத�ேம��அைற எ�1 பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க�ணகி ேரா� வா��எ�6 ெத�எ�2
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�க��� வ �தி வா��எ�6 ெத�எ�5
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-த�டபாண� வ �தி வா��எ�6  ெத�எ� 7

midj;J 
thf;fhsh;fs;

92 பழன�

gioa நகரா�சிஅ�வலக� 
ப�ரதான க��ட�      ேம�� 
ப�தி எ� எ� அைற              
  பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�தி ேரா� வா��எ�20 ெத�எ� 1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-சித�பர� ச�� வா��எ� 20 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெர�கநாத� ச�� வா��எ�20 ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-��வ� ச�� வா��எ�20 ெத�எ�4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-சரா� ச�� கிழேம� வா��எ�21 ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

93 பழன�

gioa நகரா�சிஅ�வலக� 
கிழ���ப�தி       வ��வா�க 
க��ட�வ� வ�லி�பவ� அைற 
பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-காமரா� வ �தி வா��எ�21 ெத�எ� 1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மா��க�ேடய� ேகாய�� கிழேம� ெத� வா.எ�20 ெத�.5
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெபா�ைனய� ச�� வா��எ�21 ெத�எ�2
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெபா�ைனய� 1வ� ச�� வா��எ�21 ெத�எ� 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

94 பழன�

ஊரா�சி ஒ�றிய அ�வலக�     
        ம���� ஹா� ேம�� 
ப�தி வ�டா�சிய� அ�வலக    
வளாக� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி ேரா� வா��எ� 10 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-��ப�ரமண�ய �ர� ேரா� வா��எ�10 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேந�ஜி ேரா�வா��எ� 10  ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராமராஜிய ெத� வா��எ�10 ெத�எ�4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தியாகி �மர� ெத� வா��எ�10 ெத�எ�5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ�ஜயர�க�ெத� வா��எ�10  ெத�எ�6
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�கண� ெத� வா��எ�10  ெத�எ� 7
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராேஜ�திரா ேரா� வா��எ�10 ெத�எ�8
9.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க�ேச� ��� ெத� வா��எ�10 ெத�எ�9
10.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கிழ��� ெத� வா��எ�23ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

95 பழன�

சிஎ�.ஐ. உேவ�ேம� 
ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�தி   
ப�ரதானக��ட� ��ரமண�யா�ர� 
ேரா� பழன� 624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி ேரா� வா��எ� 4 ெத�எ� 1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க�ப�ெத� வா��எ� 5 ெத�எ�4
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாரதி ெத� 1வ� கிரா� வா��எ� 5 ெத�எ�2
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாரதி ெத� 2வ� கிரா� வா��எ�5 ெத�எ�3
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க�டெபா�ம� ெத� வா��எ�5 ெத�எ�5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-டா�ட� ேகாபால� ெத� வா��எ�5 ெத�எ�6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

96 பழன�

சிஎ�.ஐ எ��� ஆர�ப�ப�ள�    
       ெத�� பா��த �திய 
க��ட� ேம�� ப�தி ராஜாஜி 
ேரா� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜாஜி ேரா� வா��எ�11 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-��ரமண�ய�ர� ேரா� வா��எ�11 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-சிவ�� ெத� வா��எ�11 ெத�எ�7
4.பழன� ((வ.கி) ம��� (ந)-சிவ�� ெத� வா��எ�10 ெத�எ� 10
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��ட�ம�ேகாவ��வட��  வா��எ�11 ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

97 பழன�

சிஎ�.ஐ எ��� ஆர�ப�ப�ள�    
       கிழ�� ப�தி ெத�� 
பா��த க��ட�      ராஜாஜி 
ேரா� பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��ட�ம� ேகாவ�� ெத� வா��எ�11 ெத�எ�3
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��ட�ம�ேகாவ��ேம�� வா��எ�11 ெத�எ�5
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��ட�ம�ேகாவ��கிழ�� வா��எ� 11 ெத�எ� 6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

98 பழன�

ஆ�.சி. ெதரச�மா� ஆர�ப�ப�ள� 
�தியக��ட�தி� 1� வ��� 
அைற ேம�� 
ப�திஆ�.சி.ெதரச�மா� ெத�     
            பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ�சி ெதரச�மா� ெத� வா��எ�13 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தாடைகய�ம� ேகாய�� ெத� வா��எ�13 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜேகாபா� ��கா ெத� வா��எ�13 ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ�.சி.ப�ள�� ெத� வா��எ�13 ெத�எ�4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-சி�ைனயா ெத� வா��எ�13 ெத�எ�5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ம�ைரவ �ர� ேகாய�� ெத�வா��எ�13 ெத�எ�6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

99 பழன�
நகரா�சி ஆர�பப�ள�      
ப�ரதான க��ட�தி� ெத�� 
ப�திகிழ�� ரத வ �தி பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேதா�ட�கார� ெத� வா��எ� 15ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கிழ�� ேதா�ட�கார� ெத� வா��எ�15ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வட�� ேதா�ட�கார� ெத� வா��எ�15 ெத�எ� 3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-சி�தனாத� ெத� வா��எ�15 ெத�எ� 4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-நரசி�ம� 1வ� ச�� வா��எ�15 ெத�எ�5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-நரசி�ம� 2வ� ச�� வா��எ�15 ெத�எ�6
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-நரசி�ம� 3வ� ச��  வா��எ�15 ெத�எ�7
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெச����திமர�ச�� வா��எ�15 ெத�எ�8

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

100 பழன�
நகரா�சி கைடவ �தி 
ந�நிைல�பப�ள� Nkw;F fl;blk;; 
fpof;F ghHj;j>      பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப��ெபா����ராமலி�க� ெத��� ெத�வா12ெத1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப��ெபா� ���ராமலி�க� ெத� வா.எ�12 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப��ெபா����ராமலி�க� வட�� ெத� வா.12 ெத3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கமி�� ��தர� ச�� வா��எ� 12ெத�எ�4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச�கிலி 1வ� ச�� வா��எ�12 ெத�எ�5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச�கிலி ச�� 2வா��எ�12 ெத�எ�6
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெவௗைளய�ச�� வா��எ�12 ெத�எ�7

midj;J 
thf;fhsh;fs;

101 பழன�

அ��மி� த�டா�தபாண��வாமி 
தி�ேகாவ�� ஆர�பப�ள� வட�� 
பா��த ெத�� ப�தி க��ட� 
வட�� கி� வ �தி பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�வார� கி� வ �தி வா��எ�27 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஜவஹ� ெத� வா��எ�32 ெத�எ�6
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-லா�பக��சா�தி� ெத� வா��எ�27 ெத�எ�2
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச�திய���திெத�  வா��எ�27 ெத�எ�3
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க�க�ஜிெத� வா��எ�27 ெத�எ�4
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ��ேஜாதிவ �தி வா��எ�27 ெத�எ� 5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

102 பழன�

அ��மி� பழன�யா�டவ� 
ெம���ேம�நிைல�ப�ள�  
ேம�� பா��த ப�ரதான 
�ைழவாய���த� அைற  பழன�-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மதன�ர� வா��எ� 27 ெத�எ�6 கதவ�ல�க� 1 �த� 80 
வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

103 பழன�

அ��மி� பழன�யா�டவ� 
ெம���ேம�நிைல�ப�ள�  
ேம�� பா��த ப�ரதான 
�ைழவாய�� 2 வ� அைற> பழன�-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மதன�ர� வா��எ� 27 ெத�எ�6 கதவ�ல�க� 81
midj;J 

thf;fhsh;fs;

104 பழன�
நவவ �ர ெச���த� ஆர�பப�ள�  
கிழ�� ப�தி ேம�� ரத வ �தி     
 பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெத��ரதவ �தி  வா��எ�17 ெத�எ�5
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ந��ெத� வா��எ�1 ெத�எ� 8

midj;J 
thf;fhsh;fs;

105 பழன�

மதன�சா��ல�� உயா் 
நிைல�ப�ள�            வட�� 
ப�க கிழ���ப�திெப�யப�ள� 
வாச� ெத� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��கைரரா��த� ���� ச�� வா��எ�19 ெத5
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ �ர�ப� ச�� வா��எ�18 ெத�எ�4
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச�கைர ரா��த� ச�� வா��எ�18 ெத�எ�6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

106 பழன�

மதன�சா��ல�� உயா் 
நிைல�ப�ள�           வட�� 
ப�க ேம�� ப�தி கிழ�� பா��த 
கத�  ெப�யப�ள� வாச� ெத� 
பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அஸா� ரா��த� ச�� வா��எ�19 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யமஜ�� கிழ��� ெத� வா��எ�19 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யமஜ�� ெத��� ெத� வா��எ�19 ெத�எ� 3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யமஜ�� வட��� ெத� வா��எ�19 ெத�எ� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

107 பழன�

மதன�சா��ல�� ஆர�ப�ப�ள�   
         கிழ�� பா��த கிழ�� 
ப�தி ெப�யப�ள�வாச�ெத�   
பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-காஜிமா� ெத� வா��எ�19 ெத�எ�6
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மாமண உேச� ரா��த� ச�� வா��எ�19 ெத�எ�7
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�யானா�ச�� வா��எ�19 ெத�எ�8
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�மநாப� ச�� வா��எ� 20. ெத�எ� 6.
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ச�கைரரா��த� �����ச�� வாஎ� 18.  ெத 5
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஹ��மியா� சாய�  ச�� வா��எ�18 ெத�எ�7

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

108 பழன�

மதன�சா��ல�� ஆர�ப�ப�ள�   
         ெத�� பா��த ேம�� 
ப�தி   ெப�யப�ள�வாச�ெத�   
பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�ய மஜ�� ேம�� ெத� வா��எ�18 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-க��பண� ச�� வா��எ�18 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாைற�கைட�ெத� வா��எ�18 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

109 பழன�

நகரா�சி கைடவ �தி 
ந�நிைல�ப�ள�        ேம�� 
பா��த �திய க��ட� ெத�� 
ப�தி     பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெபா� காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத� வா��எ�14 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யகைடவ �தி வா��எ� 14 ெத�எ� 6
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேதேவ�திர� ெத� வா��எ�14. ெத�எ�3
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-சி�தனாத� ெத� வா��எ�14. ெத�எ�4
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யகைடவ �தி �����ச�� வா��எ�14. ெத�எ� 5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

110 பழன�

நகரா�சி கைடவ �தி 
ந�நிைல�ப�ள�        ேம�� 
பா��த �திய க��ட� வட�� 
ப�தி   பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெவ�க�ராம� ச�� வா��எ�14 ெத� ெத�எ�2
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யகைடவ �தி வா��எ� 14. ெத�எ� 6
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெபா�காள�ய�ம� ேகாய�� ெத� வா�� 13 -ெத�7

midj;J 
thf;fhsh;fs;

111 பழன�

நகரா�சி கைடவ �தி ந�நிைலப�ள�. 
         ப�ரதான க��ட� கிழ�� 
ப�திய�� ேம�� பா��த ம�ய 
அைற              பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மா��க�ேடய� ேகாவ�� ெத�.வா��.22. ெத� 1.
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-டா�ட� கைலஞ� க�ணாநிதி ெத�.வா��எ�22. ெத� 2.
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேசர� ெத� வா��எ�22 ெத�எ� 5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

112 பழன�
அ�க�வா� ைமய�       
ப��பாைற காள�ய�ம�  
ேகாவ��> fpof;F ghHj;j> பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-டா�ட� அ�சா� ெத�. வா��எ� 24. ெத� 1.
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆசா� ெத� வா��எ�24. ெத�எ�3
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-காமரா� வ �தி வா��எ�24. ெத�எ�4
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேகா�ைடேம�� ெத� வா��எ�24. ெத�எ�5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

113 பழன�

நகரா�சி கைடவ �தி ந�நிைலப�ள�. 
        ப�ரதான க��ட� ேம�� 
ப�திய�� கிழ�� பா��த கைடசி 
அைற பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-காமராஜ� ெத� வா��எ�22  ெத�எ�3
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேகா�ைடேம��� ெத� வா��எ�22 ெத�எ� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

114 பழன�
r%jhaf;$lk;> fpof;F ghHj;j> 
mz;zhefH godp-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணாநக� சாைல
midj;J 

thf;fhsh;fs;

115 பழன�

நகரா�சிந�நிைல�ப�ள�    
ெத���க��ட�   (வட�� 
பா��த) ��றா� வ��� 
��றா� அைற ச��க�ர� 
பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� ெமய�� ேரா�. வா�� 25.
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� வா�ட�ேட� ப���ற�. வா�� 25.
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� �மர� நக�. வா�� 25.
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� ராஜாநக� வா25
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� ேரஷ�கைட ெத�வ��த��� வா 25
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ�ளலா� ெத� �எ� 1. வ��த��� வா25
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-வ�ளலா� ெத� எ� 2. வ��த��� வா25
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஓ�ச�தி ேகாவ�� ெத� வா25
9.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மகால��மி ேகாவ�� ெத� வா25
10.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மகால��மி ேகாவ�� ப���ற� ெத� வா25

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

116 பழன�

நகரா�சிந�நிைல�ப�ள�    
வட�� பா��த ெத���க��ட� 4 
வ� அைறச��க�ர�  பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� வா25
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� �த� ���� ெத� வா25
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ல��மி�ர� 2வ� ���� ெத� வா25

midj;J 
thf;fhsh;fs;

117 பழன�
நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�   
வட�� க��ட�> fpof;F gFjp> njw;F 
ghHj;j> ச��க�ர� பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�வ��வ� சாைல வா��எ�26  ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�வ��வ� ����� சாைல வா��எ�25 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ�.எ�. ராமலி�க� ெத� வா��எ�26 ெத�எ� 2
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�யா� சாைல வா��எ� 26 ெத�எ� 3
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ைலய�� கிள� ேரா� வா��எ�26 ெத�எ�4
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ைலய�� கிள� �����ெத� வா�� எ�26 ெத�எ�5
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ைலய�� கிள� 2வ� ���� ெத� வாஎ�26 ெதஎ.6
8.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ைலய�� கிள� 3வ� ���� ெத� வா��எ�26 ெத�7
9.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-லய������ெத�4  வா��எ�26  ெத�எ�8

midj;J 
thf;fhsh;fs;

118 பழன�
���ல� ஆர�பப�ள�    
வட��ப�தி >ப�ட�� வ�னாயக�  
ேகாவ�� ெத� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�தி ேரா� வா��எ�23 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராம� ேகாவ�� ����� ெத� வா��எ�21 ெத�எ�5
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-எ�ைம�கார�ெத� வா��எ�23ெத�எ�4
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெசௗமிய நாராயண� ெத� வா��எ�23  ெத�எ�5
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-மா�டா� த�ப�ரா� ேகாவ��ெத� வாஎ�23ெதஎ�6
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�ட�� வ�னாயக� ேகாய�� ெத� வாஎ�23 ெதஎ�3
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-�ைளேம��� ெத� வா��எ�24 ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

119 பழன�

நகரா�சி ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள�       அைற 
எ� 38 வட�� பா��த ேம�� 
ப�தி  உதவ� தைலைம ஆசி�ய� 
அைற அ�கி� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி���க� ேரா� வா��எ�28 ெத�எ�1
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாைளய� வா��எ�28  ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

120 பழன�

நகரா�சி ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள�        அைற 
எ� 23 வட�� ப�தி   ேம�� 
பா��த கத� பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி���க� ேரா� ெல��மி�ர� வா��-26 ெத�-9 2.பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந)-பாரதிதாச� சாைல வா��எ� 28ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

121 பழன�

தி�வ��வ� ந�நிைல�ப�ள�    
       கிைள வட��க��ட� 
ேம�� ப�தி�கேத� வ �தி பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�வார� ேரா� வா��எ�29 ெத�எ�1 கத� எ� 1-181
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாரதி நக� வா��எ�29 ெத�எ�2
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ேப�கா� ெத� வா��எ�33 ெத�எ�1
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ேபாக� சாைல வா��எ�33  ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

122 பழன�

தி�வ��வ� ந�நிைல�ப�ள� 
கிைள ெத�� பா��த வட�� 
க��ட� கிழ�� ப�தி �கேத� 
வ �தி பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�ைலயா� வ�ள�ய�ைம1வ� வ �தி வாஎ�33 ெதஎ�3
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�ைலயா� வ�ள�ய�ைம 2வ� வ �தி வாஎ�33 ெதஎ4
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�ைலயா� வ�ள�ய�ைம கிழ�� வ �திவா.எ�33 ெத.எ�5
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-���பப�� வா��எ�30 ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

123 பழன�

தி�வ��வ� ந�நிைல�ப�ள� 
கிைள ேம�� பா��த 
கிழ���க��ட�   �கேத� வ �தி 
பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பகவ�சி� ெத� வா��எ�29 ெத�எ�3
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ராஜ�� வ �தி வா��எ�29 ெத�எ�4
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-�கேத� வ �தி வா��எ�29 ெத�எ�5
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�வார� ேபா�டாப�� ேரா� வா��எ�29 ெத�எ�6
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ெபா�னகர� வா��எ�29  ெத�எ�7

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

124 பழன�

நகரா�சி   ந�நிைல�ப�ள� 
�ைழவாய�� ப�ரதான க��ட� 
அைற 8வ� ப�  ஜவஹ� ெத�   
        அ�வார� பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ�டவ� ��கா சாைல வா��எ� 29.ெத�எ�  8.
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�வார� ச�னதி ேரா� வா��எ�32. ெத�எ�3
3.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-தி�வாவ�ன��� ேகாய�� ெத� வா��எ�32 ெத�எ�4
4.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பாதவ�நாயக� ேகாய�� ெத� வா��எ�32  ெத�எ�5
5.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ�டவ� ��கா சாைல வா��எ� 33 ெத�எ�6
6.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�வார� இ�ேட� ேரா� வா��எ�32 ெத�எ�1
7.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�ள�யைற� ேதா�ட� வா��எ�32  ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

125 பழன�

நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�   
�ைழவாய�� ப�ரதான க��ட� 

8�வ��� A ப��� 
ச��க�ர�பழன�-624601

1 -பழன� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�டவ� ��கா சாைல வா��எ� 29.ெத�எ�  8                
                                                   2 -பழன� (வ.கி) ம��� (ந) அ�வார� ச�னதி ேரா� 
வா��எ�32. ெத�எ�3                                                                           3 -பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந) தி�வாவ�ன��� ேகாய�� ெத� வா��எ�32 ெத�எ�4                                  
                                        4 -பழன� (வ.கி) ம��� (ந) பாதவ�நாயக� ேகாய�� ெத� 
வா��எ�32  ெத�எ�5                                                                          5 -பழன� (வ.கி) 
ம��� (ந) ஆ�டவ� ��கா சாைல வா��எ� 33 ெத�எ�6                                           
                              6 -பழன� (வ.கி) ம��� (ந) அ�வார� இ�ேட� ேரா� வா��எ�32 
ெத�எ�1                                  7 -பழன� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�யைற� ேதா�ட� 
வா��எ�32  ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

126 பழன�

கா��தி� வ��யா ம�தி� 
ேம�நிைல� ப�ள�   ப�ரதான 
க��ட�கண�ன� அைற அ�கி� 
பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�டாள� ெத� கிழ�� (���ப� ெத�)வா.எ�31. ெத� 1. 
கத� எ� 1-150

midj;J 
thf;fhsh;fs;

127 பழன�

கா��தி� வ��யா ம�தி� 
ேம�நிைல� ப�ள� ப�ரதான 
க��ட�11� வ��� அைற        
பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�டாள� ெத� கிழ�� (���ப� ெத�)வா.எ�31. ெத� 1.கத� 
எ� 151 �த� 809 வைர
2.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�டாள� ெத� கிழ�� (���ப� ெத�)வா.எ�31ெத1 கத� 
எ� 182 �த� 1791 வைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

128 பழன�

கா��தி� வ��யா ம�தி� 
ேம�நிைல� ப�ள� �திய 
க��ட��த�வா் அைற  
அ�கி�.       பழன�.-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�டாள� ெத� கிழ�� (���ப� ெத�)வா.எ�31ெத1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

129 பழன�
தி�வ��வ� ந�நிைல�ப�ள�    
      ெத�� க��ட�  கிழ�� 
ப�திதிலக�ெத� பழன�-624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�டாள� ெத� (���ப� ெத�)வா.எ�30ெத.எ�3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

130 பழன�

தி�வ��வ� ந�நிைல�ப�ள�    
    ���க��ட� ேம�� 
பா��த>கிழ��� ப�தி    
தைரதள� திலக�ெத�     பழன�.-
624601

1.பழன� (வ.கி) ம��� (ந)-திலக� வ �தி வா��எ�30 ெத�எ�1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

131
சி�ன�கைலய�
����-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள�         வட�� பா��த 
வட�� ப�தி      
சி�ன�கைலய�����-624615

1.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�ன� கைலய����� ப�ளா�எ� 1. 
வா�� 1. (கத� எ� 1 �த� 200 வைர)

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

132
சி�ன�கைலய�
����-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� வட��� பா��த ெத�� 
ப�தி>சி�ன�கைலய�����-624615

1.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�ன� கைலய����� ப�ளா�எ� 1. 
வா�� 1. (கத� எ� 201 �த�)

midj;J 
thf;fhsh;fs;

133
சி�ன�கைலய�
����-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
          வட��� பா��த 
ெத��� ப�தி 
சி�ன�கைலய����ா� 
சி�னகைலய����� பழன�.-624615

1.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�ன�கைலய����� ப�ளா�எ�2. வா�� 
2.(கத� எ� 1 �த� 250 வைர)

midj;J 
thf;fhsh;fs;

134
சி�ன�கைலய�
����-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள� கிழ��� பா��த ெத��� 
ப�தி   சி�னகைலய����� 
பழன�.-624615

1.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�ன�கைலய����� ப�ளா�எ�2. வா�� 
2.(கத� எ� 251 �த�)

midj;J 
thf;fhsh;fs;

135
வ�ஜய�ர� 
சி�ன�கைலய�
����-

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�பப�ள�         ேம�� 
க��ட கிழ��� பா��த வட�� 
க��ட� வ�ஜய�ர�-624615

1.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-நேர�திர ேத� நக� ப�ளா�எ�3. வா�� 3.
2.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வ�ஜய �ர� ப�ளா�எ�3. வா��  3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

136
வ�ஜய�ர� 
சி�ன�கைலய�
����-

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�பப�ள�       கிழ��� 
பா��த ெத�� ப�தி   ப�ளா� 9 
வ�ஜய�ர�-624615

1.சி�ன�கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தி�.வ�.க. நக� ப�ளா�எ�3. வா��   3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

137
தாதநாய�க�ப�
� வட��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�பப�ள�  
  தாதநாய�க�ப�� வட��  
பழன�.-624621

1.தாதநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தாதநாய�க�ப�� வட�� ப�ளா�எ�1. வா��  1
2.தாதநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தாதநாய�க�ப�� வட�� ப�ளா�எ�2.வா��  1.
3.தாதநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தாதநாய�க�ப�� வட�� ப�ளா�எ�3. வா��  1.
4.தாதநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தாதநாய�க�ப�� வட�� ப�ளா�எ�4. வா��   1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

138 பா�ப�ப��
அர� உய�நிைல�ப�ள�    கிழ�� 
பா��த ேம�� பைழய 
க��ட�பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ப�ளா�எ�1. வா��  1.
2.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� கிழ�� ெத� ப�ளா�எ�3. வா��  1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

139 பா�ப�ப��
அர� உய�நிைல�ப�ள�    
ெத��� பா��த வட��  
க��ட�>பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ப�ளா�எ�2. வா��  1.
2.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ப�ளா�எ�4. வா��  2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

140 பா�ப�ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�   
        ெத��பா��த வட�� 
க��ட�        பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� வட��� ெத� ப�ளா�எ�7. வா��  3.
2.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� வட���ெத� ப�ளா�எ�8. வா��   4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

141 பா�ப�ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�    
        கிழ��� பா��த ேம�� 
க��ட�>பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ப�ளா�எ�9. வா�� 2. (கத� எ� 1 �த� 
250 வைர)

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

142 பா�ப�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�    
          �திய க��ட� ேம�� 
பா��த வட�� ப�தி   
பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ப�ளா�எ�9. வா�� 2. (கத� எ� 251 �த� 
)

midj;J 
thf;fhsh;fs;

143 பா�ப�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�    
        கிழ�� பா��த 
��த�க��ட�       
பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ெத��� ெத� ப�ளா�எ�5. வா��  2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

144 பா�ப�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�    
         ெத�� பா��த 
வட��க��ட�        
பா�ப�ப��-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ப�ளா�எ�6. வா��  3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

145
��ப�பாளய� 
பா�ப�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 
ப�ள�        கிழ�� பா��த 
க��ட�>��ப�பாளய�-624621

1.பா�ப�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா�ப�ப�� ��ப�பாைளய�  ப�ளா�எ� 10 . வா��  5
midj;J 

thf;fhsh;fs;

146 ஆ��ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
��த�க��ட� ெத�� பா��த 
ேம�� ப�தி   ஆ��ப��-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஆ���ப�� ப�ளா�எ�2. வா��  1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

147 ஆ��ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
��த�க��ட� ெத�� பா��த 
கிழ�� ப�தி   ஆ��ப��-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஆ��ப�� ப�ளா�எ� 1. வா��   1.
2.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஆ��ப�� ப�ளா�எ�3. வா��  1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

148 ஆ��ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
��த�க��ட� வட�� பா��த 
ெத�� ப�தி   ஆ���ப��-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�ன�மாப�� ப�ளா�எ�4.வா�� 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

149 ஆ��ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�  
ெஜ.ெஜ நக�  fpof;F ghHj;j njw;F 
gf;fk;> ஆ���ப��-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேஜ ேஜ நக� ப�ளா� எ� 3. வா�� 1.
2.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஆ���ப�� ப�ளா�எ�4.வா��  2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

150
ெல��மா�ர� 
ஆ��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
        ேம�� பா��த ெத�� 
ப�தி>ெல��மா�ர�-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெல��மா�ர� ப�ளா�எ�5. வா��  3.
2.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-���பப�� ப�ளா�எ�6. வா��  3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

151
�திைரயா� 
அைண 
ஆ��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
    �திைரயா� அைண-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ந��பாைற ப�ளா�எ�5. வா��  4
midj;J 

thf;fhsh;fs;

152
ந��பாைற  
ஆ��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�   
     ந��பாைற-624621

1.ஆ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-�திைரயா� அைண ப�ளா�எ�5. வா��  4
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

153 காவல�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
        ��த�  க��ட� 
வட�� பா��த ெத�� ப�தி 
காவல�ப��-624621

1.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-காவல�ப�� வட��� ெத�ப�ளா�எ�1.வா��  1. midj;J 
thf;fhsh;fs;

154 காவல�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
 mwpQh; mz;zh E}w;whz;L tpoh 
jiyikahrpupah; miw mUfpy; fl;blk; 
njw;F ghj;j Nkw;F gFjp>fhtyg;gl;b

2.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-காவல�ப�� ப�ளா�எ�2. வா��  1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

155 காவல�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
        ��த� ெத�� பா��த 
வட�� க��ட�       
காவல�ப��-624621

1.காவல�ப�� (வ.கி ) ம��� (ஊ)-காவல�ப�� ப�ளா�எ�3. வா��  1.
2.காவல�ப�� (வ.கி ) ம��� (ஊ)-காவல�ப�� ப�ளா�எ�4. வா��  2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

156 ஆ� வா��ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�   
ஆ� வா��ப�� 624621

1.இரவ�ம�கல� (வ.கி) ம��� காவல�ப�� (ஊ)-ஆ�. வா��ப�� ப�ளா�எ�12. வா��  3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

157  இரவ�ம�கல�
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�   
  இரவ�ம�கலம ; - 624621

1.இரவ�ம�கல� (வ.கி) ம��� காவல�ப�� (ஊ)-இரவ�ம�கல� ப�ளா�எ�12. வா��  2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

158
ெத�� 
தாதநாய�க�ப�
�

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�   
         ெத�� 
தாதநாய�க�ப��-624621

1.தாதநாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெத�� தாதநாய�க�ப�� ப�ளா�எ�5. வா�� 3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

159
ேவலா�த�பா
ைளய����

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 
ப�ள� (ஆ�.சி. க��ட�) கிழ��� 
பா��த ப�ரதான க��ட�  
ேவலா�த�பாைளய����-624621

1.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேவலா�த� பாைளய� ��� ப�ளா�எ�5. வா 4.
2.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேவலா�த�பாைளய���ர� ப�ளா�எ�6. வா�� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

160
ேவலா�த�பா
ைளய����

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 
ப�ள�        ��த� க��ட� 
வட�� பா��த�   
ேவலா�த�பாைளய����-624621

1.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�தேர� ப�ளா�எ�10. வா�� 5.
2.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�தேர� ப�ளா�எ�11. வா�� 5.
3.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேவ.பா.���அ�ஜன காலன� ப�ளா� 6. வா�� 5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

161
ேவலா�த�பா
ைளய����

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 
ப�ள�.        கிழ�� பா��த ஓ�� 
க��ட�   
ேவலா�த�பைளய����-624621

1.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேவலா�த�பாைளய���� ப�ளா�எ�7. வா�� 4.
2.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேவலா�த�பாைளய���� ப�ளா�எ�8. வா�� 4.
3.காவல�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ேவலா�த�பாைளய� ��� ப�ளா�எ�9. வா�� 5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

162
கர���ட� 
ெந��காரப��

ஊரா�சி ஒ�றிய Jtf;fg;gs;sp       
ெத�� பா��த வட�� ப�தி 
>கர���ட�-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-கர����ட� ப�ளா�எ�1. வா�� 3.
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-கி��ணா�ர� ப�ளா�எ�2. வா�� 4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

163
அ�கமநாய�க�
���

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைலப�ள�  
        வட�� பா��த ெத�� 
ப�தி   அ�கமநாய�க����-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-அ�கம நாய�க� ��� ப�ளா�எ�3. வா�� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

164
அ�கமநாய�க�
���

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைலப�ள�  
 அ�கமநாய�க����-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-இ�திரா நக� வா�� 1. ப�ளா� 3
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

165
அ�கமநாய�க�
���

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைலப�ள�  
         ேம�� ப�தி வட�� 
பா��த    அ�கமநாய�க����-
624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-அ�கம நாய�க� ��� ப�ளா�எ�4. வா�� 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

166 ெந��காரப��

�ேர�காேதவ� ெதாட�க� ப�ள� 
ேம�� ப�ரதானக��ட� கிழ�� 
பா��த வட�� ப�தி   
ெந��காரப��-624615

1.ெந�கார�ப��  (வ.கி) ம��� (ேப)-பஜா� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�1
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-சீன�வாசநாய�க� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�2
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ம��வ ��� நாய�க� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�4
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-��தால�ம� சாவ� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�5
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ராமசாமி� க��ட� ெத� வா��எ�1 ெத�எ�1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

167 ெந��காரப��

�ேர�காேதவ� ேம�நிைல� 
ப�ள�        ெத�� பா��த 
வட�� ப�தி க��ட�கிழ�� 
ப�க�>ெந��காரப��-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-டான�கார� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�3
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-மாதா� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�6

midj;J 
thf;fhsh;fs;

168 ெந��காரப��

�ேர�காேதவ� ெதாட�க� 
ப�ள�ேம��ப�ரதானக��ட�தி� 
ெத���ப�தி         
ெந��காரப��-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ஒ�ட� ெத� வா��எ�3 ெத�எ�1
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பைறய� ெத� வா��எ�3 ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

169 ெந��காரப��
�ேர�காேதவ� ெதாட�கபப�ள�  
         வட�� பா��த க��ட� 
   ெந��காரப��-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ஈ�வர நாய�க� ெத� வா��எ� 2ெத�எ�1
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-மா�ப��ைள நாய�க� ெத� வா��எ�2 ெத�எ�2
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-தி�மணாசா� ெத� வா��எ�2 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

170 ெந��காரப��

�ேர�காேதவ� 
ேம�நிைல�ப�ள�         
வட�� பா��த ெத�� 
க��ட�>ெந��காரப��-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ல��மநாய�க�ெத� வா��எ�15 ெத�எ�1
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பஜைனேகாவ��ெத� வா��எ�15 ெத�எ�2
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�களாெத���ெத� வா��எ�15 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

171 ெந��காரப��

�ேர�காேதவ� 
ேம�நிைல�ப�ள�         ெத�� 
பா��த வட�� ப�தி க��ட� 
ேம�� ப�க�>ெந��காரப��-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-சி�வா��ேவல�ப நாய�க� ெத� வா��எ�1 
ெத�எ�2
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-க��பண க��ட� ெத� வா��எ�2 ெத�எ�4
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-��பா� நாய�க� ெத� வா��எ�2 ெத�எ�3
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பஜா�ெத� வா��எ�14 ெத�எ�2
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-���ப� ெத� வா�� 14 ெத� எ� 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

172
ெப�யகைலய��
���

ஊரா�சிஒ�றிய ��ல�� 
ந�நிைல� ப�ள�      வட��  
க��ட� (ெத�� பா��த)   
ெப�யகைலய�����-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெப�மா� ேகாவ��  ெத��� 1>2வ� ெத� 
வா��எ�11

midj;J 
thf;fhsh;fs;

173
ெப�யகைலய��
���

ஊரா�சிஒ�றிய ��ல�� 
ந�நிைல� ப�ள�     ெத�� 
க��ட� வட�� பா��த ெத�� 
க��ட� �திய க��ட�   
ெப�யகைலய�����-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெப�மா�ேகாவ��ேம���ெத�  வா��எ�11 
ெத�எ�3
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பஜா� ெத� வா��எ�13 ெத�எ�4
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-�கமதிய� ெத� வா��எ�12 ெத�எ�1
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெப�மா� ேகாவ�� ெத� வா.எ�2 ெத�எ�24
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெப�மா� ேகாவ�� ந�� ெத� வா��எ�12 
ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

174
எ�லமநாய�க�
���

ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க ப�ள�  
     கிழ��க��ட� ேம�� 
க��ட�   எ�லமநாய�க����-
624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-க��பணாசா� ெத� வா��எ�10 ெத�எ�1
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-�கமதிய� ெத� வா��எ�10 ெத�எ�2
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பதினாலா� ப�ள�வாச� ெத�  வா��எ�10 
ெத�எ�3
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-எ�லம நாய�க� ��� ந�� ெத� வா��எ�10 
ெத� 4.
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-எ�லம நாய�க� �� வட��� ெத� வாஎ10 ெதஎ5
6.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-எ�லம நாய�க� ��� ெத��� 
ெத�வா.9.ெத127.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� ப�ள� ெத� வா��எ�5 
ெத�எ�1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

175 ெந��காரப��

��வ�பா ேம�நிைல�ப�ள�      
   ப�ரதானக��ட� ெத�� 
பா��த வட�� ப�தி �த� 
அைற   �த� அைற 
ெந��காரப��-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேவ�� ெத�� ெத� வா��எ� 14 ெத�எ�3
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேவ�� வட��� ெத� வா��எ� 14 ெத�எ�4
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-வ��வ� ெத� வா��எ� எ13 ெத�எ� 1
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-��� ெத� வா�� எ� 13 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

176 ெந��காரப��

��வ�பா ேம�நிைல�ப�ள�      
 ப�ரதானக��ட� ெத�� பா��த 
வட�� ப�தி 4வ� அைற  அைற 
எ� 4       ெந��காரப��-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-வ�ணா�� ெத� வா��எ� 13 ெத�எ�2
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பஜா� ெத� வா��எ�  13 ெத�எ� 4   
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-வட�� ப�ள� ெத� வா��எ�6 ெத�எ�1
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பழன� ெகா�ம� ேரா� வா��எ� 5 ெத�எ�2
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� ந��ெத� வா��எ�5 ெத�எ�3
6.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� ெத���ெத� வா��எ�6 ெத�எ�2
7.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள� கிழ���ெத� வா��எ�6 ெத�எ�3
8.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-சி�ன�கைட� ெத� வா��எ�6 ெத�எ�4
9.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-�கமதிய� ந��ெத� வா��எ�8 ெத�எ�1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

177
ெப�யகைலய��
���

சி.எ�.ஐ. ெதாட�கப�ப�ள� ெத�� 
ப�தி ேம�� பா��த 
ெப�யகைலய�����-624615

1.ெந�கார�ப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-�கமதிய� ெத� வா��எ�6  ெத�எ�5
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-���ய�ப ப��ைள ெத� வா��எ�6 ெத�எ�6
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-க��பண� ேதவ� ெத� வா��எ�8ெத�எ�2
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெதா��ய� ெத� வா��எ�8  ெத�எ�3
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-மி�ேரா�  வா��எ�8ெத�எ�5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

178
ெப�யகைலய��
���

சி.எ�.ஐ. ெதாட�க� ப�ள� வட�� 
ப�தி ேம�� பா��த  
ெப�யகைலய�����-624615

1.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-ல��மி ேகாவ�� ெத� வா��எ�8 ெத�எ�4
2.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-���ப� ெத� வா��எ�7  ெத�எ�1
3.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-�யவ� ெத� வா��எ�7  ெத�எ�2
4.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-மாதா� ெத� வா��எ�7  ெத�எ�3
5.ெந��காரப�� (வ.கி) ம��� (ேப)-பைறய�ெத�  வா��எ�7 ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

179
அ.கைலய����
�-

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
          (ெத�� ப�தி)   வட�� 
பா��த ��க��ட�. 
அ.கைலய�����-624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ கைலய����� ப�ளா�எ� 1. வா�� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

180

அ கைலய�����

அர� உய�நிைல�ப�ள�    
வட�� பா��த கிழ��ப�தி 
அ.கைலய�����-624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ கைலய����� ப�ளா�எ� 2. வா�� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

181
அ 
கைலய�����

அர�உய�நிைல�ப�ள�   ேம�� 
பா��த ெத�� ப�தி ஆ�சிசி 
க��ட�   அ கைலய�����-
624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ கைலய����� ப�ளா�எ� 2. வா�� 2
midj;J 

thf;fhsh;fs;

182
அ 
கைலய�����

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
    வட��பா��த �திய க��ட� 
(ேம�� ப�தி)    
அ.கைலய����624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அ. கைலய����� ேம���ெத� ப�ளா�எ� 3. 
வா�� 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

183
அ 
கைலய�����

ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�  
         கிழ�� பா��த �திய 
��த� க��ட� வட�� ப�தி 
வா�� 3   க��ட� ேம�� ெத� 
வா�� 3 அ கைலய�����-624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-அழகா�� ப�ளா�எ�4. வா��  3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

184
அ 
கைலய�����

ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�  
         பைழய க��ட� வட�� 
ப�தி வா��3 வா�� 3 அ 
கைலய�����-624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-கேண� நக� ப�ளா�எ�4. வா�� 4.
2.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�ைசயா� ப�ளா�எ� 4. வா�� 4.
3.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-பா��ய�ர� ப�ைசயா� அைண ப�ளா�எ�4. 
வா�� 4.
4.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சி�ன�கா�தி�ர� ப�ளா�எ�4. வா�� 2.
5.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஐ�� ம�கா� காலன� ப�ளா�எ�4. வா�� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

185 ராஜா�ர�

ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 
(��த� க��ட�) ெத�� பா��த 
வட�� ப�தி           ராஜா�ர�-
624615

1.அ கைலய����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ராஜா�ர� ப�ளா�எ�4. வா�� 4
midj;J 

thf;fhsh;fs;

186 தாமைர��ள�

ஊரா�சிஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�  
        வட�� பா��த ெத�� 
ப�தி ��த� க��ட�   
தாமைர��ள�-624615

1.தாமைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தாமைர��ள� ப�ளா�எ�1. வா�� 1.2
2.தாமைர��ள� (வ.கி) ம��� (ஊ)-தாமைர��ள�  ப�ளா�எ� 2. வா�� 2.3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

187 க��கார����

ஆ�.சி.  ெதாட�க� ப�ள� கிழ�� 
பா��த வட�� ப�தி>�திய 
க��ட�   க��கார����-624615

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-க��கார����. ப�ளா�எ�1. வா�� 1
midj;J 

thf;fhsh;fs;

188 க��கார����
ஆ�.சி. ெதாட�க� ப�ள�    கிழ�� 
பா��த ெத�� 
ப�திக��கார����-624615

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-�லி�ேகா�ைட�� ப�ளா�எ�2 . வா�� 1.
2.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ஓ�டைண���� ப�ளா� 2 . வா�� 1

midj;J 
thf;fhsh;fs;

189 ச��க�பாைற
ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க� ப�ள� 
வட�� பா��த ெத��  ப�தி    
ச��க�பாைற-624615

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ச��க�பாைற ப�ளா�எ3. வா�� 3.
2.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-சிகா�தி�ர� ப�ளா� 3 வா�� 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

190 ச��க�பாைற
ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க� ப�ள� 
    �ள�ய�ப���ள�ய�ப��    
ச��க�பாைற-624615

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-�ள�ய�ப�� ப�ளா� எ3. வா�� 3
midj;J 

thf;fhsh;fs;

191 ெப�மா����
ஊரா�சிஒ�றிய ந�நிைலப�ள�   
 ெத��க��ட� (கிழ�� பா��த)   
ெப�மா����-624615

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப�மா���� ப�  4. வா�� 2.
2.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-இ�திராநக� &அைணேம� ப�4. வா�� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

192 ெப�மா����
ஊரா�சிஒ�றிய ந�நிைலப�ள�   
         வட�� க��ட� (கிழ�� 
பா��த)   ெப�மா����-624615

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெப�மா���� ப�ளா� 4. வா�� 3.
2.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-இ�திரா நக� அைணேம�. ப�ளா� 4. வா�� 3.
3.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-காமரா�நக� ப�ளா� 4. வா�� 3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

193 ெபா��தலா�
ஊரா�சிஒ�றிய ெதாட�க� ப�ள� 
         (வட�� பா��த) ெத�� 
ப�தி       ெபா��தலா�-624610

1.ெப�ய�மாப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ெபா��தலா� அைண�ப�தி. ப�ளா�எ�4. வா�� 3.
midj;J 

thf;fhsh;fs;

194 பாலச��திர�-

அரசினா ்ேம�நிைல�ப�ள� 
வட�� க��ட� ெத�� 
பா��தகிழ�� ப�தி �த� அைற 
  பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-வட�� ஹ�ச� ெத� வா��எ� 1. ெத�எ� 3.4
midj;J 

thf;fhsh;fs;

195 பாலச��திர�-

அர� ேம�நிைல�ப�ள�           
         ேம�� க��ட�  ெத�� 
பா��த க��ட� 4 � அைற  
பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பா�� ேரா� வா��எ�2 ெத�எ�2
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-கைட� ெத� வா��எ� 2..ெத�எ�3
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-வ �ரமா�திய�ம�ேகாய�� ெத� வா��எ� 2 
ெத�எ� 4.
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-காமா�சி அ�ம� ேகாய�� ெத� வா��எ�2 
ெத�எ� 5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

196 பாலச��திர�-
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� ப�ள�> 
�ைழ�� க��ட�  ெத�� 
பா��த > பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-அ�ணமா� ேகாவ�� ெத� வா��எ�10 ெத�எ�3
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ைர�மி� ேரா� வா��எ�10 ெத�எ�4
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�சாய�� �ன�ய� ப�ள� ேரா� வா��எ�10 
ெத�5 
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-�த�� வ�நாயக� ேகாய�� ெத� வா��எ� 10 
ெத�எ�6
5.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெச��யா� ெத� வா��எ�10 ெத�எ�7
6.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-உ���த�ண �� கிண� ர��� ேரா� வா 10. ெத� 
8. 
7.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெத�� உ���த�ண �� கிண� ர��� ேரா� வா. 11. 
ெத� 1.
8.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பாலா� ெமய�� ேரா�வா��எ�11  ெத�எ�2           
        9.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-கைட�ெத� வா��எ� 10  ெத�எ� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

197 பாலச��திர�-

ஒ��கிைண�த �ழ�ைதக� 
ேம�பா���தி�ட� அல� 3 
க��ட�                
பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-காமா�சிய�ம� ேகாவ�� ெத� வா��எ�3 
ெத�எ�1
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-��ல�� ெத� வா��எ�3 ெத�எ�2
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள�வாச� கிழ��� ெத� வா��எ�3 ெத�எ�3
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ம�தி வட��� ெத� வா��எ�3 ெத�எ�4
5.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள�வாச� ெத� ெமய�� ேரா� வா��எ�3 
ெத�எ�5
6.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�சாய�� �ன�ய� ப�ள� ேரா� வா��எ�3 
ெத�எ�6
7.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�சாய�� �ன�ய� ப�ள� ெத� வா��எ�4 
ெத�எ�1
8.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-கைட� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�2
9.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�ள�வாச� ேம�� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

198 பாலச��திர�-
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப ப�ள� 
ப���ற� வட�� பா��த க��ட� 
ேம�� ப�தி பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ப�சாய�� �ன�ய� ப�ள� ேரா� 
வா��எ�4ெத�எ�7
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-�லாள� ெத� வா��எ�4 ெத�எ�8

midj;J 
thf;fhsh;fs;

199 பாலச��திர�-

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�    
    �ைழவாய�� ெத�� பா��த 
2வ� �திய க��ட� கிழ�� 
ப�திபாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேதவ� கிழ��� ெத� வா��எ� 8 ெத�எ�1
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேதவ� ேம��� ெத� வா��எ�8 ெத�எ�2
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெத�� காள�ய�ம� ேகாய�� ெத� வா��எ�7 
ெத�எ�2
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ஹ�ஜ� சாவ�� ெத� வா��எ�7 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

200 பாலச��திர�-
ஆ�.சி. ஆர�ப�ப�ள�       
ேம��ப�தி              
பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-��தால�ம� ேகாவ�� ெத� 
வா��எ�13ெத�எ�6
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-கிறி�தவ ேரா� வா��எ�13  ெத�எ�7
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-நாடா�வா� ேம��� ெத� வா��எ� 13 ெத�எ�9
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-நாடா�வா� ெத� வா��எ�13ெத�எ�10
5.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-வட�� ஹ�ச� சாவ� ேம��� ெத� வாஎ�13 
ெத13
6.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பாலச��திர����ப��ேரா� வா��எ�13 
ெத�எ�2
7.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பாலச��திர����ப��ேரா�வா��எ�13 
ெத�எ�4
8.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ச��ேரா�  வா��எ�13 ெத�எ�12
9.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம��அ�ஜன�ெத� வா��எ�12 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

201 பாலச��திர�-

அர� உய�நிைல� ப�ள�    
ெத�வட� பா��த ந�� க��ட� 
3 � வ��� அைற பாலச��திர�-
624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-கைட�ெத� வா��எ�11 ெத�எ�3
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெச��யா� ெத� வா��எ�11ெத.4
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� உ���த�ண �� கிண�வட��ெத� வா.எ 
11ெத�5
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பாலச��திர� ���பப�� ேரா� வா��எ�13 
ெத�1
5.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-கறி�கைட ச��வா��எ�12 ெத�எ�1
6.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� அ�சன ெத� வா��எ�12 ெத�எ�2
7.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� ஹ�ச� சாவ� வட��� ெத� வாஎ�13  
ெத3
8.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேம�� ஹ�ச� சாவ� ேம�� ெத� வா��எ�12 
ெத�4
9.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-வட�� ஹ�ஜ� ெத� வா��எ� 13ெத�எ�5

midj;J 
thf;fhsh;fs;

202 பாலச��திர�-

ஊரா�சி ஓ�றிய ஆர�ப� ப�ள� > 
�ைழவாய�� இட��ற� ெத�� 
பா��த ைமய�ப�தி  >            
பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ஹ�ஜ� காலன� ேரா� வா��எ�5 ெத�எ�4
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெப�மா� ேகாவ�� 1வ� ெத� வா��எ�8 
ெத�எ�3
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ெப�மா� ேகாவ�� 2வ� ெத� வா��எ�8 
ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

203 பாலச��திர�-

அர� உய�நிைல� ப�ள�    2வ� 
அைற ெத�� பா��த �ைழ� 
வட�� க��ட� பாலச��திர�-
624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-உ�ப�லிய� ெத� வா��எ�5 ெத�எ�1
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-காள�ய�ம� ேகாய�� ெத� வா��எ�5 ெத�எ�2
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-அ�சன காலன� ேரா� வா��எ�5 ெத�எ�3

midj;J 
thf;fhsh;fs;

204
வரதமாநதி 
பாலச��திர�-

ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 
வட�� பா��த 
ெத��>ஆ�ெப�டா� க��ட�  
வரதமாநதி பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-வரதமாநதி அைண வா��எ�6 ெத�எ�2
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-அ�ணாநக� வா��எ�6  ெத�எ� 2
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேகாவ�� பாைற        வா��எ�6 ெத�எ�2
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-�ள�ய மர�� ெச�   வா��எ�6 ெத�எ�2
5.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-ேத�க� ேதா�ட�      வா��எ�6 ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

205
���பப�� 
பாலச��திர�-

ஊரா�சிஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�    
��த�க��ட� ெத�� பா��த 
ேம�� ப�தி ���பப��         
பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர�  (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப�� ெமய�� ேரா� வா��எ�14 ெத�எ�1
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப�� ைப� ேரா� வா��எ�14 ெத�எ�2
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-மா�ய�ம� ேகாய�� ெத� வா��எ�14 ெத�எ�3
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப�� வட�� ெத�   வா��எ�14 ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;

206
���பப�� 
பாலச��திர�-

ஊரா�சிஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 
ெத�� பா��த��த� க��ட� 
கிழ�� ப�தி ���பப��  
பாலச��திர�-624610

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப�� ெத�� ெத� வா��எ�15 ெத�எ�1
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-மா�ய�ம� ேகாவ��  வட��� ெத�வா.15 ெத.2
3.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப�� ெமய��ேரா� வா.எ�.15 ெத�எ�3
4.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப�� ேம�� ெத� வா��எ�15 
ெத�எ�55.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-���பப��ெமய��ேரா� வா��எ�15 
ெத�எ�4

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

207 பாலச��திர�-

ஆ��ெப�டா� 
ெபா��பண���ைற க��ட� 
ேம�� பா��த க��ட� 
பாலச��திர�

1.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பாலா� அைண�ப�தி வா��எ�9 ெத�எ�1
2.பாலச��திர� (வ.கி) ம��� (ேப)-பாலா� ெத��� ெத� வா��எ�2 ெத�எ�2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

208 ��கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�க 

க��ட� ��கா�-624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 அ�சன� ெத�
2.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 கீ��ெத�
3.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெந��ெத�
4.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேம��ெத�
5.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ந��ெத�
6.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெப�யம�ணா� வ ���� ெத�
7.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�தி� வ ���� ெத�
8.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேம�வளாவ ���� ெத�
9.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 வாலவ ���� ெத�
10.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�ணா�வ ���� ெத�
11.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ���வ ���� ெத�
12.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 வா��கா� ம�ைட� ெத�
13.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ��� வ ���� ெத�
14.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ����ப��
15.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ஆ��� ெத�
16.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 கனவனபாைற

midj;J 
thf;fhsh;fs;

209 ��கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வ��தைல 

நகா் கிழ�� பார�த அைற 

����ப��-624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வ��தைல நக�-சி காலண�
2.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 B காலண�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

210 ��கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வ��தைல 

நகா் ேம�� பார�த அைற 

����ப��-624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ச�தியகைர
2.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2  வாலாநச�
3.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ���ப��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

211  பழ�����

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�பழ�����-

624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 அர�ப�ள� ெத�
2.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேம�ெத�
3.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 கிழ���ெத�
4.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 அ�சன� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

212 �������

ேநதாஜி உதவ�ெப�� 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� ப�க� 

�������-624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ��லா�ப��
2.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ������� 
3.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ப�டாள�ம� ேகாவ�� ெத�
4.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 பள�ய� ெத�
5.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெப�யச�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

213 �������

ேநதாஜி உதவ�ெப�� 

�வ�க�ப�ள� ெத�� ப�தி 

வட�� பா��த 

க��ட��������-624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ஏ காலன�
2.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 அ�சன ெத�
3.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கா�திநக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

214 �������

அ�க� வா� ைமய� ப���கி 

ேகா�ைபெப��கா�-�������-

624103

1.��கா� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ேகா�ைப� கா�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

215 ேப���பாைற
ப�சாய�� �ன�ய� ெதாட�க� 
ப�ள�>  பாரதி அ�ணாநக�  
ேப���பாைற

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 உ���பாைற ெம��
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 �லி��
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 க�ேணச�ர�
4.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேப���பாைற
5.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ப�ளா�கைவ
6.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பாரதி அ�ணாநக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

216 ேப���பாைற

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�, ெத�� ப�தி 

ேப���பாைற-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 உ��பாைற ெம��
midj;J 

thf;fhsh;fs;

217 ேப���பாைற

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�, ெத�� ப�தி ��த� 

க��ட� கிழ�� பா��த அைற 

ேப���பாைற-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேப���பாைற
midj;J 

thf;fhsh;fs;

218 வ��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�, கிழ�� க��ட� வ��ப��-

624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வ��ப�� கீழ� ெத�
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வ��ப�� ேம�� ெத�
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வ��ப�� ெமய�� ெத�
4.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 அ�சன� ெத�
5.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெர��ய�ர�
6.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ேகாவ��ப��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

219 வ��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி பைழய க��ட� 

வ��ப��-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வ��ப�� ந��ெத�
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ச�தியா காலன�
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வ��ப�� ேம�ெத�
4.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெர��ய�ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

220 அ��வ�ப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

வட�� ப�திஅ��வ�ப��-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 அ��வ� ப�� காலன�
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ����ர�
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 வ��ப�� ப���
4.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கிர�
5.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 அ��வ�ப��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

221 அ��வ�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

ெத�� ப�தி அ��வ�ப��-

624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 அ��வ�ப��
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 பாரதிநக�
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 வாைழ�கா�� ஓைட

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

222 ப�ள�கி

கா�திஜி உதவ�ெப���வ�க� 

ப�ள� வட�� ப�திப�ள�கி-

624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 வாைழ�கா�� ஓைட
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 மா���ப��
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�ள�கி

midj;J 
thf;fhsh;fs;

223 ப�ள�கி

கா�திஜி உதவ�ெப�� �வ�க� 

ப�ள� ெத�� ப�தி ப�ள�கி-

624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�ள�கி ெத�-3 
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 வாைழ�கா�� ஓைட
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 மா���ப��
4.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�ள�கி ெத�-4
5.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 காமராஜ�ர�
6.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ேகா�ைப

midj;J 
thf;fhsh;fs;

224 பா�கிய�ர�

சி.எ�.ஐ ந�நிைல��ள� 

கிழ�� க��ட� 5-� வ��� 

கிழ�� ப�தி பா�கிய�ர�-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 சி�ன�ப�ள�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

225 பா�கிய�ர�

சி.எ�.ஐ ந�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட� 5-� வ��� 

ேம�� ப�தி பா�கிய�ர�-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ெப��ப�ள�
2.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 பா�கிய�ர� 
3.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 வ��ப��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

226 �றி�சிநக�
ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள��றி�சிநக�-624101
1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 �றி�சி நக� (கத� எ� 1 �த� 211 வைர)

midj;J 
thf;fhsh;fs;

227 �றி�சிநக�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி க��ட� வட�� 

பா��த அைற�றி�சிநக�-624101

1.வ��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 �றி�சி நக� (கத� எ� 212 �த�)
midj;J 

thf;fhsh;fs;

228  வடக��சி

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�தி 

வடக��சி-624101

1.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வடக��சி
2.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 வடக��சி

midj;J 
thf;fhsh;fs;

229  வடக��சி

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

வடக��சி-624101

1.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வடக��சி ெத� 1
2.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ேம�ப�ள�
3.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேம�ப�ள�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

230 ெப��ப�ள�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி �தியக��ட� 

ெப��ப�ள�-624101

1.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெப��ப�ள�
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

231 ெப��ப�ள�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம�� ப�தி �தியக��ட� 

ெப��ப�ள�-624101

1.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ேகா�ைப�கா�
2.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெப��ப�ள� 
3.வடக��சி (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ���ைற

midj;J 
thf;fhsh;fs;

232 பா�ச��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�தி 

பா�ச��-624101

1.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 கீ��ெத�
2.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ந��ெத�
3.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-உ���க�டபாைற
4.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ந��ெத� ேப�தைர�பாைர
5.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேம�ெத� ேப�தைர�பாைர
6.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேப�தைர�பாைற
7.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பா�ச�� 
8.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 பா�ச�� 
9.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெந��ெத�
10.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வட���ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

233 பா�ச��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

பா�ச��-624101

1.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேம�ெத�
2.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேப�தர�பாைற
3.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கடசி�கா�
4.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 நடன�கா�வா�
5.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 �தமைல
6.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பா�ச��
7.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 �டைல�பாைற
8.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கர��பாைற
9.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 பா�ச��
10.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 பா�ச��
11.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 பா�ச��
12.பா�ச�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�.ஆ�.ேக.எ�ேட�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

234
ச�தனபலாப��
ெப���

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� ேம�� 

ப�திச�தனபலாப�� ெப���-

624101

1.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1ெப��� 
2.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ப�ள���கா�வா�
3.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 தி��நக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

235
ச�தனபலாப��
ெப���

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி, 

ச�தனபலாப�� ெப���-624101

1.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ப�ள���கா�வா�
2.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 �ர���பாைற
3.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ஆசா�ப��
4.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 அ�ேப�கா�காலன�
5.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ம�லிைக�பாைற
6.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 காலன� ஆசா�ப��
7.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ேம�ப��
8.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 க��சிெகா��
9.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 காலன�
10.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ச�தனபலா�ப��
11.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 தைல���

midj;J 
thf;fhsh;fs;

236
 ந��ப�� 
ெப���

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�� 

ெப���-624101

1.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெகா�த��ப��
2.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ��ைலய� கா�வா�
3.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 �சா��ப��
4.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ஊ���ப��
5.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ந��ப��
6.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ந���கா�
7.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ேச�ப����
8.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�ற�கா�வா�
9.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ப�ள���கா�வா�
10.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ப�ள��வள�
11.ெப��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�றவய�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

237 ெச��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

பைழயக��ட� 

கிழ��ெச��ப��-624101

1.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேக.சி.ப��
2.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 �றவனா�சி ஓைட

midj;J 
thf;fhsh;fs;

238 ெச��ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

���க��ட� கிழ��ெச��ப��-

624101

1.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 எழ�தைர�கா�
2.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 �லா�ேகா�
3.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 கைடயமைல
4.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெவ�கல�ப��
5.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ேம�கவ�ய�கா�
6.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 �எ�.ப�.ஏ.நக�
7.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 எ�.ஜி.ஆ�.நக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

239 ��ப�மா�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� ப�தி 

��ப�மா�ப��-624101

1.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 கவ�ய�கா�
2.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ��ப�மா�ப��
3.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ��ட�பாைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

240 ��ப�மா�ப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

ெத�� ப�தி ��ப�மா�ப��-

624101

1.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 வழி�ெபா�க�
2.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 த�ய� ��ைச
3.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 க�ள�கிண�
4.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ேவ�க� எ�ட�
5.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெவ�க��கா�
6.கிழ��ெச��ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ேகார�ெகா��

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

241 ம�கள�ெகா��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�திம�கள�ெகா��-624216

1.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�கள�ர�
2.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 காள�ய�ம�ேகாய�� ெத�
3.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)  -வா��-3 காம��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

242 ம�கள�ெகா��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ��த� 

வட�� பா��த க��ட� தகர 

ெகா�டைகம�கள�ெகா��-

624216

1.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 தி��த�க�
2.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ந��ெத�
3.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 கான�கா�
4.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ம�கள� ெகா��
5.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ெகாடல�கா�
6.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 த�டபாண��ர�
7.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கான�கா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

243 ம�கள�ெகா��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�தி 

ம�கள�ெகா��-624216

1.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 த�டபாண��ர�
2.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 �எ�.ஜி.ஆ�.காலன�
3.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 காம��
4.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 த�டபாண��ர�5.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-
வா��-3 த�டபாண��ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

244 ம�கள�ெகா��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

��த� க��ட� ேம�� 

ப�திம�கள�ெகா��-624216

1.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய��சாைல
2.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 தி��த�க�
3.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 காள�ய�ம� ேகாய�� ெத�
4.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய��சாைல
5.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய��சாைல
6.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய��சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

245 ெகாடல�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� ெகாடல�கா�-

624216

1.காம�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெகாடல�கா�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

246 தா�����

நாக�மா� நிைன� 

உய�நிைல�ப�ள� ெத�� ப�தி 

தா�����-624216

1.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ��க�ேகாய�� ெத�
2.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ��தால�ம� ேகாய�� ெத�
3.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 க�யமா� ேகாய�� ெத�
4.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 எ�.எ�.எ�.ெத�
5.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 எ�.ஜி.ஆ�.நக�
6.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ப�ட�கார� ேகாய�� ெத�
7.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பாைறவ ��டா� ெத�
8.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�ைரவ �ர� ேகாய�� ெக�
9.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெப��ப�� �ட� நக�
10.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 காள�ய�ம� ேகாய�� ெத�
11.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ஜி.ப�.சாைல
12.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ப� நிைலய�
13.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�தநாயக� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

247 தா�����

நாக�மா� நிைன� 

உய�நிைல�ப�ள� வட��ப�தி 

தா�����-624216

1.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 அ�ேப�கா� காலன�
2.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 எ�.எ�.ேக.நக�
3.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ெப��கான�
4.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 இ�திரா நக�
5.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 க��த� ���
6.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ெகா�டெகா��
7.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 தைல�கா�
8.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ப�லா�கா�
9.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 எ�.எ�.எ�.ெத�
10.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 காள�ய�ம� ேகாய�� ெத�
11.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 கீ���ைப�ெத�
12.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ஜி.ப�.சாைல
13.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 காப� ேபா��
14.தா����� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ��தால�ம� ேகாய�� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

248 ப�ைண�கா�
ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

வட��ப�தி ஊர�ப��-624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-4 தா����� ெமய��ேரா�
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-6 தா����� ெமய��ேரா�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-4 ��ைபய� ெத�
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-7 தா����� ெமய��ேரா�
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-4 சிவராம� ெத�
6.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-4 காமராஜ�ர�
7.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-6 காமராஜ�ர�
8.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 அழக�ேகாய�� ெத�
9.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 பஜைனமட� ெ◌ாெத�
10.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 அ�ணாசல� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

249
உர�ப�� 
>ப�ைண�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

காமராஜ�ர� ெப�மா� 

ேகாவ�� அ�கி� ஊர�ப��-

624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-14 பாரதி�ர�
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-5 கா�திஜி�ர�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-6 ேந�ய�ர� ேம��
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-6 ேந�ய�ர� கிழ��
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-10 பழன�யா���ர� ேம��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

250
cர�ப��  
ப�ைண�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத��ப�தி ஊர�ப�� -624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 பஜைனமட� ெத�
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 ப�ள�த�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 அழக�ேகாய�� ெத�
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 பழன�யா���ர� ெத��
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 பழன�யா���ர� ேம��
6.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 அ�ணாசல� ெத�
7.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-7 ச�திேவ� ெத�
8.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 தா����� ெமய��ேரா�
9.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 சிவராம� ெத�
10.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-4 தா����� ெமய��ேரா�
11.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 பழன�யா���ர� கிழ��
12.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-4 காமராஜ�ர�
13.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 ராய� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

251 ப�ைண�கா�

அர� ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி அைற எ�2 

ப�ைண�கா�-624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 பழன�யா���ர� (ேம��)
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 ப�.ேக.ராமசாமி ெத�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-8 ஆல��ப�� ெமய�� ேரா�
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 அழக� ேகாவ�� ெத�
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-8 அர� ேம�நிைல�ப�ள� ெத�
6.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-8 பஜைன மட� ெத�
7.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-10 பஜைன மட� ெத�
8.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 ராய� ெத�
9.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 பழன�யா���ர� வட�� 10.ப�ைண�கா� 
(வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-3 அ�ணா�சல� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

252 ப�ைண�கா�

அர� ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி அைற எ�5 

ப�ைண�கா�-624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 பழன�யா���ர� ெத��
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 �.ப�.ேக.எ�.ெத�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-1 பழன�யா���ர� ேம��
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 பழன�யா���ர� ேம��
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-2 தா����� ெமய��ேரா�
6.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-7 தா����� ெமய��ேரா�
7.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-7 ச�திேவ� ெத�
8.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-7 க�ண� ெத�
9.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-8 ஆல��ப�� ெமய��ேரா�
10.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 ஆல��ப�� ெமய��ேரா�
11.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 ஊ�� நைடபாைத கிழ���ெத�
12.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 பழன�ய�ப ம�ணா� ெத�
13.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-10 ஆல��ப�� ெமய��ேரா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

253
ஆல�ப�� 
ப�ைண�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�� க��ட� ேம��பா◌ா◌்�த 

அைற 

ஆல�ப��ப�ைண�கா� -624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-14 ஊ�� ேரா�

2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-14 வாைழகி�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-7 ேஜ.ஆ�.எ�. ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

254
ஆல�ப�� 
ப�ைண�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�� க��ட� வட�� பா◌ா◌்�த 

அைற 

ஆல�ப��ப�ைண�கா� -624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-11 க���பா��ர� 2.ப�ைண�கா� (வ.கி) 
ம��� (ேப)-வா��-10 பரமசிவ� ெத�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-12 பழன�யா���ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

255
ஆல�ப��ப�
ைண�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம��ப�தி ெமய��க��ட�, 

ஆல�ப��ப�ைண�கா� -624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 ஊ�� நைடபாைத 
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-15 �ைலயா�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-15 வடகைர�பாைற
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-11 �திய �அ�சன காலன�
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ெபா���சாமி ெத�
6.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ஆல��ப��ெமய��ேரா�
7.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ெவ�ைளய� ெத�
8.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-11 அழக�மா� ேகாய�� ெத�
9.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-11 ம���
10.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-11 ஊ�� நைடபாைத ேம��
11.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 ஆல��ப�� ெமய��ேரா�
12.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-14 பாரதி�ர�
13.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 க�யம�னா� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

256
ஆல�ப��ப�
ைண�கா�

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத��ப�தி ெமய��க��ட�, 

ஆல�ப��ப�ைண�கா� -624210

1.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ெபா���சாமி ெத�
2.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ேச�பதி ெத�
3.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 வரதராஜூ� ெத�
4.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ெவ�ைளய� ெத�
5.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ���ராய� ெத�
6.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-9 ஆல��ப�� ெமய��ேரா�
7.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 க�யம�ணா� ெத�
8.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-13 வடகைர�பாைற
9.ப�ைண�கா� (வ.கி) ம��� (ேப)-வா��-15 �ைல��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

257 பாலமைல
ஆ�.சி.�வ�க�ப�ள�பாலமைல-

624101
1.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பாலமைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

258 அ��க�
பாரதி உதவ�ெப�� 

�வ�க�ப�ள�அ��க�-624101
1.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 அ��க�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

259 ெப�மா�மைல

சி.எ�.ஐ.�வ�க�ப�ள� 

ெஜயரா� அ�னபா�கிய� 

வட��ப�தி அைற �� 

க��ட�ெப�மா�மைல-624101

1.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ெப�மா�மைல ந�த� (கத� எ� இ1 �த� 3-4-9)
midj;J 

thf;fhsh;fs;

260 ெப�மா�மைல

சி.எ�.ஐ.�வ�க�ப�ள� 

ெஜயரா� அ�னபா�கிய� 

ெத�� ப�தி க��ட� வட�� 

பா��த அைறெப�மா�மைல-

624101

1.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ெப�மா�மைல ந�த� (கத� எ� 3-4-30 �த� )
midj;J 

thf;fhsh;fs;

261
 
ெகாைட�கான�

�ன�தம�ய�ைன ஆர�ப� 

ப�ள� 

ப�ரகாச�ர�ெகாைட�கான�-

624101

1.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�ரகாச�ர� வா�� 3
2.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-ப�ரகாச�ர� வா�� 2

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

262 ெப�மா�மைல

சி.எ�.ஐ.�வ�க�ப�ள� 

ெஜயரா� அ�னபா�கிய� 

கிழ�� ப�தி அைற 

ெப�மா�மைல-624101

1.அ��க� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெப�மா�மைல
midj;J 

thf;fhsh;fs;

263 ெகாைட�கான�

�ன�த வளனா� ெதாட�க�ப�ள� 

ைமய�ப�தி கா�ேம��ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-இ�தய�ர�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெச�பக�� 
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ேகாரா���4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-
ஐய�கிண�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

264 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ஆர�ப ப�ள� ெத�� 

ப�தி க��ட� கிழ�� பா��த 

அைற (உகா��ேத 

நக�)சனீ�வாச�ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-உகா��ேத நக�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-உகா��ேத நக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

265 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ஆர�ப ப�ள� வட�� 

ப�தி க��ட� கிழ�� பா��த 

அைற சனீ�வாச�ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-சீன�வாச�ர�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-சீன�வாச�ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

266 ெகாைட�கான�

�ன�த வளனா� ெதாட�க�ப�ள� 

ப�ரதான க��ட� கா�ேம��ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-இ�தய �ர�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெச�பக�� 
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�ேம� �ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

267 ெகாைட�கான�

�ன�த அ�ள�ப� ெப�க� 

ேம� நிைல�ப�ள� ம�திய 

க��ட� ெத��ப�தி 

அைறெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணாநக� 1-வ� ெத�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணாநக� 2-வ� ெத�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணாநக� 3-வ� ெத�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணாநக� 4-வ� ெத�
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணாநக� கீ�ப�தி

midj;J 
thf;fhsh;fs;

268 ெகாைட�கான�

�ன�த அ�ள�ப� ெப�க� 

ெதாட�க�ப�ள� ம�திய 

க��ட� ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-காமராஜ� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ட�ன��ர� 1-வ� ெத�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ட�ன��ர� 2-வ�  ெத�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-லா�கா� ேரா�
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-நகரா�சி ��ய����6.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� 
(ந)-இ�திராநக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

269 ெகாைட�கான�

�ன�த அ�ள�ப� ெப�க� 

ேம� நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 1வ� 

அைறெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணா நக�

2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-லா�கா� ேரா�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-இ�திரா நக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

270 ெகாைட�கான�

�ன�த அ�ள�ப� ெப�க� 

�வ�க�ப�ள� கிழ�கிலி��� 

ேம�காக 1வ� அைற 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-காமராஜ� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ட�ன� �ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

271 ெகாைட�கான�

�ன�த அ�ள�ப� ெப�க� 

ேம� நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி கிழ�கிலி��� 3வ� 

அைற ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணா நக�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-காமராஜ� சாைல
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ட�ன� �ர�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-லா�கா�ேரா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

272 ெகாைட�கான�

�ன�த அ�ள�ப� ெப�க� 

ேம� நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி கிழ�கிலி��� 4வ� 

அைற ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-இ�திரா நக�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

273 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� கீ� 

க��ட� கிழ��ப�தி 

ஆன�தகி� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 1வ� ெத� 
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 2-வ� ெத�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 3வ�ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

274 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� க��ட� வட�� பார�த 

அைற மராமர�� 

க��ட�ஆன�தகி� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 4-வ� ெத�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 5-வ� ெத�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 6-வ� ெத�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 7-வ� ெத�
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-காமராஜ� சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

275 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

கீ�க��ட� கிழ�� ப�தி 

ஆன�தகி� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 4-வ� ெத�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 5-வ� ெத�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 6-வ� ெத�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆன�தகி� 7-வ� ெத�
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�லிகா� ேரா�
6.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�ன�வ�சி�� ேரா�-ப�தி

midj;J 
thf;fhsh;fs;

276 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ேம�க��ட� ஆன�தகி� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�தி�ர� midj;J 
thf;fhsh;fs;

277 ெகாைட�கான�

நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� �திய 

மராமர�� க��ட� 

கிழ�கிலி��� ேம�� 2வ� 

அைறெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-த�தி ேம�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ேசாம��தர� காலன�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�லிகா� ேரா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

278 ெகாைட�கான�

ஆ�.சி. நகர ெதாட�க�ப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� 1வ� 

அைறப�ள��வ��லா, 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�தலியா��ர�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ணா சாைல
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-லா�கா� ேரா�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ப� �. ேரா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

279 ெகாைட�கான�

ஆ�.சி. நகர ெதாட�க�ப�ள� 

வட�கிலி��� ேம�� 

க��ட�ப�ள��வ��லா, 

ெகாைட�கான�-624101

5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�லி�வ��லா
midj;J 

thf;fhsh;fs;

280 ெகாைட�கான�

சி.எ�.ஐ. நகர ந�நிைல�ப�ள� 

உ�வ��ேரா� கிழ�� ப�தி 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ேதாண�யா� ேகாவ�� ெத�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�லி�வ��லா 
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-நா�� ேரா�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-த�தி ேம�
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-சி எ� ஐ. ப�ள�
6.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-கீ� �மி
7.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெசய��� ேம�� ேரா�
8.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ேபா�� ஆப�� ேரா�
9.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ஆ� சி ப�ள� ேரா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

281 ெகாைட�கான�

சி.எ�.ஐ. நகர ந�நிைல�ப�ள� 

உ�வ��ேரா� ேம�� ப�தி 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�ள��வ��லா ெத�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-நா�� ேரா�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-த�திேம�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-கீ��மி
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ேதாண�யா� ேகாவ�� ெத�
6.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெசய���ேம�� சாைல
7.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ேப�பா�� சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

282 ெகாைட�கான�

�ன�த ெதரசா �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ெத�கிலி��� 

வட�� 4வ� அைற 

பா�பா��ர� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�பா��ர� கா��ல���� சாைல
midj;J 

thf;fhsh;fs;

283 ெகாைட�கான�

�ன�த ெதரசா உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ெத�கிலி��� 

வட�� 3வ� அைற 

பா�பா��ர� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-வ�ட�கான� 
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ஸ� ேவ�ட� சாைல
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�� பா�� சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

284 ெகாைட�கான�

�ன�த ெதரசா உய�நிைல�ப�ள� 

4� வ��� சி ப���பா�பா��ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப�� பா�� ேரா�
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�வ ��� ெச���ெம�� கா�ப���

midj;J 
thf;fhsh;fs;

285 ெகாைட�கான�

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

வட��ப�தி அ�ச�ேவ�ட� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெச�ல�ர� 
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-க��சி சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

286 ெகாைட�கான�

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� ெத�� 

ப�தி அ�ச�ேவ�ட� 

ெகாைட�கான�-624101

1.Nky;gLfhL>   2.fPo; gLfhL
midj;J 

thf;fhsh;fs;

287 ெகாைட�கான�

�ன�த ேசவ�ய� �வ�க�ப�ள� 

ப�ரதான க��ட� 

கிழ�கிலி��� ேம�� 6வ� 

அைற நா���ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�ெவ�� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-லாய��� சாைல
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ைரப�� ேர�� சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

288 ெகாைட�கான�

�ன�த ேசவ�ய� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த 1வ� அைற நா���ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ஸ� ேவ�ட� சாைல 3.ெகாைட�கான� (வ.கி) 
ம��� (ந)-ப�ய�ேசாலா சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ேப�கா� நக� 7.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-
பா�கிய�ர�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அவ� வ��லா சாைல
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-நா���ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

289 ெகாைட�கான�

�ன�த ேசவ�ய� �வ�க�ப�ள� 

ேம�� க��ட� நா���ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ைரப�� ேர�� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-நா�� �ர�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-கா�ெவ�� சாைல
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-லாய��� சாைல
5.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��க�ர�
6.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ப�ய�ேசாலா சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

290 ெகாைட�கான�

�ன�த ேசவ�ய� �வ�க�ப�ள� 

ப�ரதான க��ட� கிழேம�காக 

4வ� அைற நா���ர� 

ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-பா�கிய�ர�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

291 ெகாைட�கான�

�ன�த ேசவ�ய� �வ�க�ப�ள� 

ப�ரதான க��ட� 2வ� அைற 

நா���ர� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-நா���ர� midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

292 ெகாைட�கான�

�ன�த ேசவ�ய� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� வட�� ப�தி அைற 

நா���ர� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ச��க�ர�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

293 ெகாைட�கான�

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி ம�திய க��ட� 

கிழ�கிலி��� ேம�� 3வ� 

அைறெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�ள�� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப��ஹி� சாைல
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெச��யா� சாைல
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ப���� ெசாைச��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

294 ெகாைட�கான�

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி ம�திய க��ட� 

கிழ�கிலி��� ேம�� 4வ� 

அைறெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-எ�.எ� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-வ�ைளயா�� ைமதான�
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-அ�ைன ெதரசா நக�
4.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-எ� ஜி ஆ�. நக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

295 ெகாைட�கான�

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� க��ட� ைமய ப�தி 

ேம�கிலி��� கிழ�� 3வ� 

அைற ெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-�ள�� சாைல
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப��ஹி� சாைல
3.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெச��யா� சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

296 ெகாைட�கான�

இ�ேப�� ஜ�ச� ஆர�� ப�ள� 

எ�.எ�. ேரா� ெகாைட�கான�-

624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-மா�ப��ைள �தலியா� ெத�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

297 ெகாைட�கான�

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெதற� ப�தி ம�திய க��ட� 

கிழ�கிலி��� ேம�� �த� 

அைறெகாைட�கான�-624101

1.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ேடாப�கான� 
2.ெகாைட�கான� (வ.கி) ம��� (ந)-ெப��ஹி� சாைல

midj;J 
thf;fhsh;fs;

298 ��பாைற

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

வட�� ப�தி அைறஎ� 

1��பாைற-624103

1.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ப�ரபாக� நக�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

299 ��பாைற

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம�� ப�தி அைறஎ� 2 

��பாைற-624103

1.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேகாய�� ெத�
2.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பன���
3.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ேகா�ைப
4.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய��ேரா�
5.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ��ப�ரமண�ய�ர�
6.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 கா�சாைரகா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

300 ��பாைற
ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி��பாைற-624103

1.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 கடவளா� வ ���� ெத�
2.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன�
3.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய�� வ �தி
4.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ேகாவ�� ெத�
5.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ��ப�ரமண�ய�ர�
6.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 கா�தி நக�
7.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வய� ெவள�
8.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ஆைன வ�டா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

301 ��பாைற
ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள���பாைற-624103

1.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ம�ணா�யா� ெத�
2.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 வ�கி ம�ணா� ெத�
3.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ெர��யா� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

302 ��பாைற
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

�� க��ட���பாைற-624103

1.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ஆசா� ெத�
2.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ��தா�க� ெத�
3.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெந��ெத�
4.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெச�ட� ெத�
5.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 பஜைன ேகாய�� ெத�
6.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கைரய ெத�
7.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 நா�� ெத�
8.��பாைற (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 பாரதி ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

303 ம�னவ��
ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�திய க��ட�ம�னவ��-624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ம�னவ�� midj;J 
thf;fhsh;fs;

304 ம�னவ��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

இைண�� க��ட�ம�னவ��-

624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ேகாய��ெத�
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 கரடவ ���� ெத�
3.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ம�தி�யா� ெத�
4.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ேபா�டாப�� ெத�
5.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 அ�ணாசிைல ெத�
6.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ஆதிதிராவ�ட� காலன�
7.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெமய�� சாைல
8.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ைககா��
9.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெப�யம�ணா�யா� ெத�
10.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ம�ைத ெத�
11.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 த�ண��கைர ெத�
12.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 க�ண��ர�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

305 ம�னவ��
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

ெத��ப�தி ம�னவ��-624103
1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ம�னவ�� (கத� எ� 1 �த� 4-467 வைர)

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

306 ம�னவ��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

கிழ�� பா��த �� க�க��ட� 

தகர�ைர ம�னவ��-624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ம�னவ�� (கத� எ� 4-468 �த�)
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ம�னவ��  ெத�-2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

307 ம�னவ��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

வட�� ப�திக��சி 

ம�னவ��-624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ெமய��ேரா�
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ம�தி�யா�  ெத�
3.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ராஜ�ர�
4.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 காலன�
5.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 க���சாமி ேகாய�� ெத�
6.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 காமா�சிய�ம�ேகாய�� ெத�
7.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ப�ள���ட� ெத�
8.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 வா�தியா� வ ���� ெத�
9.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ம�ைத ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

308 ம�னவ��

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத���ப�தி க��சி 

ம�னவ��-624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ராஜ�ர�
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 காலன� க��சி
3.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 க��பணசாமிேகாய��  ெத�
4.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ராம�ேகாய�� ெத�
5.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெமய��ேரா�
6.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�ைத ெத�
7.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெச�டமி�� ெத�
8.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 கி�டம�ணா� ெத�
9.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 பஜைனமட� ேகாய�� ெத�
10.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ம�ைத�ெத�-2
11.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 காமா�சிய�ம� ேகாய�� ெத�
12.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ப�டாள�ம�ேகாய�� ெத�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

309
���� 
ம�னவ��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள����� 

ம�னவ��-624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ����கா�-���� 
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�ைத ெத� ����  
3.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 த�ண ��கைர ெத�- ���� 
4.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 நா�டாைமெத� -���� 
5.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�ண�யா� ெத� - ���� 6.ம�னவ�� 
(வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�ள���ட� ெத� -���� 
7.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ��க� ேகாவ�� ெத� ���� 8.ம�னவ�� 
(வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 �சா� வ ��� ெத� - ���� 
9.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 அ�கைர�கா� - ���� 
10.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 பஜைனேகாய��ெத� - ���� 11.ம�னவ�� 
(வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�தி�யா� ெத� - ���� 
12.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ந�� ெத� - ���� 
13.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�டாள�ம� ேகாய�� ெத� காலன� - ����

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

310
கீழானவய� 
>ம�னவ��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�கீழானவய�-624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�டாள�ம� ேகாவ�� ெத�  கீழானவய� 
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 நா�� ெத� கீழானவய� 
3.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ப�ள���ட�ெத� - கீழானவய�    
4.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�ைத ெத� - கீழானவய� 5.ம�னவ�� 
(வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ஆசா� ெத� - கீழானவய� 
6.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 மைலயா��ேகாவ��ெத� -கீழானவய� 
7.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 பா�வா� ெத� - கீழானவய�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

311
 
ம�ச�ப��>ம�
னவ��

வனத��� �கா�ம�ச�ப��-

624103

1.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ம�ச� ப�� 
2.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ��வா���
3.ம�னவ�� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ��கி�ப�ள�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

312  ���

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�திய க��ட� வட�� 

ப�தி���-624103

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

midj;J 
thf;fhsh;fs;

313  ���

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�திய க��ட� ெத�� ப�தி 

���-624103

1.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 ���
midj;J 

thf;fhsh;fs;

314 ேபா��
ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேபா��-624103

1.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-5 ேபா��
2.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-6 நா�டா�ப��
3.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 நா�டா�ப��

midj;J 
thf;fhsh;fs;

315 கிளாவைர

க��� உதவ� ெப�� 

�வ�க�ப�ள� ேம�� 

ப�திகிளாவைர-624103

1.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 கிளாவைர
midj;J 

thf;fhsh;fs;

316 கிளாவைர

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��லி��� 

ெத�� ப�தி ேம�� பா��த 1 

அைறேமல கிளாவைர-624103

1.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 காலன�
2.��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 கிளாவைர

midj;J 
thf;fhsh;fs;

317 ெவ�ளகவ�
ேந�ஜி உதவ� ெப�� 

�வ�க�ப�ள�ெவ�ளகவ�-624101

1.ெவ�ளகவ� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 ெவ�ளகவ�
2.ெவ�ளகவ� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-1 தி�வ��வ� நக�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

318 சி���
ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�சி���-624101

1.ெவ�ளகவ� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 சி���
2.ெவ�ளகவ� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 சி��� காலன�

midj;J 
thf;fhsh;fs;

319
ெப��� 
ெவ�ளகவ�

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�ெப��� 

ெவ�ளகவ� கிராம�-624101

1.ெவ�ளகவ� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ெப���
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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thf;Fr;
rhtb 
thpir 

vz;

thf;Fr;rhtb 
mike;Js;s fl;blk;

thf;Fr;rhtb mike;Js;s fl;blk; thf;Fr;rhtbf;F fl;Lg;gl;l gFjpfs

midj;J 
thf;fhsh;fSf;F

k; / Mz;fs; 
kl;Lk; / 

ngz;fs; kl;Lk;

320 ��பைர��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� பைழயக��ட� 

��பைர��-624202

1.�ல��� (வ.கி)��பைர�� (ஊ)-வா��-1 ��பைர��
midj;J 

thf;fhsh;fs;

321  �ல���
ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம�� க��ட� �ல���-624202

1.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��1- நாவல� ெத�
2.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ஜ�வாவ �தி

midj;J 
thf;fhsh;fs;

322 �ல���

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

வட��க��ட� (ேம��ப�தி) 

�ல���-624202

1.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-2 அ�ணா ெத�
midj;J 

thf;fhsh;fs;

323 �ல���
ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�திய க��ட� �ல���-624202

1.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-3 ஜ�வா ெத�
2.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ஜ�வா ெத�
3.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-வா��-4 ெஜ.ப�.நக� காலன�4.�ல��� (வ.கி) ம��� (ஊ)-
வா��-4 மண�தா�

midj;J 
thf;fhsh;fs;


