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1 1
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��பா��த 

வட�� க��ட� கிழ�கிலி��� 

�த� அைற க�ள��ப��.-624004

1 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள��ப�� ப�ளா� 6 வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

2 2
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��பா��த  

�திய ஆ� சிசி  க��ட� வட�� 

ப�தி (இர�� வ��பைற 

க��ட�) க�ள��ப��.-624004

1 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) அல��வா�ப�� வா�� 5, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (க�ள��ப��) (வ.கி) ம��� (ஊ) ராகேவ�திரா நக� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

3 3
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��� 

பா��த க��ட� வட��� ப�தி 

(��� வ��பைற க��ட�) 

க�ள��ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள��ப�� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

4 4
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம���  

பா��த க��ட� ெத��� ப�தி 

(��� வ��பைற க��ட�) 

க�ள��ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள��ப�� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

5 5
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��பா��த  

�திய ஆ� சிசி  க��ட� ெத�� 

ப�தி (இர�� வ��பைற 

க��ட�) க�ள��ப��.-624004

1 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) கா�திநக� வா�� 3, 

2 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) சரைள�ப�� வா�� 3, 

3 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) கா�திநக� காலன� வா�� 3, 

4 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) ந�தனா��ர� வா�� 3, 

5 -ெச��நாய�க�ப��(வ.கி) ம��� (ஊ) ப�மா நக�,

அைன�� 

வா�காள�க�

6 6
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ�� க��ட�, 

ெச��நாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச��நாய�க�ப�� வா��-1,
அைன�� 

வா�காள�க�

7 7
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப ப�ள� ேம��� 

பா��த கா�கிேர� 

க��ட�,ெச��நாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச��நாய�க�ப�� ேம���ெத� வா��-1, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி� நக�, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) பழன�ய�பாநக�,

அைன�� 

வா�காள�க�

8 8
ெச��நாய�க�ப

��

அர� க�ள� ேம�நிைல� ப�ள� ேம�� 

பா��த ெத�� ப�தி க��ட� , 

ெச�னமநாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�னமநாய�க�ப�� வா�� 4, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஏ�மைலயா�நக� வா�� 4, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�காள பரேம�வ� நக� வா�� 4, 

4 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ணா�சல� நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

9 9
ெச��நாய�க�ப

��

அர� க�ள� ேம�நிைல� ப�ள� ெத�� 

பா��த �த� வ��பைற (ேம�� ப�தி) 

ஒ�பதா� வ��� எ ப�� வ��பைற 

ெச�னமநாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச��க�ர� வா�� 4, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) இ�திரா நக� வா�� 4, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�னா�சி நக� வா�� 4, 

4 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) மஹாராஜா நக� வா�� 4, 

5 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரமணமஹ�ஷி நக� வா�� 4, 

6 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி�மைல�ேகண� நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�
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10 10
ெச��நாய�க�ப

��

அர� க�ள� ேம�நிைல� ப�ள� ெத�� 

பா��த இர�டாவ� வ��பைற (கிழ��  

ப�தி) ஒ�பதா� வ��� ப� ப�� 

வ��பைற ெச�னமநாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�னமநாய�க�ப�� வா�� 4,
அைன�� 

வா�காள�க�

11 11
ெச��நாய�க�ப

��

அர� க�ள� ேம�நிைல� ப�ள� கிழ�� 

பா��த �தய க��ட� ெத�கிலி��� 

இர�டாவ� அைற, 

ெச�னமநாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அழக� சி�க� ப�� வா�� 4, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���ரா�நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

12 12
ெச��நாய�க�ப

��

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள� வட�� 

ப�தி ெத�� பா��த ஒ�� க��ட� 

,ெப�மா�ேகாவ��ப�� 

ெச��நாய�க�ப��-624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�மா� ேகாவ��ப�� வா�� 1, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெர�கநாத�ர�,

அைன�� 

வா�காள�க�

13 13
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத��பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 

�த� அைற மாவ�ட ஆ�சிய� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�தன��� வா�� 2, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி�ைனயா�ர� வா�� 2, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரா�நக� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

14 14
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� அ�கி�� ஆர�ப ப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட� வட�கிலி��� 

��றாவ� அைற மாவ�ட ஆ�சிய� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராமசாமிகாலன� வா�� 2, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ��ேன� நக�, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ��த� நக�, 

4 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) நாக�பாநக� வா��-1, 

5 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) நாக�பாநக� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

15 15
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� ேம�நிைல� ப�ள� 

ெத��பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 

இர�டாவ� அைற மாவ�ட ஆ�சிய� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ட��ராஜ�கா�ப�� வா�� 2,
அைன�� 

வா�காள�க�

16 16
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� அ�கி�� ஆர�ப ப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட� வட�கிலி��� 

இர�டாவ� அைற மாவ�ட ஆ�சிய� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேவதா�தி�நக� வா�� 2, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���நக� வா�� 2, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகா�ட� நக�,

அைன�� 

வா�காள�க�

17 17
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� ேம�நிைல� ப�ள�,  

ெத��பா��த க��ட�, கிழ�கிலி��� 

3வ� அைற மாவ�ட ஆ�சிய� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராஜ�காப�� வா�� 2,
அைன�� 

வா�காள�க�

18 18
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� ேம�நிைல� ப�ள�, 

ெத��பா��த க��ட�. ேம�கிலி��� 

2வ� அைற மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி�வ��வ� வளாக� வா�� 4, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) லய�� காலன�, 

3 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�தி நக�, 

4 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) EB காலன� வா�� 2, 

5 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) பால���ைட வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

19 19
ெச��நாய�க�ப

��

அ��வ�லா� ேம�நிைல� ப�ள� 

ெத��� பா��த க��ட� ேம�கிலி��� 

1வ� அைற மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� 

அ�வலக� அ�கி�,ைபபா� சாைல, 

ெச��நாய�க�ப�� - 624004

1 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�யாநக� வா�� 1, 

2 -ெச��நாய�க�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அர� ஊழிய� ��ய���� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

20 20 சலீ�பா�
வ��யாபா��தி ேந�ன� அகாடமி, கிழ�� 

பா��த க��ட�, ெத�கிலி��� 

இர�டாவ� அைற, சலீ�பா�.-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஏ.ஆ�. ேபா�� காலன� வா�� 2, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சலீ�பா� ப��� வா�� 2, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மகா�மா நக� வா�� 2, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாலாஜி நக�, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாஆ�பேரா��� நக�,

அைன�� 

வா�காள�க�
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21 21 சலீ�பா�
வ��யாபா��தி ேந�ன� அகாடமி, கிழ�� 

பா��த க��ட�, ெத�கிலி��� 

��றாவ� அைற, சலீ�பா�.-624005

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

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அழகி�க��ட�� வா�� 2, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ�கேட�வரா நக� வா�� 2, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ேவ�த� நக�, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ� ஜி ஆ� நக� வா�� 2, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ)  மகாெல��மி நகா்வா�� 4, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ைனநக� வா�� 2, 

8 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ைனநக� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

22 22 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

வட��� பா��த ேம��� ப�தி க��ட�, 

சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சலீ�பா� ���ெத� வா�� 2,
அைன�� 

வா�காள�க�

23 23 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�கிழ�� ப�தி ஓ��� 

க��ட�,சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அப�ராமி நக�, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஜி ேக நக�, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச��த�ரா� நக�, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ஜ�நக� வா�� 2, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ள� ெத� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

24 24 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த க��ட� ெத�� 

ப�தி,சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சலீ�பா� ச�கிலிய� ெத� வா�� 2, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெசப�தியா� ெத� வா�� 2, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ��ளா� ெத� வா�� 2, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெசப�தியா� ெத� வா�� 2, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவனா�� ெகா�ட� வா�� 2, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�.எ�.நக� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

25 25 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள� 

ெத��பா��த ஒ�� 

க��ட�,ெச�லம�தா� சலீ�பா�-624005

 

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) காலன��ெத� வா�� 1, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி��பதி நக� வா�� 1, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�தி நக� வா�� 1, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��ெபா� நக� வா�� 1, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ���ெத� வா�� 1, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ேசாைட�ப�� வா�� 1, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�மா� ேகாவ��ப�� வா�� 1, 

அைன�� 

வா�காள�க�

26 26 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள� 

வட��பா��த கா�கிேர� 

க��ட�,ெச�லம�தா� சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம��� ெத� வா�� 1, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி�ன�மா�ெகா�ட� வா�� 1, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ��கா�ப�� வா�� 1, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�லம�தா� கிழ���ெத� வா�� 1, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�லம�தா� பைழயெத� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

27 27 சலீ�பா�
ஜி.�.எ� கைல�க��� ெத�� 

பா��தக��ட� கிழ��ப�தி ,சலீ�பா�-

624005

 1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) த�ண�� ப�த�-க��ேரா� வா�� 3, 

 2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) N.S.நக� வா�� 3, 

 3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) N.S. நக� வா�� 4, 

 4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாரதியா� நக� E.B. காலன� வா�� 5,    5-சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராய��ர� 

வா�� 1                                                   6-சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராய� ெகா�ட� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

28 28 சலீ�பா�
ஜி.�.எ� கைல�க��� கிழ��ப�தி 

ெத�� க��ட� ேம�� பா��த ,வட�� 

க��ட� - சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராஜகாள�ய�மா� நக� வா�� 4, 

 2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�னாயக� நக� வா�� 4, 

 3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கர���ப�� வா�� 1, 

 4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஜி.�.எ�. நக� வா�� 12,

அைன�� 

வா�காள�க�

29 29 சலீ�பா�
ஜி.�.எ� கைல�க��� ெத��பா��த 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி ,சலீ�பா�-

624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேரச�கைட க� ேரா� வா�� 3, 

 2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேபா�ட� காலன� வா�� 3, 

 3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) K.P.நக� வா�� 3, 

 4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) G.T.N. க��� சாைல வா�� 3, 

 5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அப�ராமிநக� வா�� 3, 

 6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ல��மி நக� வா�� 5, 

 7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ஜ�� நக� வா�� 4, 

 8 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�லம�தா� வா�� 3, 

 9 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) க��ைபயாப��ைள நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�
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30 30 சலீ�பா�
ஜி.�.எ� கைல�க��� கிழ��� ப�தி 

ெத�� க��ட� ேம�� பா��த 

வட��ப�தி க��ட�,சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாைல�� வா�� 4, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�நாயகாநக� வா�� 4, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேக.எ�.ஏ.நக� வா�� 4, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) த�ண��ப�த� வா�� 5, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகா�ல� நக� வா�� 3, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாண��க� ெகா�ட� வா�� 2, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாண��க� ெகா�ட� வா�� 3, 

8 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாண��க� ெகா�ட� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

31 31 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட�,ெகா�த�ப�� 

சலீ�பா�-624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�த�ப�� வா�� 5, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�த�ப�� வா�� 3, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�த�ப�� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

32 32 சலீ�பா�
ஆதிதிராவ�ட� நல��ைற ப�ள�, 

ேம��ப�தி ெத�� பா��த வட��� 

க��ட� ,ந�தவன�ப�� சலீ�பா� -624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�கைரபாண��ெத� வா�� 4, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ��கா ேம� வா�� 4, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஞான�ர� வா�� 4, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ய�மா�நக� வா�� 4, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ஜ�தாகாலன� வா�� 5, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ணாநக� வா�� 5, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���மண� நக� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

33 33 சலீ�பா�
ஆதிதிராவ�ட� நல��ைற ப�ள� 

ைமயப�தி ெத��பா��த வட��ப�தி 

க��ட�,ந�தவன�ப�� சலீ�பா� -624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கேண� நக�-ந�தவன�ப�� வா�� 5, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ய�மா� நக� வா�� 5, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி�நக� வா�� 5, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மி�வா�ய ��ய���� வா�� 3, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மி�வா�ய ��ய���� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

34 34 சலீ�பா�
ஆதிதிராவ�ட� நல��ைற� ப�ள�, கிழ�� 

ப�தி ெத��� பா��த வட�� 

க��ட�,ந�தவன�ப�� சலீ�பா� -624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந�தவன�ப�� வா�� 5, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�மா�சாமி ெர��யா�ேதா�ட� வா�� 4, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�மா�சாமி ெர��யா�ேதா�ட� வா�� 5, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ள�யமர�ெத� வா�� 5, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாைறேம� வா�� 5, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�தி� நக� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

35 35 சலீ�பா�
ஆதிதிராவ�ட� நல��ைற�ப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி,ந�தவன�ப�� 

சலீ�பா� -624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ��வ� காலன� வா�� 5, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ��லவ� காலன� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

36 36 சலீ�பா�
அர� �ழ�ைதக� ைமய�, ெத�� பா��த 

கிழ���ப�தி க��ட�,ந�தவன�ப�� 

சலீ�பா� -624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரா�கி ெகா�ட� வா�� 3, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரா�கி ெகா�ட� வா�� 5, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ப� வளாக� வா�� 3, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேராஜா நக� வா�� 3, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சர�வதி நக�, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேபாய�காலன� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

37 37 சலீ�பா�
அர� �ழ�ைதக� ைமய�, ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி க��ட�,,ந�தவன�ப�� 

சலீ�பா� -624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சலைவயாள� காலன� வா�� 5, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாைற க��ல காலன� வா�� 5, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ��ைபயாப��ைள நக� வா�� 4, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அவணநாடா� நக� வா�� 5, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேடவ�� நக� வா�� 5, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) இ�ஜின�ய�� காலன� வா�� 5, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�லிைக நக� வா�� 5, 

8 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேவல�பநா�� கா�ப��� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

38 38
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப� ேசாைலநாடா� நிைன� 

ேம�நிைல�ப�ள� (�யநிதி), ெத�� பா��த 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 6� வ��� ”எ�1” 

ப��� வ��பைற,,ஜி.�.எ� சாைல 

தி���க� 624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�யா� காலன� வா�� 3, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�யா� காலன� வா�� 3, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���நக� வா�� 3, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) தல�ப�ேகானா�ப�� வா�� 3,

 5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ல�பேகானா�ப�� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�
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39 39
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப� ேசாைலநாடா� நிைன� 

ேம�நிைல�ப�ள� (�யநிதி), ெத�� பா��த 

க��ட� ேம�� ப�தி, 8� வ��� ”எ�” 

ப��� வ��பைற,,ஜி.�.எ� சாைல, 

தி���க� 624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மகால�மி நக� வா�� 3, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) மகாெல��மிநக� வா�� 3, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) N.S. நாடா� ேதா�ட� வா�� 3, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) K.A.M. நக� வா�� 3, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) K.A.M. நக� வா�� 4, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாரதியா� நக� வா�� 3, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ�.எ�.நாடா� ேதா�ட� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

40 40 சலீ�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய �லக�, கிழ�� பா��த 

க��ட�,சலீ�பா� 624005

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���ற� நக� வா�� 5, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கா�திஜி நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

41 41
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஜா�பா� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட�, 7�வ��� சி ப��� 

வ��பைற,ேந�ஜிநக�, தி���க�-624001

1 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமியா� மட� வா�� 4, 

2 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ப� நக� வா�� 5, 

3 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ�.வ�.எ�.நக� வா�� 5, 

4 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) க��ேரா� வா�� 5, 

5 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) A.K.M.G.நக� வா�� 5, 

6 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) M.N.நக� வா�� 5, 

7 -சலீ�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமியா�பாைற வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

42 42 ��ள��பா�
�ன�த வளனா� ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த �தியக��ட�, 

ேம��ப�க�,��ள��பா�-624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ��மர���ப�� வா�� 1, 

2 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) அைண�ப�� வா�� 1, 

3 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) �ள�யமர���ப�� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

43 43 ��ள��பா�
�ன�த வளனா� ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த �திய க��ட� கிழ�� 

ப�தி,��ள��பா�-624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ��ள��பா� வா�� 1,
அைன�� 

வா�காள�க�

44 44 ��ள��பா�
�ன�த வளனா� ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த க��ட� ைமய 

ப�தி,��ள��பா�-624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) பாைற�� அ�ரஹார� வா�� 1, 

2 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) சி�னகாமலா�ர� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

45 45 ��ள��பா�
�ன�த ந�அ�ைன நிைன� 

ெதாட�க�ப�ள�, ெத��பா��த 

க��ட�,ெச��யப��, ��ள��பா� 624005

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

2 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ெச��யப�� வா�� 2, 

3 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ெமா��யப�� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

46 46 ��ள��பா�

ப��ைசய�மா� நிைன� உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள� �தியக��ட� 

ெத��பா��த ேம��ப�தி,கா�ப�ள�யப�� 

��ள��பா� -624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) கா�ப�ள�ய�ப�� வா�� 2,
அைன�� 

வா�காள�க�

47 47 ��ள��பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 

பா��த க��ட�,�ழ�ைத�ப�� 

��ள��பா� - 624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) �ழ�ைத�ப��, வா�� 4, 

2 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) �ள��ப�� வா�� 4, 

3 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ��� ப��� வா�� 4, 

4 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆேரா�கியசாமி நக� வா�� 4, 

5 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�யசாமி நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

48 48 ��ள��பா�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

ப�தி ெத�� பா��த 

க��ட�,ேகாடா�கிநாய�க�ப�� 

��ள��பா� 624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாடா�கிநாய�க�ப�� வா�� 3, 

2 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) உ�தன�ப�� வா�� 4, 

3 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�வ�நக� வா�� 4, 

4 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாடா�கிநாய�க�ப�� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

49 49 ��ள��பா�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

வடேம�� �திய ஆா்சிசி கிழ�� பா��த 

க��ட�,ேகாடா�கிநாய�க�ப�� 

��ள��பா� 624005

1 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ��ச�ப�� வா�� 3, 

2 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாடா�கிநாய�க�ப�� ச�கிலிய� ெத� வா�� 3, 

3 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) க�தன�ப�� வா�� 3, 

4 -��ள��பா�(வ.கி) ம��� (ஊ) ��கனா�ப�� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

50 50 தாமைர�பா�

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி,�.எ�.பாைற�ப��, தாமைர�பா�-

624005

1 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாைல�� வா�� 2, 

2 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) த�ப�நாய�க� பாைற�ப�� வா�� 2, 

3 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) அ�மா�ள���ப�� வா�� 2, 

4 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) த�ப�நாய�க�பாைறப�� வா�� 2, 

5 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) சாைல�� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

51 51 தாமைர�பா�
அர� அ�க�வா� ைமய� ெத�� பா��த 

க��ட�,ேகாவ��யாக�ப�ப�� 

தாமைர�பா�-624005

1 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� க�லா��ப�� வா��-4, 

2 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி��சி ேரா� ேதா�ட�� வ �� வா�� 4, 

3 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ�� யாக�ப�ப�� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�
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52 52 தாமைர�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

வட��பா��த கிழ��ப�தி 

க��ட�,தாமைர�பா�-624005

1 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) தாமைர�பா� வா�� 1 , 

2 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரய��ேவ �ேடஷ� க�மாளப�� வா�� 3, 

3 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) தாமைர�பா� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

53 53 தாமைர�பா�
ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��தக��ட�,தாமைர�பா�-624005

1 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) நாக�ப�� ப�ளா�எ�.3 வா�� 3, 

2 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) ராஜ��கா�தி நக� வா�� 1, 

3 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) ப�ள�வாச�ெத� வா�� 1, 

4 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) த�னாசிபாைறப�� வா�� 2, 

5 -அ�மா�ள���ப�� (தாமைர�பா�) (வ.கி) தாமைர�பா� (ஊ) தாமைர�பா� அ�ஜன காலன� வா�� 1, 

6 -தாமைர�பா� (வ.கி) ம��� (ஊ) நாக�ப�� வா�� 3 ,

அைன�� 

வா�காள�க�

54 54 ம.�.ேகாவ���
சி.எ�.எ�.ஏ ஆர�ப ப�ள� வட��பா��த 

ப�ரதானக��ட� 

ைமய�ப�தி,ம.�.ேகாவ���-624005

1 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�காரெத� வா�� 1, 

2 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேக.எ�.ஏ நக� வா�� 1, 

3 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���� ெத���ெத� வா�� 1, 

4 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ�� வட��� ெத� வா�� 1, 

5 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�� நக�,

அைன�� 

வா�காள�க�

55 55 ம.�.ேகாவ���
சி.எ�.எ�.ஏ ஆர�ப ப�ள� வட�� பா��த 

ப�ரதானக��ட� கிழ�� 

ப�தி,ம.�.ேகாவ���-624005

1 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) பா��ய� ெத� வா�� 1, 

2 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகா�ைட ேம��� ெத� வா�� 2, 
அைன�� 

வா�காள�க�

56 56 ம.�.ேகாவ���
அர� அ�க�வா� ைமய� ேம�� பா��த 

க��ட�, வ�ன�யப�� - 624005.

1 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ண�யப�� வா�� 3, 

2 -ேகாவ��� (வ.கி) ம��� (ஊ) கள��ெகா�ட� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

57 57 ெப�யேகா�ைட
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

��த�க��ட� ேம�� ப�தி ெத�� 

பா��த க��ட�,ெப�யேகா�ைட-624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) க��ட� ெத� வா�� 1, 

2 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆசா� ெத� வா�� 1, 

3 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத� வா�� 1, 

4 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) மா�ய�ம�ேகாவ�� ெத� வா�� 1, 

5 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

58 58 ெப�யேகா�ைட
ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள� 

கிழ��ப�தி வட��பா��த 

க��ட�,ெப�யேகா�ைட-624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�திநாய�க�ப�� வா�� 2, 

2 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ���பப�� வா�� 2, 

3 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) காலன��ெத� வா�� 1,,

அைன�� 

வா�காள�க�

59 59 ெப�யேகா�ைட

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, ேம�� 

பா��த ெத�ப�தி �திய 

க��ட�,ப��லமநாய�க�ப�� 

ெப�யேகா�ைட-624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ந��ப��, ப��ளம நாய�க�ப��, 

2 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��ளமநாய�க�ப�� வட��,கிழ��ெத� வா��-2, 

3 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��ளமநாய�க�ப�� ந��ெத�,ெத��ெத� வா��-2,

அைன�� 

வா�காள�க�

60 60 ெப�யேகா�ைட

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, ேம�� 

பா��த வடப�தி �திய 

க��ட�,ப��லமநாய�க�ப�� 

ெப�யேகா�ைட-624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ந��ெத�, ெத�� ெத� வா�� 2 , 

2 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�மா� ேகாய�� ேம�� ெத� வா�� 2, 

3 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாய�� ெத� ெத�� ேம�� ெத� வா�� 2, 

4 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத� வா�� 2, 

5 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கலரா�ப�� வா�� 3, 

6 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) க��� நாய�க�ப��,

அைன�� 

வா�காள�க�

61 61 ெப�யேகா�ைட
�ழ�ைதக� அ�க�வா� ைமய�, வட�� 

பா��த க��ட�,ேகா.க��ட�ப�� 

ெப�யேகா�ைட-624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகா� க��ட�ப�� வா�� 3,
அைன�� 

வா�காள�க�

62 62 ெப�யேகா�ைட

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 

��த� க��ட� வட�� ப�தி கிழ�� 

பா��த, க��ட� வ�ன�யபாைற�ப�� 

ெப�யேகா�ைட 624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ன�யபாைற�ப�� வா�� 3, 

2 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) நாய�க� ெகா�ட� ���� ெத� வா�� 4, 

3 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) நாய�க�ெகா�ட� ெகௗ� ெகா�ட� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

63 63 ெப�யேகா�ைட
அ�க� வா� ைமய� வட�� பா��த 

க��ட�,பாைற�ப��-624306
1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) பாைற�ப�� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

64 64 ெப�யேகா�ைட
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ெத��பா��த க��ட�,ேகா�ைபய�ப�� 

ெப�யேகா�ைட-624306

1 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� ேகா�ைபய�ப��(ஊ) ந��ெத� வா�� 4, 

2 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� ேகா�ைபய�ப��(ஊ) வட���ெத� வா�� 4, 

3 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� ேகா�ைபய�ப��(ஊ) கிழ���ெத� வா�� 4, 

4 -ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ம��� ேகா�ைபய�ப��(ஊ) ெத���ெத� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

65 65
பாலகி��ணா�ர

�
அர� அ�க�வா� ைமய�, ெத�� பா��த 

க��ட�, கா�ப�ள�யப�� - 624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந�தி��ைற�காலன� வா�� 2,                                                                                      

                                                                                      2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) உ�தன�ப�� ப��� வா�� 

2 ,                                                                                                                                                                       3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கா�ப�லியப�� வா�� 2,           4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கா�ப�ள�யப�� காலன�,

அைன�� 

வா�காள�க�
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66 66
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி ெத��பா��த 

வட��க��ட�,மாைல�ப�� 

பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�ல���� வா�� 4, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அழக�ப�� வா�� 4, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ணதாச� நக� வா�� 4, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ேவ�த� நக� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

67 67
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� க��ட� ேம�� 

ப�தி,மாைல�ப�� பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��மாைல�ப�� வா�� 4, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��மாைல�ப�� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

68 68
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட��பா��த ெத��க��ட� ேம�� 

ப�தி,மாைல�ப�� பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந�மாைல�ப�� வா�� 4,
அைன�� 

வா�காள�க�

69 69
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி,மாைல�ப�� பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) காமா�சிநக� வா�� 4,
அைன�� 

வா�காள�க�

70 70
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத��பா��த ேம��ப�தி 

க��ட�,மாைல�ப�� பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கி��� நக� வா�� 4, 2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அப�ராமிநக� வா�� 4, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���ரா� நக� வா�� 4, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) M.G.R. நக� வா�� 4, 

5 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�க�ெத� கி��� நக�வா��-4, 

6 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அப�ராமி�ர� வா��8,

அைன�� 

வா�காள�க�

71 71
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட� 6,7 

வ��பைற,பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாலகி��ணா�ர� வா�� 1, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாலகி��ணா�ர� வ��த��� ப�தி வா�� 1, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ைல� �த� ெத� வா�� 1, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கா���ெத� வா�� 1, 

அைன�� 

வா�காள�க�

72 72
பாலகி��ணா�ர

�

அர� அ�க�வா� ைமய� கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி க��ட�,பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி�வ���ேரா� க��ேக� வா��1,                                                                       

                                                                                   2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராமசாமிகாலன�. 

கள���ெகா�ட� வா�� 1, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) திணண�பநக� ஆசா�ெத� வா�� 1, 

அைன�� 

வா�காள�க�

73 73
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஓ���க��ட� 8வ� 

வ��பைற,பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராஜி� நக�. சி�மண� நக� வா�� 1, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ேவ�த� நக� வா��1, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�யா�நக�.��கா பகவதி நக� வா��-1,

அைன�� 

வா�காள�க�

74 74
பாலகி��ணா�ர

�
அர� அ�க�வா� ைமய� கிழ�� ப�தி 

க��ட�,பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சா�தி நக�.நாகேவண�நக� வா��-1, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ��தரா� நக� வா��-1, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ�. நக� மாசிலாமண��ர� வா��5, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம�ேகாவ��ெத� வா��-1, 

5 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�மா�நக�. கள���ேகா�ட� வா��-1, 

6 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பா��ல� நக�, 

7 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராம�காலன�. ெர�கநாயகி நக� வா��-1, 

8 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) இராஜ�� நக� வா��-1, 

9 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாசிலாமண��ர� வா��-5,

அைன�� 

வா�காள�க�

75 75
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த ெத�� க��ட�,பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாலகி��ணா�ர� வா�� 1,
அைன�� 

வா�காள�க�

76 76
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� ��ட அர�� 

க��ட�,பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாலகி��ணா�ர� வா�� 1,
அைன�� 

வா�காள�க�
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77 77
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� க��ட�,பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர�(வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ��தரா� நக� வா��-1, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வரதராஜ�ர� வா��-1,

அைன�� 

வா�காள�க�

78 78
பாலகி��ணா�ர

�

�ந�ெப�மா� ந�நிைல�ப�ள� வ��� 

பா��த ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி 4 

வ� எ ப�� வ��பைற 

,பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ம�தநக� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத� வா�� 3,
அைன�� 

வா�காள�க�

79 79
பாலகி��ணா�ர

�

�ந�ெப�மா� ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� க��ட� கிழகிலி��� 

�த� அைற 5வ� ஏ ப�� வ��பைற, 

பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத� ���ெத�, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம�� ம�யநாத�ர� வா��8, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) காமரா� நக� வா��8,

அைன�� 

வா�காள�க�

80 80
பாலகி��ணா�ர

�

அர� அ�க�வா� ைமய�, வட�� பா��த 

கிழ��ப�தி க��ட�,ஜ��லிய�ப�� 

பாலகி��ணா�ர� 624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஜ��லிய�ப�� வா�� 2, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ெத� ஜ��லிய�ப�� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

81 81
பாலகி��ணா�ர

�

அர� அ�க�வா� ைமய�, வட�� பா��த 

ேம��ப�தி க��ட�,ஜ��லிய�ப�� 

பாலகி��ணா�ர� 624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ�.நக� நாடகந�க�காலன� வா�� 2, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�மானநிைலய� ேரா� வ��த��� வா�� 2, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேப�கா� நக� ெசௗ�திரராஜா ஏ�ேபா�� வா�� 2, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ப�நாய�க�ப�� வா�� 2, 

5 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஜ��லிய�ப�� கள���ெகா�ட� வ��த��� வா�� 2, 

6 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) உைட��ள� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

82 82
பாலகி��ணா�ர

�
ஊர�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�, கிழ�� 

பா��த க��ட� அ�சராஜ�காப�� - 6240054

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� அ�சராஜ�காப��வா�� 2, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� அ�சராஜ�காப�� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

83 83
பாலகி��ணா�ர

�

ேக. ேக. அ�யநாடா� க�காமி�த�மா� 

ெம��� ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�,N.G.Oகாலன� தி���க�-624005

1 -தி���க�(வ.கி) பாலகி��ணா�ர� (ஊ) எ� ஜி ஒ காலன� வா�� 5, 

2 -தி���க�(வ.கி) பாலகி��ணா�ர� (ஊ) B.D.O. ��ய���� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

84 84
பாலகி��ணா�ர

�

ேக. ேக. அ�யநாடா� க�காமி�த�மா� 

ெம��� ப�ள� ெத�� ப�தி கிழ�� 

பா��த �திய க��ட�,N.G.Oகாலன� 

தி���க�-624005

1 -தி���க�(வ.கி) பாலகி��ணா�ர� (ஊ) ெச�ேம�� ஆசி�ய� காலன� வா�� 5, 

2 -தி���க�(வ.கி) பாலகி��ணா�ர� (ஊ) ��கஓைட வா�� 5, 

3 -தி���க�(வ.கி) பாலகி��ணா�ர� (ஊ) ெர�கநாத�ர� ப�ளா� எ�9 வா�� 5, 

4 -தி���க�(வ.கி) பாலகி��ணா�ர� (ஊ) ப� டப��� � ஒ காலன�,

அைன�� 

வா�காள�க�

85 85
பாலகி��ணா�ர

�

ேக. ேக. அ�யநாடா� க�காமி�த�மா� 

ெம��� ப�ள� வட�� பா��த 

ைமயப�தி,N.G.Oகாலன� தி���க�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராம� காலன� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

86 86
பாலகி��ணா�ர

�

ேக. ேக.அ�யநாடா� க�காமி�த�மா� 

ெம��� ப�ள� வட�� பா��தக��ட� (1-

அ வ���),N.G.Oகாலன�. தி���க�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி.�ஒ.காலன� வா��5,
அைன�� 

வா�காள�க�

87 87
பாலகி��ணா�ர

�

ேக.ேக.அ�யநாடா� க�காமி�த�மா� 

ெம���� ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�,N.G.Oகாலன�.தி���க�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமியா��ள� வா�� 5, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாசிலாமண��ர�தாமைரநக� வா�� 5, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கள���ெகா�ட� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

88 88
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ச�தாய� �ட� கிழ�� 

பா��த க��ட� (கிழ�� 

�ைழவாய��),சி�வ��� ேரா� 

மாசிலாமண��ர� தி���க� 624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாசிலாமண��ர� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

89 89
பாலகி��ணா�ர

�

ஊரா�சி ஒ�றிய ச�தாய� �ட� கிழ�� 

க��ட� (ெத�� 

�ைழவாய��),சி�வ��� ேரா� 

மாசிலாமண��ர� தி���க� 624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாசிலாமண��ர� வா��5 ,
அைன�� 

வா�காள�க�

90 90
பாலகி��ணா�ர

�

ப��ட� ஆர�ப ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�, ெத�� ப�தி எ�.ஜி.ஓ காலன�. 

தி���க�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��ெர�கநாத�ர� நக� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�
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91 91
பாலகி��ணா�ர

�

ப��ட� ஆர�ப ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�, வட�� ப�தி எ�.ஜி.ஓ காலன�. 

தி���க�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெர�கநாத�ர� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

92 92
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ந�ெப�மா� ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� க��ட� ேம�� 

ப�தி,பாலகி��ணா�ர�-624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ம�த நக� வா�� 8,
அைன�� 

வா�காள�க�

93 93
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ந�ெப�மா� ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� க��ட�, கிழ�கிலி��� 

இர�டாவ� அைற,பாலகி��ணா�ர�-

624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ம�த நக� வா 8,
அைன�� 

வா�காள�க�

94 94
தி���க� 

மாநகரா�சி

� ந�ெப�மா� ந�நிைல� ப�ள� 

வட��� பா��த ெத�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி,பாலகி��ணா�ர� 624005

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ம�த நக� வா 8,
அைன�� 

வா�காள�க�

95 95
தி���க� 

மாநகரா�சி

� ந�ெப�மா� ந�நிைல� ப�ள� 

வட��� பா��த ஓ�� க��ட� ேம�� 

ப�தி,பாலகி��ணா�ர� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ���ெமய�� ேரா� வா�� 31, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� வா�� 31, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ர��� ேரா� ��� ெமய��ேரா� வா�� 31, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராஜ��நக� வா�� 31, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கனராகாலன� வா�� 31, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ.ஊ.சி.காலன� வா�� 31, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� ெமய�� ேரா� ���� ச�� வா��31,

அைன�� 

வா�காள�க�

96 96
தி���க� 

மாநகரா�சி

பாரதி ந�நிைல�ப�ள� ேம��பா��த 

க��ட� 6� வ��பைற,��கா�ேம�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இரய��ேவ காலன� வா�� 31, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இரய��ேவ காலன� (��ரய��ேவ காலன�) வா�� 31, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) எழி� நக� வா��-31,

அைன�� 

வா�காள�க�

97 97
தி���க� 

மாநகரா�சி

பாரதி ந�நிைல�ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட� 6� வ��பைற ப�ரதான 

க��ட�,��கா�ேம�, தி���க� 624003

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) ெத�வசிகாமண��ர� வா�� 17, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) ேபா��ைல� வா�� 17,

அைன�� 

வா�காள�க�

98 98
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த சி�ன�ப� உய�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� (கெர�பா�ட�� 

அைற),��கா�ேம�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �� ேபா�� ச�� வா��-17, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��கா� ேம� 1வ� ச�� வா��-17, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��கா� ேம� 2வ� ச�� வா��-17,

அைன�� 

வா�காள�க�

99 99
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த சி�ன�ப� உய�நிைல�ப�ள� 

வட��பா��த க��ட� 10ஆ� வ��� ஆ 

ப��� வ��பைற,��கா�ேம�, 

தி���க� 624003

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) மி�ச� கைட ச�� வா��-30, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) லலிதா ேப�க�� வா��-30, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) அழக�பா ைபனா�� ச�� வா��-30, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) இ�திரா நக� 1வ� ெத� வா��-30, 

5 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) இ�திரா நக� 2வ� ெத� வா��-30, 

6 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) இ�திரா நக� 3வ� ெத� வா��-30, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�க� நக� வா�� 30,

அைன�� 

வா�காள�க�

100 100
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த சி�ன�ப� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட� ெத��ற 

ப�தி,��கா�ேம�, தி���க�-624003

1 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) ஆ�.எ�.எ�. ேரா� வா�� 29, 

2 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) ரய�ல� ெத� வா�� 29, 

3 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) ரய��ேவ காலன� ேரா� வா�� 31, 

4 -பாலகி��ணா�ர� (வ.கி) தி���க� (ந) ம�லானா ெத� வா�� 29,

அைன�� 

வா�காள�க�

101 101
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த சி�ன�ப� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட� வட�ற 

ப�தி,��கா�ேம�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�மைலசாமி�ர� 1வ� ெத� வா��-30, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�மைலசாமி�ர� 2வ� ெத� வா��-30, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�மைலசாமி�ர� 3வ� ெத� வா��-30, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�மைலசாமி�ர� 4வ� ெத� வா��-30, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா ேப�க�� ச�� வா��-30,

அைன�� 

வா�காள�க�

102 102
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப�.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� க��ட� ெத��ற ப�தி அைற 

எ�.( 1 ) 7� வ��� அ ப��� வ��பைற 

எ�ப�� ப�ளா�,ஜி � எ� சாைல 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ���ேரா�வா��16, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� ேரா� ேம�� ����ெத�வா��16, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� ேரா� கிழ�� ���� ெத�வா��16, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத�வா��16, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� ெப�மா� ேகாவ�� ெத�வா��16, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலகி��ணா�ர� ��� நாக�மா� ேகாவ�� ெத�வா��16, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ��� கலா� ெத�, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத�,

அைன�� 

வா�காள�க�
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103 103
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப�.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� க��ட� ெத�� பா��த 7� 

வ��� ஆ ப��� வ��பைற எ�ப�� 

ப�ளா�,ஜி � எ� சாைல தி���க�-624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெல��மி ��தர� காலன� வா�� 15, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�டா� நக� வா�� 15,

அைன�� 

வா�காள�க�

104 104
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப�.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� க��ட� ெத�� பா��த 7 � 

வ��� சி ப��� வ��பைற எ�ப�� 

ப�ளா�,ஜி.�.எ� சாைல தி���க� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ர��� ேரா� ���வா��-16, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�றிமைல �வாமிக�ேரா� வா�� 16,

அைன�� 

வா�காள�க�

105 105
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப�.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� அைற எ�.4 8� 

வ��� அ ப��� எ�ப�� ப�ளா�,ஜி.�.எ� 

சாைல, தி���க� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேர�ேகா�� ேரா�வா��-16, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரா� நக� ��ைலெத�வா��-16,

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரா�நக� �றி�சிெத�வா��-16, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரா�நக� தாமைர ெத�வா��-16, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரா�நக� ம�லிெத�வா��-16, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரா�நக� ேராஜாெத�வா��-16, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரா�நக� அ�லிமல� ெத�வா��-16,

அைன�� 

வா�காள�க�

106 106
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப�.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� அைற எ�.5 7� 

வ��� ஆ ப��� எ�ப�� ப�ளா�,ஜி.�.எ� 

சாைல, தி���க� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�வ��� ேரா� வா��-15, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அப�ராமி நக�வா��-15, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெர�கநாயகி நக�வா��-15, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�கர�தா�வா� ெத�,

அைன�� 

வா�காள�க�

107 107
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப� ேசாைலநாடா� நிைன� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ெத�� பா��த க��ட� 

6� வ��� � ப��� வ��பைற,ஜி.�.எ� 

சாைல தி���க� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி � எ� சாைல தி�நக� 1 வ� ெத� வா�� 15, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி � எ� சாைல தி�நக� 2வ� ெத� வா�� 15,

அைன�� 

வா�காள�க�

108 108
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப� ேசாைலநாடா� நிைன� 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

6-� வ��� "ஜி" ப��� 

வ��பைற,ஜி.�.எ�.சாைல, தி���க� 

624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.எ�.ப� வ��த��� வா�� 15,

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அரச� நக� வா�� 15,

அைன�� 

வா�காள�க�

109 109
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�.எ�.ப� ேசாைலநாடா� நிைன� 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

6� வ��� “ஏ“ ப��� 

வ��பைற,ஜி.�.எ�.சாைல, தி���க�-

624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�ேவகான�தா நக�வா��14, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணாநக� சாைலவா�� 14, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா நக�வா��-14, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணாநக� சாைல வா�� 14,

அைன�� 

வா�காள�க�

110 110
தி���க� 

மாநகரா�சி

சகாயமாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத��பா��த க��ட�, 1� வ��� 

அைற,சி�வ���ேரா� தி���க� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �மர� தி�நக� வா�� 15, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ணா��காளவாச� வா�� 15,

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப��ைளயா� ேகாவ��ெத� வா�� 15,

அைன�� 

வா�காள�க�

111 111
தி���க� 

மாநகரா�சி

சகாயமாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� 2� வ��� 

அைற,சி�வ��� ேரா�, தி���க� 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேபா��காலன� வா�� 16, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி காலன� வா�� 16, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதிகாலன�வா��16,

அைன�� 

வா�காள�க�

112 112
தி���க� 

மாநகரா�சி

சகாயமாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� �.ேக.ஜி 

வ��பைற,சி�வ��� ேரா�, தி���க� 

624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �மர� தி�நக� 1வ� ெத� வா��15, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �மர�தி� நக� 2வ� ெத� வா��15, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �றி�சிநக� வா��15,

அைன�� 

வா�காள�க�

113 113
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஜா�பா� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட�, ேம�கிலி��� 

ஆறாவ� அைற  ப��க�� 

அ�கி�,ேந�ஜிநக�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேந�ஜிநக� வா�� 5, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ன�சிப�காலன� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�
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114 114
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஜா�பா� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட�, ேம��ப�தி 3வ� 

அைற,- ேந�ஜிநக�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.ஐ.சி.காலன� ேந�ஜிநக�வா�� 5, 

 2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�மா வளாக� வா�� 5, 

 3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி��சி ேரா� வா�� 5, 

 4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலாஜி நக� 1வ�ெத� வா��4, 

 5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலாஜி நக� 2வ� ெத� வா��4,

அைன�� 

வா�காள�க�

115 115
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஜா�பா� ேம�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க��ட�, ேம��ப�தி �த� 

அைற,ேந�ஜிநக�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.ப�.காலன� வா�� 5, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.வ�.எ�. நக�வா�� 5 கதவ�ல�க� 1 �த� 102 வைர,

அைன�� 

வா�காள�க�

116 116
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஜா�பா� ேம�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க��ட�, ேம�கிலி��� ஐ�தாவ� 

அைற,ேந�ஜிநக�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.ஜி.ஆ�. நக�வா�� 5, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.வ�.எ�. நக�வா�� 5 கதவ�ல�க� 103 �த� , 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�தியா காலன�வா�� 5, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ன�த வளனா� ம���வமைன வா�� 14,

அைன�� 

வா�காள�க�

117 117
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஜா�பா� ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� ேம�� ப�தி 2வ� 

,ேந�ஜிநக�, தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப��ைளயா� பாைளய� வா��5, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணநக� 1வ� ெத� வா��5, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணநக� 2வ� ெத� வா�� 5, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைரவ �ர� ேகாவ�� ெத� வா��5,

அைன�� 

வா�காள�க�

118 118
தி���க� 

மாநகரா�சி

�மக�ஷி பாலம�தி� ப�ள�, வட�� 

பா��த ப�ரதான க��ட�, எ�.ேக.ஜி ”ப�” 

ப��� வ��பைற, ேம�கிலி��� �த� 

அைற, ப��ைளயா�பாைளய�, தி���க� 

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ� எ� காலன� 8,9 வ� ���� ெத� வா�� 3, 

2 -தி���க� (ந) ஆ� எ� காலன� 7வ� ���� ெத� வா�� 3, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) R.M.காலன�வா��-3,

அைன�� 

வா�காள�க�

119 119
தி���க� 

மாநகரா�சி

லய�� ெம����ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�, வட�� பா��த 

க��ட�,கிழ�கிலி��� நா�காவ� கத� 

பா��ய� நக�, தி���க�-624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப��ைளயா� பாைளய� வா�� 4, 

2 -தி���க� (ந) ஆ� எ� காலன� பாக� 2வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

120 120
தி���க� 

மாநகரா�சி

லய�� ெம����ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ெத��பா��த க��ட� 

ேம�கிலி��� இர�டாவ� கத� 

பா��ய� நக�, தி���க�-624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பா��ய� நக� வா��-5, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ���ற� காலன�வா��-12, 

3 -தி���க� (ந) ப��ைளயா�பாைளய� ஆ� எ� காலன� 10வ� ���� ெத� வா-4, 

4 -தி���க� (ந) எ� ேக எ� நக�, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�. எ�. காலன� வா��5,

அைன�� 

வா�காள�க�

121 121
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� சி ப�ளா� வட�கிலி��� 

2வ� அைற,(வட�கிலி��� 3வ� ம��� 

4வ� கத�) ேகாவ��தா�ர� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமநாத�ர� ம�தாண���ள� வா��-4, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெகா�டைககார� ெத� வா��7, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இர�ைட ேகண�� ெத�வா��-4, 

4 -தி���க� (ந) ஆ� எ� காலன� 6வ� ���� ெத� வா�� 3, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ைரரா� நக� ��க� ேகாவ��ெத�வா��-3,

அைன�� 

வா�காள�க�

122 122
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� சி ப�ளா� (வட�கிலி��� 

3வ� அைற (வட�கிலி��� 5வ� ம��� 

6வ� கத�) ,ேகாவ��தா�ர�, தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா� நக� வ��த���வா��2, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா� நக� வா��2,

அைன�� 

வா�காள�க�

123 123
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� ஏ ப�ளா� கிழ�கிலி��� 

5வ� அைற (கிழ�கிலி��� 10வ� 

ம��� 11வ� கத�) ,ேகாவ��தா�ர�, 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� அேசா� நக� வா��2,
அைன�� 

வா�காள�க�

124 124
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� வட�� 

பா��த �திய க��ட� ஏ ப�ளா� 

கிழ�கிலி��� 1வ� அைற 

(கிழ�கிலி��� 1வ� ம��� 2வ� கத�) 

,ேகாவ��தா�ர�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாவ��தா�ர� 1 வ� ச�� வா�� 9, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாவ��தா�ர� 2வ� ச�� வா�� 9, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ேகாவ��தா�ர� 1,2,3 வா�� 9, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணாநக� ��ப�ரமண�ய�ர� வா��-4, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா நக�,ச�திய���தி �ர�வா��-4, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாவ��தா�ர� 4 வ� ச��வா��-4,

அைன�� 

வா�காள�க�
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125 125
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� கிழ�� 

பா��த "ப�" ப�ளா� க��ட� வட�கிலி��� 

2வ� அைற,ேகாவ��தா�ர� , தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ேகாவ��தா�ர� ப�ள� வாச� ெத� வா��-7, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ேகாவ��தா�ர� ��க� ேகாவ�� ெத�வா��-7,

அைன�� 

வா�காள�க�

126 126
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� கிழ�� 

பா��த "ப�" ப�ளா� க��ட� ெத�கிலி��� 

3வ� அைற,ேகாவ��தா�ர� , தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ேகாவ��தா�ர� ம���கார ெத�வா��-7, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெகா�டைககார ெத� வா��-7, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ� எ� காலன� (எ� ைட�) வா��7,

அைன�� 

வா�காள�க�

127 127
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� வட�� 

பா��த �திய க��ட� ஏ ப�ளா� 

கிழ�கிலி��� 4வ� அைற, 

(கிழ�கிலி��� 7வ� ம��� 8வ� கத�) 

ேகாவ��தா�ர� தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா�நக�ெமய��ேரா�வா��3, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா�நக�1வ� ச�� வா��3, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா� நக� 2வ� ச�� வா��3, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா� நக� 3வ� ச�� வா��3, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேசா� நக� 4வ� ச�� வா��3, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��அேசா� நக� வ��த��� வா��2,

அைன�� 

வா�காள�க�

128 128
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� அ�க�வா� ைமய�, (ைமய 

எ�33612040118) ெத�� பா��த க��ட�, 

ம�தாண���ள�, தி���க� - 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ம�தாண��ள� வா��-4, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ம�தாண��ள� வா��-4, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�தாண�� �ள�வா��-4, 4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) 

ம�தாண���ள�வா��-4,

அைன�� 

வா�காள�க�

129 129
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� வட�� 

பா��த �திய க��ட� ஏ ப�ளா� 

கிழ�கிலி��� 2வ� அைற, 

(கிழ�கிலி��� 3வ� ம��� 4வ� கத�) 

ேகாவ��தா�ர� தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமநாத�ர� ேரா� வா�� 3, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� இராமநாத�ர� வா�� 3, 

3-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இராமநாத�ர� வா��-3, 

அைன�� 

வா�காள�க�

130 130
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வாசவ� ெம����ேலச� ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� சி ப�ளா� ெத�கிலி��� 

2வ� அைற,(ெத�கிலி��� 2வ� ம��� 

3வ� கத�) ேகாவ��தா�ர� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ��ராமநாத�ர� வா�� 3, 2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) S.K.C.மகா� 

ேரா� வா��-3, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமநாத�ர� ம�தாண� �ள� �த� ெத�வா��-3, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமநாத�ர� ம�தாண� �ள� 2வ� ெத� வா�� 3, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமநாத�ர� ம�தாண� �ள�கைரவா��-3,

அைன�� 

வா�காள�க�

131 131
தி���க� 

மாநகரா�சி

��றா�� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

ேம�� ப�தி,ேகாவ��தா�ர� மயானசாைல, 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கி��ணரா� 1 வ� ெத� வா��6, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கி��ணரா� 2 வ� ெத� வா��6, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கி��ணரா� 3 வ� ெத� வா��6, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கணபதி அ�ரஹார� வா��6, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராஜ�� கா�தி ெத� வா��6, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மயான சாைல வா��6, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணநக� சர�வதி காலன� வா��5,

அைன�� 

வா�காள�க�

132 132
தி���க� 

மாநகரா�சி

��றா�� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

கிழ�� ப�தி வா�� 5 -,ேகாவ��தா�ர� 

மயானசாைல, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாய�க��� 1வ�ெத� வா��8, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாய�க���2வ�ெத� வா��8, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாய�க� ��3வ� ெத� வா��8, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மயாணசாைலவா��8,

அைன�� 

வா�காள�க�

133 133
தி���க� 

மாநகரா�சி

கா�திஜி நிைன� ந�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த க��ட� வா�� 5 -,ராமசாமி�ர� 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காள�����ப��ைளெத� 1வா��-8, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காள�����ப��ைளெத� 2வா��-8, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காள�����ப��ைளெத� 3வா��-8,

அைன�� 

வா�காள�க�

134 134
தி���க� 

மாநகரா�சி

கா�திஜி நிைன� ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� வட�� ப�தி வா�� 5 -

,ராமசாமி�ர� தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட�� காள�ய�ம� ேகாய�� ெத�வா��-9, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நா�டா�ைம நாய�க� ெத�வா��7, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�சன� ெத�வா��-9, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அஜ��சா�� ச��வா��-9,

அைன�� 

வா�காள�க�

135 135
தி���க� 

மாநகரா�சி

கா�திஜி நிைன� ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� ைமய� ப�தி வா�� 5 -

,ராமசாமி�ர�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசாைச�� ெத� கிழ��வா��8, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��க� ஆசா� ச��வா��8, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ேபதா� ச��வா��8, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜமா�த�� ச��வா��-8, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமசாமி காலன�வா��-8, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராமசாமி�ர�வா��-8,

அைன�� 

வா�காள�க�



22   தி���க� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
132   தி���க� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢/ ªðí¢ 
èÀè¢° ñì¢´ñ£?

136 136
தி���க� 

மாநகரா�சி

கா�திஜி நிைன� ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� ெத��� ப�தி வா�� 5 -

,ராமசாமி�ர�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசாைச���ெத�வா��-9, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கி��ணசாமி நா�� ச��வா��-9, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��பாப��ைள ச��வா��-9, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப��சா� நா�� ச��வா��-9, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இல��மண�ர�வா��-9,

அைன�� 

வா�காள�க�

137 137
தி���க� 

மாநகரா�சி

சாவ��� வ��யாசாலா ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� ேம�� 

ப�தி,ேகாவ��தா�ர� தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ��ேகாவ��தா�ர� காமரா� ெத�வா��-7, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காமராஜ�ெத�வா��-7, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாய�க� ���ெத� வா�� 7, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சமய�ர� மா�ய�ம� ேகாவ��ெத�வா��-7, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�வாச� ெத�வா��-7, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ��க� ெத�வா��-7,

அைன�� 

வா�காள�க�

138 138
தி���க� 

மாநகரா�சி

சாவ��� வ��யாசாலா ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� 

ைமய�ப�தி,ேகாவ��தா�ர�, தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ேகாவ��தா�ர� வா��-7, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ��க� ெத� வா��-7, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ��ேகாவ��தா�ர� ப�ள�வாச� ெத�வா��-7, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காமராஜ�ெத�வா��-7,

அைன�� 

வா�காள�க�

139 139
தி���க� 

மாநகரா�சி

சாவ��� வ��யாலயா ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி,ேகாவ��தா�ர� தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தியாகராஜ�ர� காலன�வா��-9, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ேகாவ��தா�ர� அ�ணா நிைன�நக�வா��-9, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா நக�வா��-9, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ப�ரமண�ய�ர�வா��-9, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஈ.ெவ.ரா.சாைலவா��-9, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ேகாவ��தா�ர� வா��-3,

அைன�� 

வா�காள�க�

140 140
ெச��நாய�க�ப

��

எ�.வ�.எ� அரசின� ெப�க� 

கைல�க���, ெத�� பா��த க��ட� 

ேம�� ப�தி 1வ� அைற,தா��ெகா�� 

ேரா�, தி���க� 624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 2வ� ���� ெத� வா�� 2, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 3வ� ���� ெத� வா�� 2, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 13வ� ���� ெத� வா�� 2, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 1வ� ���� ெத� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

141 141
ெச��நாய�க�ப

��

எ�.வ�.எ� அரசின� ெப�க� 

கைல�க���, ெத�� பா��த க��ட� 

ேம�� ப�தி 2வ� அைற,தா��ெகா�� 

ேரா�, தி���க� 624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 4வ� ���� ெத� வா�� 2, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 12வ� ���� ெத� வா�� 2, 

3 -தி���க� (ந) ஆ� எ� காலன�(H ைட�) 5வ� ���� ெத� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

142 142
ெச��நாய�க�ப

��

எ�.வ�.எ� அரசின� ெப�க� 

கைல�க���, ெத�� பா��த க��ட� 

ைமய ப�தி,தா��ெகா�� ேரா�, 

தி���க� 624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இராண�ம�க�மா�காலன� 2வ� ப�ரதான சாைல, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) OHT ேட�� ைஸ� வா�� 2, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ� எ� காலன� 80 அ� ேரா� 1 வ� ப�ரதான சாைல வா�� 2, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேபயா�� ேகாவ�� அ�கி� வா��2, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) RM காலன� 80- அ� ேரா� 2,3,4 வ� ���� ெத� ப��,

அைன�� 

வா�காள�க�

143 143
ெச��நாய�க�ப

��

எ�.வ�.எ� அரசின� ெப�க� 

கைல�க���, ெத�� பா��த க��ட� 

கிழ�� ப�தி,தா��ெகா�� ேரா�, 

தி���க� 624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� ஈ.வ �.ஆ�.சாைலவா��-2, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) உதய� காலன� வா�� 3, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ� எ� காலன� 5வ� கிரா� வா��-2, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 12,வ� �����ெத� (��ப�தி)வா��2, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�.காலன� 13வ� �����ெத� (��ப�தி)வா��-2,

அைன�� 

வா�காள�க�

144 144
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�யா ஓ�சா�தி CBSE 

ேம�நிைல�ப�ள�, வட��பா��த க��ட� 

1வ� அைற,தா��ெகா��ேரா�. 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச��நாய�க�ப�� ேரா� வா��-2, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கா�தி நக� வா��-2, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��� நக� வா��-2,

அைன�� 

வா�காள�க�

145 145
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�யா ஓ�சா�தி CBSE 

ேம�நிைல�ப�ள�, வட��பா��த க��ட� 

2வ� அைற,தா��ெகா�� ேரா�, 

தி���க� 624004

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாலதி��பதி வா��-1, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�.வ�.தா� காலன� வா��1, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி நாய�க�ப�� ேரா� வா��-1,

அைன�� 

வா�காள�க�

146 146
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, கிழ��ப�தி,பழன�ேரா� 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) லய� ெத� 1 வா��-10, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) லய� ெத� 2 வா��-10, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) லய� ெத� 3 வா��-10, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) லய� ெத� 4 வா��-10, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) லய� ெத� 5 வா��-10, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம����ர� 1வ� ெத� வா��-11, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம����ர� 2வ� ெத� வா��-11,

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தா�காஆப�� ேரா�(லய� ெத�) வா��-10,

அைன�� 

வா�காள�க�
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147 147
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ேம�நிைல�ப�ள�, ேம�� பா��த 

��த�க��ட� ெத�� ப�தி,பழன� ேரா� 

தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� 1வ� ெத� வா�� 10, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� 3வ� ெத� வா�� 10, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தா��ெகா�� ேரா� 1வ� வா��,

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� ஈ�கா ப�ள�வாச� ெத� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

148 148
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட� ெத�� ப�தி,பழன� ேரா� 

தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஈ�கா ப�ள�வாச� ெத� வா��-1, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணப��ைள ேதா�ட� 1வ� ச��வா��-1, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணப��ைள ேதா�ட� 2 வ� ச��வா��-1, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணப��ைள ேதா�ட� 3 வ� ச��வா��-1, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணப��ைள ேதா�ட� ���� ச��வா��-1,

அைன�� 

வா�காள�க�

149 149
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட� வட�� ப�தி,பழன� சாைல 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ��ெத� (ேம��) வா��10, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� வட�� ெத� (கிழ��) வா�� 10,

அைன�� 

வா�காள�க�

150 150
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� பா��த 

�திய ��த� ைமய� க��ட� வட�� 

ப�தி,பழன�ேரா�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� 2வ� ெத� வா��10, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� 1வ� ����ெத� வா��10, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச�லா��ய�ம� ேகாவ�� 2வ� ����ெத� வா�� 10,

அைன�� 

வா�காள�க�

151 151
தி���க� 

மாநகரா�சி

��மைண ஐ.�.ஐ இ�����, ெத�� 

பா��த க��ட�, ேம�கிலி��� 

�தலாவ� அைற, க�ணாநிதி நகா், 

தி���க� - 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பழன�ேரா�, அ�ய��ள� வா��-1, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�ய அ�ய��ள� வா��-1, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�ன அ�ய��ள� வா��-1, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பழன� ேரா�வா��-1,

அைன�� 

வா�காள�க�

152 152
தி���க� 

மாநகரா�சி

��மைண ஐ.�.ஐ இ�����, வட�� 

பா��த க��ட�, ேம�கிலி��� 

�தலாவ� அைற, க�ணாநிதி நகா், 

தி���க� - 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 1வ�ெத� வா��1, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 2வ�ெத�வா��1, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 3வ�ெத�வா��1, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 4வ�ெத� வா��1, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 5வ�ெத� வா��1, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 6வ�ெத� வா��1, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 7வ�ெத� வா��1, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� 8வ�ெத� வா��1, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� ெமய�� ெத�வா�� 1, 

10-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணாநிதி நக� வ��த��� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

153 153 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, வட�� 

பா��த �திய க��ட� ேம�� 

ப�தி,ேம�� ம�னா�சிநாய�க�ப��-624002

1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�னா�சி நாய�க�ப��ப�ள� ெத� வா�� 3, 

2 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�னா�சிநாய�க�ப�� அ�சன�ெத� வா�� 3, 

3 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�னா�சிநாய�க�ப�� கிழ�� ெத� வா�� 3,

அைன�� 

வா�காள�க�

154 154 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ச�தாய �ட� வட�� 

பா��த க��ட�,ெப�யா� நக� ���பப��-

624 002

1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம�� ம�னா�சிநாய�க�ப�� வா�� 3, 

2 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�யா�நக� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

155 155 ப�ளப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, ெத�� 

பா��த �திய க��ட� ேம�� 

ப�தி,ேம�� ம�னா�சிநாய�க�ப�� 

���ப��-624002

1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம��ம�னா�சிநாய�க�ப�� வா�� 3,
அைன�� 

வா�காள�க�

156 156 ப�ளப��
அர� அ�க�வா� ைமய� கிழ�� பா��த 

க��ட�,கிழ�� ம�னா�சிநாய�க�ப�� 

���பப��-624002

1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ�� ம�னா�சிநாய�க�ப�� வா�� 1,
அைன�� 

வா�காள�க�

157 157 ப�ளப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, ெத�� 

பா��த �திய க��ட� ேம�� 

ப�தி,ேம�� ம�னா�சிநாய�க�ப�� 

���ப��-624002

1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசாழராஜா காலன� வா�� 3, 

2 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) வச�த� நக� வா�� 1, 

3 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ�.வ�.எ�.க��ர� அ�கி� வா�� 1, 

4 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெடலிேபா�காலன� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�

158 158 ப�ளப��
அர� அ�க�வா� ைமய� வட�� பா��த 

க��ட�,���பப�� 624002
1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���பப�� வா�� 4,

அைன�� 

வா�காள�க�

159 159 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� வட�� 

ப�தி,ராைம�ய�ப��-624002

1 -���பப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராைமய�ப�� வா�� 4,
அைன�� 

வா�காள�க�

160 160 ப�ளப��
�ழ�ைதக� அ�க�வா� க��ட� ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி,ெகா�டப��-624002
1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�ட�ப�� காலன� க��ட� ெத� வா�� 1,

அைன�� 

வா�காள�க�
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161 161 ப�ளப��
லி��� ப�ளவா ்ஆர�பப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� ேம�� ப�தி,ெகா�டப��-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�டப�� (ஹ�ஜ� ெத�) வா�� 2,
அைன�� 

வா�காள�க�

162 162 ப�ளப��
�ழ�ைதக� அ�க�வா� க��ட� ெத�� 

பா��த கிழ��ப�தி க��ட�,ெகா�டப��-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�டப�� வா�� 2, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�டப�� (நா�� ெத�) வா�� 2, 

3 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெஜய�திகாலன� வா�� 2, 

4 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) T.N.C.S.E.காலன� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

163 163 ப�ளப��
லி��� ப�ளவ� ஆர�ப ப�ள� 

கிழ��பா��த க��ட� 

ைமயப�தி,ெகா�டப��-624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அைண�ப�� வட���பாைற�ப�� வா�� 1, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) கேணச�ர� வா�� 2, 

3 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாைற�ப�� வா�� 2, 

4 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ளப��கேணச�ர� வா�� 1, 

5 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�டப�� (பைறய� ெத�) வா�� 2, 

6 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�டப�� வ��த��� ெத� வா�� 2, 

7 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�ட�ப�� வ��த��� நக� நா��ெத� வா��-2,

அைன�� 

வா�காள�க�

164 164 ப�ளப��

ச�தியா நா்ச� ம��� ஆர�பப�ள�, 

ெத�� பா��த க��ட� 

ைமய�ப�தி,இ�திரா நக�, ��கபவன� 

ப�ளப�� - 624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�டப�� இ�திரா நக� வா�� 2, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) இ�திராநக� வா�� 2,

அைன�� 

வா�காள�க�

165 165 ப�ளப��

ச�தியா நா்ச� ம��� ஆர�பப�ள�, 

ெத�� பா��த க��ட�, கிழ�� 

ப�தி,,இ�திரா நக�, ��கபவன� 

தி���க� - 624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ��கபவன� வா�� 2,
அைன�� 

வா�காள�க�

166 166 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ச�தாய� �ட� கிழ�� 

பா��த க��ட�,���ப��-624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���ப�� ைகலாய�ய�ம� ேகாவ�� ெத� வா�� 3, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) பைறய� ெத� வா�� 2,3,

அைன�� 

வா�காள�க�

167 167 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ஓ�� க��ட�,ெப�யப�ளப��-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப�யப�ளப�� வா�� 3, அைன�� 

வா�காள�க�

168 168 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, ெத�� 

பா��த வட�� க��ட�,ெப�யப�ளப��-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ன�ய�ப� ேகாவ�� ெத� வா�� 3, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ளப��.எ�.ஜி.ஆ�.நக� வா�� 4, 

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

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

5 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம�ேகாவ��ெத� வா�� 3, 

6 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��மி நக�,

அைன�� 

வா�காள�க�

169 169 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய �லக�, ேம�� பா��த 

க��ட�,சி�னப�ளப��-624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ள�ப�� காலன� வா�� 4, 

 2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ளப�� ேம��� ெத� வா�� 5, 

 3 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி�னப�ளப�� காலன� வா�� 5, 

 4 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ���காலன� வா�� 5, 

 (ேபக�சாகிபா நக� )

அைன�� 

வா�காள�க�

170 170 ப�ளப��
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�  ெத�� 

பா��த க��ட�,�தமர���ப�� 

சி�னப�ளப��-624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) �தமர���ப�� வா�� 6, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) �தமர���ப�� காலன� வா�� 6,

அைன�� 

வா�காள�க�

171 171 ப�ளப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ெத��பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி,அ�ேதாண�யா�ெத� வ�தல���� 

ேரா� ப�ளப�� 624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத� வா�� 3, 4, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத�(எ�.ஜிஆ� நக�) வா�� 1,2,, 

3 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��மி நக�, 

4 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஏ ப� நக�, 

5 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��மி நக�, 

6 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

172 172 ப�ளப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�தி 

க��ட�,அ�ேதாண�யா�ெத�, ஏ.ப�.நக� 

வ�தல���� ேரா� சி�னப�ளப��-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�
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173 173 ப�ளப��

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத�� ப�தி 

க��ட�,அ�ேதாண�யா�ெத�, ஏ.ப�.நக� 

வ�தல���� ேரா� சி�னப�ளப��-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத� வா 5, 

2 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��மி நக�, 

3 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஏ ப� நக� வா�� 5,

அைன�� 

வா�காள�க�

174 174 ப�ளப��
சர�வதி உதவ� ெப�� ெதாட�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த க��ட�,சி�னப�ளப��.-

624002

1 -ப�ள�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி�னப�ளப�� வா�� 5,
அைன�� 

வா�காள�க�

175 175
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 

பா��த ��� ப�தி அ�க�வா� ைமய 

க��ட�,�ைடபாைற�ப�� தி���க�-

624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� பாைறப�� ந� ெத� வா�� 40, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைற�ப�� ேம�� ெமய�� ேரா�, 1 வ� ெத� வா�� 4, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைற�ப�� வ��த��� வா�� 40, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பா�� வ�நாயக� நக� ெத�வா�� 40, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�தல���� ெமய�� ேரா� வா�� 40, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைற�ப�� கிழ��� ெத� வா�� 40, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ைட பாைற�ப�� வா�� 40, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�வ��வ� ெத� வா�� 40,

அைன�� 

வா�காள�க�

176 176
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி,�ைடபாைற�ப�� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைறப�� ேம�� 1வ� ெத� வா��-40, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைறப�� ேம�� 2வ� ெத�வா��-40, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க��பணசாமி ேகாவ�� 1வ� ெத� வா��-40, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க��பணசாமி ேகாவ�� 2வ� ெத�வா��-40, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க��பணசாமி ேகாவ�� வ��த���வா��-40, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) M.D.S.காலன� 1வ� ெத� வா��-40, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேவளா�க�ண� மாதா நக� வா��-40,

அைன�� 

வா�காள�க�

177 177
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� ேம�� 

ப�தி,�ைடபாைற�ப�� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ளப�� ேரா� வா��-40, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைறப�� ந��ெத� வா��-40, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைறப�� கிழ�� ெமய�� ேரா�வா��-40, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) M.D.S.காலன� 2வ� ெத� வா��-40, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) M.D.S.காலன� 3வ� ெத� வா��-40, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ைகயா ேதா�ட� வா��-40, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மண�காய� அ�ம� ேகாவ�� ெத�வா��-40, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�தல���� ெமய�� ேரா� வா��-40,

அைன�� 

வா�காள�க�

178 178
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� வட�� 

ப�தி,��தழ�ப�� தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தழ�ப�� வட�� �த�ெத� வா��-23,
அைன�� 

வா�காள�க�

179 179
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� 

ெத��ப�தி,��தழ�ப�� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தழ�ப�� ெத�� ெத� வா��23,
அைன�� 

வா�காள�க�

180 180
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த வட�� ப�தி 

க��ட�,��தழ�ப�� தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தழ�ப�� கிழ���ெத� வா��23, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெமய��ேரா�,

அைன�� 

வா�காள�க�

181 181
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� 

ைமய�ப�தி,��தழ�ப�� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தழ�ப�� வா��23, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தழ�ப�� ேம�� ெத� வா��-23,

அைன�� 

வா�காள�க�
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182 182
தி���க� 

மாநகரா�சி

தி���க� மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள� 

வட��ப�தி ப�ரதானஅைற ேம�� பா��த 

க��ட�,ெதா�தியாப��ைள ச�� 

தி���க�.-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம����ர� 3வ� ச�� வா��-11, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம����ர� 4வ� ச�� வா��-11, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம����ர� 5வ� ச�� வா��-11, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம����ர� 6வ� ெத� வா��-11, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இைளயா�வா�1 வ� ச�� வா��-11, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இைளயா�வா� 2 வ� ச�� வா��-11, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெதா�தியா ப��ைள ச�� வா��-11, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தர� ெத� வா��-11, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகா�ைட��ள� ேரா� வா��-11, 

10-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ� எ� ச�� வா��-12, 

11-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெகா�தனா� 1 வ� ச�� வா��-12, 

12-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெகா�தனா� 2வ� ச�� வா��-12, 

13-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெகா�தனா� 3வ� ச�� வா��-12, 

14-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மாைல�க��ச�� வா��-12, 

15-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கி��ண� அ�ய� ச�� வா��-12,

அைன�� 

வா�காள�க�

183 183
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேந�ஜி நிைன� மாநகரா�சி 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, “சி” ப�ளா� கிழ�கிலி��� 1வ� 

அைற,ேம��ரத வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� ேதா�ட� 1வ� ச�� வா�� 22, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� 2வ� ச�� வா�� 22, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�. நக� 3வ� ச�� வா�� 22, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� 4வ� ச�� வா�� 22, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� ேதா�ட� 1வ� ���� ச�� வா�� 22,

அைன�� 

வா�காள�க�

184 184
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேந�ஜி நிைன� மாநகரா�சி 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட� “சி” ப�ளா� கிழ�கிலி��� 2வ� 

அைற,ேம��ரத வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� 5வ� ச��, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� ேதா�ட� 2வ� ச�� வா�� 22, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� ேதா�ட� ெசா�ண�த�மா� கா�ப��� வா�� 22, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�.நக� ��க� ேகாய�� ேரா� வா�� 22,

அைன�� 

வா�காள�க�

185 185
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேந�ஜி நிைன� மாநகரா�சி 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, “சி” ப�ளா� கிழ�கிலி��� 3வ� 

அைற,ேம��ரத வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ரத வ �தி வா�� 22, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.வ�. நக� வா�� 22,

அைன�� 

வா�காள�க�

186 186
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேந�ஜி நிைன� மாநகரா�சி 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, “எ�” ப�ளா� ேம�கிலி��� 4வ� 

அைற ேம��ரத வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ன�ய�ப�ேகாவ��ெத� வா�� 22, அைன�� 

வா�காள�க�

187 187
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேந�ஜி நிைன� மாநகரா�சி 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட� “சி” ப�ளா� கிழ�கிலி��� 4வ� 

அைற,ேம��ரத வ �தி தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெத��ரத வ �தி வா�� 21,22,24,25, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ணார� ெத� வா��-21, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�மா�ெச�� ெத� வா��-21, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப��ைசெமா�த�� ெத� வா�� 21,

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�யகைடவ �தி வா��-21, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பகவதி அ�ம� ேகாவ�� ெத�வா��-21, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந��பா� சாகி� ச�� வா��-21,

அைன�� 

வா�காள�க�

188 188
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேந�ஜி நிைன� மாநகரா�சி 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

��டஅர�க� அ�கி�,ேம��ரத வ �தி 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�டா� ப��ைள� ெத� வா�� 25, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�வாச� ெத� வா�� 21, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வடமைலப��ைள ச�� வா�� 25, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாவ��தப��ைள ச�� வா�� 25, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெவ�கட��ப� ச�� வா�� 21, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�ைலச�� வா�� 25, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெர�ைகயா நா�� ெத� வா�� 21, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேர�காேதவ� அ�ம� ேகாவ�� ெத� வா�� 21, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஈ�வர�ய� ச�� வா�� 21, 

10-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�வாச� 2வ� ச�� வா�� 21, 

11-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�த�ெச�� ச�� வா�� 21,

அைன�� 

வா�காள�க�

189 189
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �தியக��ட�, ெத��ப�தி 1வ� 

அைற,�கமதியா�ர�, தி���க�.-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �கமதியா�ர� 1 �த� 5வ� ச��வா��-24, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�தா�கா� சாகி� ச��வா��-24, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மத�ஷா ரா��த� ச�� வா��-24,

அைன�� 

வா�காள�க�
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190 190
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ��க��ட� ெத�� ப�தி 2வ� 

அைற,�கமதியா�ர�, தி���க�.-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைர ேரா� வா��-24, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�கா� ெத� வா��-24, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�லா ப��ைசரா��த� ச�� வா��-24, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கா�திஜி ேரா� வா��-24, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�வாச� ெத� வா��-24, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காசி� ேப�ைட வா��-24,

அைன�� 

வா�காள�க�

191 191
தி���க� 

மாநகரா�சி

அசர� அமி�நிசாேபக� ஓ�ய�ட� 

ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட��பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி 

2வ� அைற,ேபக��� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பா�ட�� ேரா� வா��41, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �.வ�.எ. நக� வா��22, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெத� எ� 7, ���ப�யா நக� வா��-41, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேப�ைடேரா� வா��42, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �.வ�.ஏ. நக� 2வ� ெத� வா��22,

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �.வ�.ஏ.நக� 3வ� ����ெத� வா��22,

அைன�� 

வா�காள�க�

192 192
தி���க� 

மாநகரா�சி

அசர� அமி�நிசாேபக� ஓ�ய�ட� 

ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� ேம�� ப�தி,ேபக��� 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�வாச�ெத� வா��-38, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �லவ� ெத� வா��-38, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�தல���� ேரா� வா��-38, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கா�திஜி �� ேரா� வா��-40, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மைறஞானநக� வா��-40,

அைன�� 

வா�காள�க�

193 193
தி���க� 

மாநகரா�சி

அசர� அமி�நிசாேபக� ஓ�ய�ட� 

ெப�க� ெதாட�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட� (கிழ�கிலி��� இர�டாவ� 

கத�), ேபக��� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந�த�ஷா ெத� வா��-38, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந�த�ஷா ெத� ���� ச�� (கிழ��)வா��-38, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந�த�ஷா ெத� ���� ச�� (ேம��)வா��-38, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�தவ�சல� நக�வா��-38, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந�த�ஷா ெத� ���� ச�� (ெத��)வா��-38, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந�த�ஷா ெத� 2 வ� ச��வா��-38,

அைன�� 

வா�காள�க�

194 194
தி���க� 

மாநகரா�சி

அசர� அம�நிசாேபக� ஓ�ய�ட� 

ெப�க� ெதாட�க�ப�ள� ெத��பா��த 

க��ட� (கிழ�கிலி��� ஆறாவ� கத�) 

,ேபக���, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ� வ� நக� வ��த��� ப�திவா��-22, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேக எ� எ� ெத� வா��-22, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�ைம�கார� ெத� வா��-24,

அைன�� 

வா�காள�க�

195 195
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி,��சிநாய�க�ப��, தி���க� 

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �யவ� ெத� வா��41, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�த��ி ச�� வா��41, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ப�யா நக� வா��41, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�� நக� வா��41,

அைன�� 

வா�காள�க�

196 196
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

வட��பா��த க��ட� கிழ�� 

(ேம�கிலி��� இர�டாவ� அைற) 

ப�தி,��சிநாய�க�ப��, தி���க� 

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��சி நாய�க� ப�� ெமய�� ெத�வா��-41,
அைன�� 

வா�காள�க�

197 197
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள�  

வட��பா��த க��ட�,(ேம�கிலி��� 

�த� அைற) ��சிநாய�க�ப��, 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�தி� நக� வா��-41, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�தி� நக� ����ெத� வா��-41, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ���ப�யா நக� �த� ����ெத� வா��-41, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ���ப�யா நக� 2வ� ����ெத�வா��-41, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஞானப�ரகாச�ர� வா��-41, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஞானப�ரகாச�ர� வ��த��� வா��-41, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��தாள�ம� ேகாவ�� ெத� வா��-41,

அைன�� 

வா�காள�க�

198 198
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� மாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� ேம�கிலி��� 

4வ� அைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா நக� 1 வ� ெத� வா��-43, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஞானப�ரகாச�ர� 1வ� ெத� வா��-43, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா நக� 3 வ� ���� ச��வா��-43, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா நக� 4 வ� ���� ச��வா��-43, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா நக� 2வ� ெத� வா��-43, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா நக� 1 வ� ���� ச��வா��-43, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா நக� 1. 2வ� ���� ச��வா��-43,

அைன�� 

வா�காள�க�

199 199
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� மாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� ேம�கிலி��� 

3வ� அைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ப�� ெத�� 6வ� ச�� வா��-46, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� 13வ� ச�� வா��-43, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேக.எ�.எ� நக� வா��-47,

அைன�� 

வா�காள�க�
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200 200
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� மாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� ேம�கிலி��� 

2வ� அைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� வ��த���வா��-45,
அைன�� 

வா�காள�க�

201 201
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� மாதா ெம����ேலச� ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� ேம�கிலி��� 

1வ� அைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா�ன�மா� நக� வா��45, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) M.G.R.நக�வா��-45, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அமி�த� கா� வா��46, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��பவன� வா��-46, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �பா�ச�திரேபா� நக� வா��46,

அைன�� 

வா�காள�க�

202 202
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� அ�ைன ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த 12-� 

வ��� "இ” ப��� வ��பைறேம�கிலி��� 

2வ� அைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� எனாம�ேப�ட� ேரா�வா��-45, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா�பாைளய� ெத�� ஜ�வாநக�வா��44,

அைன�� 

வா�காள�க�

203 203
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� அ�ைன ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� பா��த க��ட� 

12� வ��� "�” ப��� 

வ��பைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜி�னா ெத� வா��-45, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆசா� ெத� வா��-45, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அலி பா�திமா ெத� வா��-45, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மத�ஸா ெத� வா��-45,

அைன�� 

வா�காள�க�

204 204
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� அ�ைன ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� பா��த க��ட� 

12� வ��� "ப�1" வ��பைற,ம�ைரேரா�, 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� வ��த��� ேம�� ப�தி 1வ� ச��, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� வ��த��� ேம�� ப�தி 2வ� ச��, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேவளா�க�ண� மாதா ேகாவ�� ெத� வா��-45,

அைன�� 

வா�காள�க�

205 205
தி���க� 

மாநகரா�சி

��� அ�ைன ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த கிழ�� 

க��ட� 12 � வ��� "அ" ப��� 

வ��பைற,ம�ைரேரா�, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி� நாய�க� ப�� ேரா� வா��-43, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� ப�ள� ெத� வா��-47, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� வ��த��� ேம�� ப�தி வா��-45, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� 11வ� ச�� வா��-43,

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� 12வ� ச�� வா��-43,

அைன�� 

வா�காள�க�

206 206
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ந�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 

1வ� அைற,சேவ�யா�பாைளய�, 

தி���க� 624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாழிப�ைண ெத�வா��45, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா� பாைளய� வா��44, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைரேரா� வா��44,

அைன�� 

வா�காள�க�

207 207
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ந�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 

4வ� அைற,சேவ�யா�பாைளய�, 

தி���க� 624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா�பாைளய�����ேரா� வா��-44, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜ�வாநக� வா�� 44, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சகாயமாதா�ர� வா�� 44, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� சவ�யா�பாைளய� 1வ� ெத� வா�� 44, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட�� சவ�யா�பாைளய� வா�� 44,

அைன�� 

வா�காள�க�

208 208
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ந�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 

3வ� அைற,சேவ�யா�பாைளய�, 

தி���க� 624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� சவ�யா� பாைளய� 1 வ� ெத�வா��-45, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� சவ�யா� பாைளய� 2 வ� ெத� வா��-45, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� சவ�யா� பாைளய� 3வ� ெத� வா��-45, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� சவ�யா� பாைளய� 4 வ� ெத� வா��-45, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட�� சவ�யா� பாைளய� 1வ� ச��வா��44,

அைன�� 

வா�காள�க�
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209 209
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ேசவ�ய� ந�நிைல�ப�ள�, 

வட��பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 

2வ� அைற,சேவ�யா�பாைளய�, 

தி���க� 624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைர வ �ர� ேகாவ�� ெத� வா��44, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைர வ �ர� ேகாவ�� ���� ெத� வா��44, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட�� சவ�யா� பாைளய� 2வ� ச��வா��44, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட�� சவ�யா� பாைளய� 3� ச��வா��44, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா� பாைளய� 1வ� ச�� வா��44, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா� பாைளய� 2வ� ச��வா��44, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா� பாைளய� 3வ� ச��வா��44, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா� பாைளய� 4வ� ச��வா��44, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சவ�யா� பாைளய� 5வ� ச��வா��44, 

10-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சகாயமாதா�ர� 2வ� ச��வா��-44, 

11-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சகாயமாதா�ர� 3வ� ச��வா��-44, 

12-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சகாயமாதா�ர� 4வ� ச�� வா��-44, 

13-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேந�ஜி நக� 1வ� ச�� வா��-44, 

14-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேந�ஜி நக� 5வ� ச��வா��-44,

அைன�� 

வா�காள�க�

210 210
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� 

வட��பா��த ப�ரதான க��ட� 

ேம�கிலி��� 1வ� அைற,பாரதி�ர�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாரதி�ர� வா��-48, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாரதி�ர�, ���மாதாநக�, �றி�சிநக� வா��-48,

அைன�� 

வா�காள�க�

211 211
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ப�ரதான க��ட� ேம�கிலி��� 

2வ� அைற,பாரதி�ர�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� வட�� ப�தி ேபா�� ஆப�� ேரா� தவ�ர,
அைன�� 

வா�காள�க�

212 212
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ப�ரதான க��ட� ேம�கிலி��� 

3வ� அைற,பாரதி�ர�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� ப�ள� ெத� வா�� 47, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி �ர� ேம�� ேஜ.ேஜ.நக� வா�� 47, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �றி�சி நக� வா�� 47, 

4 -தி���க�(வ.கி) ம��� (ந) ெஜ. ெஜ நக� பாரதி�ர� வா��-47, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�க�யா நக� வா��-47, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா நக� வா��-47,

அைன�� 

வா�காள�க�

213 213
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ப�ரதான க��ட� ேம�கிலி��� 

4வ� அைற,பாரதி�ர�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�வ��வ� ெத� வா�� 47, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தி�ேவ�கட�நக� வா�� 43, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ணா�� காளவாச� ெத� வா�� 47,

அைன�� 

வா�காள�க�

214 214
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ப�ரதான க��ட� ேம�கிலி��� 

5வ� அைற,பாரதி�ர�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேசண�ய� ெத� வா��-47, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சாமி�க�� ெகா�ட� பாரதி�ர� வா��-47, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கைலஞ� நக� வா��-48, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��யசாமி கா�ப��� வா��-47,

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� வா��-48, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� ேபா� ஆப�� ேரா� வ��த��� வா��-4, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� 1வ� ச�� வா��-48,

அைன�� 

வா�காள�க�

215 215
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி க��ட�,பாரதி�ர�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�னா�சி�ர� ேபா��ஆப�� ேரா� வ��த��� வா�� 48, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாரதி�ர� வா��-48,

அைன�� 

வா�காள�க�

216 216
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி க��ட�,பாரதி�ர�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ேபா ேரா� வா��-48, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேக.ேக நக� 1வ� ச�� வா��-48,

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேக.ேக நக� 2வ� ச�� வா��-48,

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராம�ப��ைள ேதா�� வா��-47, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ேரா� வா��-47,

அைன�� 

வா�காள�க�

217 217
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ந�நிைல� ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� க��ட� 1.2 வ� 

வ��பைற,ச�ைதேரா� தி���க� 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ச�ைதேரா� வா��-37, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சிவெப�மா� நக� / ேம���ப�� ேரா�வா��-37, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா நக� வா�� 47,

அைன�� 

வா�காள�க�

218 218
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ந�நிைல� ப�ள� கிழ�� 

பா��த ��த� க��ட� 

ைமயப�தி,ச�ைதேரா� தி���க� 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப��ேரா�(ேநதாஜிநக�) வா��-37,
அைன�� 

வா�காள�க�
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219 219
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� ெத�� ப�தி,ச�ைதேரா� 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�தன�கார� ெத� வா��-28, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ன�ய�ப�ேகாவ��ெத�வா��-28, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��சாமி ஆசா� ச�� வா��35, 

அைன�� 

வா�காள�க�

220 220
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி ஐ��� க��ட� 

ச�ைத ேரா�, தி���க� - 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �யவ�ெத� வா��35,
அைன�� 

வா�காள�க�

221 221
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� வட�� ப�தி,ச�ைதேரா� 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ைகவ�ைனஞ� ச�� வா�� 35, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெவ�ளாள�ெத� வா��28,

அைன�� 

வா�காள�க�

222 222
தி���க� 

மாநகரா�சி
ராண� ஆர�பப�ள�, வட�� பா��த 

க��ட�,ேவடப��, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேவட�ப�� 1வ� ெத� வா��-34, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆசி�ய� காலன� வா��-34,

அைன�� 

வா�காள�க�

223 223
தி���க� 

மாநகரா�சி

ராண� ஆர�பப�ள�, ேம�� பா��த 

க��ட� ெத��ற ேம�� ப�தி,ேவடப��, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அப�ராமி நக� வா�� 34, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா� ���ராமலி�க நக� வா�� 34, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேவடப�� 2வ� ெத� வா��-34,

அைன�� 

வா�காள�க�

224 224
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ழ�ைதக� அ�க�வா� ைமய� ெத�� 

பா��த க��ட�,ேவடப��, தி���க�-

624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா�ைவ நக� வா��-34, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அஸனா� நக� வா��-34, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா ெநசவாள� காலன� வா�� 34,

அைன�� 

வா�காள�க�

225 225
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ப�ேலாமினா� ந�நிைலப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� ேம�� 

ப�தி,ேம���ப�� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத�வா��-42, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ேகாய�� ந� ெத�வா��-42, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�ணா� 1வ� ச��வா��-42, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�ணா� 2வ� ச�� வா��-42, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாவைன� சாவ� ேரா�வா��-42,

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ேதாண� கா�ப��� வா��-37, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� 1வ� ெத�வா��42, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� 2வ� ெத� வா��42,

அைன�� 

வா�காள�க�

226 226
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ப�ேலாமினா� ந�நிைலப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� ைமய 

ப�தி,ேம���ப��, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� ���� ெத� வா��37, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத��, 1 வ� ெத� வா��37, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��க� ேகாவ�� 1,2,3 வ� ெத� வா��45, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேவளா�க�ண� ேகாவ�� 1,2,3,வ� ெத� வா��45, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� வ��த��� வா��45,

அைன�� 

வா�காள�க�

227 227
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ப�ேலாமினா� ந�நிைல� ப�ள� 

ேம�� ப�தி க��ட�,ேம���ப��, 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� வா��-46, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப��ெத�� ெமா�டண�ப��ேரா�வா��-46, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �சா� கா�ப���வா��-46, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப��வ �ண�சவ�யா�ெத� வா��-46,

அைன�� 

வா�காள�க�

228 228
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ப�ேலாமினா� ந�நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட� 

ேம�கிலி��� �த� அைற, ேம���ப��, 

தி���க�-624002

 

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� 9வ� ச�� வா��-46, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத��3வ� ச�� வா��-37, 

அைன�� 

வா�காள�க�

229 229
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ப�ேலாமினா� ந�நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட� 

ேம�கிலி��� இர�டாவ� அைற, 

ேம���ப��, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� 7வ� ச�� வா��-46, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� 8வ� ச�� வா��-46,                                                                             

                                                                       3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாேவ�த� காலன�,                                               4 -

தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ெத�� 4வ� ச��வா��-46,                                                                                   

                                                        5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��க� ேகாய�� ெத�, ேம���ப�� ஆ��க� 

ேச�ைவ வா��46,

அைன�� 

வா�காள�க�

230 230
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி,ேம���ப��, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ேரா� வா��-38, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க��ட� ச�திர� ெத� வா��-39, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ப�� வட�� 1வ�ச�� வா�� 38, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ப�� வட�� 2வ� ச�� வா�� 38, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ப�� வட�� 3வ� ச�� வா�� 38, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ப�� ந�� அ�ள�ப� ெத�வா��-42, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ப�� பைடெவ�ைளய� ச��வா��-42, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேபக��� காளவாச� ெத�வா��-42,

அைன�� 

வா�காள�க�
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231 231
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி உய�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட� (தைலைம ஆசி�யா ்

அைற�� எதி��ற�) ,ேம���ப��, 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைர ேரா� வா��-42, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி.ேக.சி.எ�. காலன� வா��-44, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�நா�டாைம கா�ப��� வா��43,

அைன�� 

வா�காள�க�

232 232
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� �ைழ�வாய�� 

அ�கி�,ேம���ப�� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைர ேரா� வா�� 39, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ����� க��ட� ெத� வா�� 39, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா��ெகா�தனா� ச�� வா�� 39, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அழக� ெத� வா�� 39, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ம�ேகாவ�� ெத� வா�� 39,

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேப�ைட ேரா� வா�� 42, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெநா�� ஆேரா�கிய� ச�� வா��39, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேப�ைட ேரா� காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத� வா�� 42, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேப�ைட ேரா� ���� ச�� வா�� 42, 

10-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வா�ட� ேட�� ேரா� வா�� 42,

அைன�� 

வா�காள�க�

233 233
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.ப�.ேக.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 6 

வ� அைற,ம�ைரேரா� ேபக���, 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மத�பாவா ரா��த� ச�� வா��-39, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அேச� உேச� ச�� வா��-39, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�ராஜா ெத� வா��-39, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜமா� ெத� வா��-39, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கா�திஜி �� ேரா� (மதினா கா�ப���)வா��-38,

அைன�� 

வா�காள�க�

234 234
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.ப�.ேக.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 4 

வ� அைற,ம�ைரேரா� ேபக��� 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அரசமர� 1வ� ச�� வா�� 38, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம���ப�� ேகாவ��தசாமி நக� வா�� 37, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�க�த� சாகி� வட�� ெத� வா�� 39, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�க�த� சாகி� ெத�� ெத� வா�� 39,

அைன�� 

வா�காள�க�

235 235
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.ப�.ேக.எ� ெம��� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� கிழ�கிலி��� 3 

வ� அைற,ம�ைரேரா� ேபக��� 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அரசமர� 3வ� ெத� வா�� 38, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அரசமர� 2வ� ெத� வா�� 38, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அரசமர� 4வ� ெத� வா�� 38, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காசி� அலி ச�� வா�� 39, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ���பாவா ரா��த� ச�� வா�� 39, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�தவ�சல� நக� வா�� 38, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ைன நக� வா�� 37,

அைன�� 

வா�காள�க�

236 236
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேசாப�யா ெம����ேலச� ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� ேம�� ப�தி,கிழ��ரத 

வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �மர� ெத� வா�� 26, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�யா� நக� அ��வ�லா� இற�க� வா�� 25, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசய���ேசவ�ய� ெத� வா�� 27, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெந���ெத� வா�� 26,

அைன�� 

வா�காள�க�

237 237
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேசாப�யா ெம����ேலச� ப�ள� ெத�� 

பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி,கிழ��ரத 

வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந��பாைற வா�� 25,
அைன�� 

வா�காள�க�

238 238
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேசாப�யா ெம����ேலச�ப�ள�, ெத�� 

பா��த க��ட� ைமயப�தி ,கிழ�� ரத 

வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாதாளகாள�ய�ம� ேகாவ�� ெத�வா��-25, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அர�மைன��ள� ேரா� வா��-25, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��க� ஆசா� ச�� வா��-25, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஒலிய�ப ரா��த� ச�� வா��-25,

அைன�� 

வா�காள�க�

239 239
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேசாப�யா ெம����ேலச�ப�ள� 

ெத��பா��த க��ட� ேம�� ப�தி 

,கிழ�� ரத வ �தி தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ேகவ�ச�� காலன� வா�� 26, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெகாைல�சாைல ேரா� வா�� 37,

அைன�� 

வா�காள�க�

240 240
தி���க� 

மாநகரா�சி

ேசாப�யா ெம����ேலச� ப�ள� ெத�� 

பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி,கிழ�� ரத 

வ �தி, தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) மா�ெக� �மர� ெத� வா�� 26, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�ன�ேம� ெத� வா�� 26, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சித�பரனா� ெத� வா�� 26, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேசாைலஹா� ேரா� வா�� 26,

அைன�� 

வா�காள�க�

241 241
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ப�ரதான க��ட�,க�ேச� ெத� 

தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெர��யா� ச�� (காமரா��ர�) வா��-11, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காமராஜ�ர�வா��-11,

அைன�� 

வா�காள�க�
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242 242
தி���க� 

மாநகரா�சி

அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

ப�ரதானக��ட� ெத��பா��த ேம�� 

ப�தி ,க�ேச� ெத� தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாவ�� ெத� வா��-12, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெமய�� ேரா� வட��வா��12, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�சன� �� ெத� ெத��வா��12, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணசாமி ப��ைள ச�� வா��-12, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��சாமி ப��ைள ச�� வா��-12, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�ைத ெச�� ச�� வா��-12, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட��ரத வ �தி வா��-12, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ேச� ெத� வா��-12, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ரத வ �தி கிழ�� வா��12,

10-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ �ர�சாமி நா��ச�� வா��-12, 

11-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சாைலேரா� வா��-12, 

12-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�திர� ெத� வா��-12, 

13-தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�காள� ெத� வா��-12,

அைன�� 

வா�காள�க�

243 243
தி���க� 

மாநகரா�சி

கா�திஜி ந�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�,ேம�� பாதாள காள�ய�ம� 

ேகாவ��ெத� தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கா�திஜி ��ேரா� வா��-25, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாராயணப��ைள ச�� வா��-25,

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�யத�ப�யா ப��ைள ச��வா��-25, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தர�கார ச�� வா��-25, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சி�ைனயா�ர�வா��26, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�யா� நக� வா��-25,

அைன�� 

வா�காள�க�

244 244
தி���க� 

மாநகரா�சி

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� PWD அ�வலக� 

அ�கி�,கவாட�கார� ெத� தி���க�.-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கவாட�கார� ெத� வா��20, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சாைல ேரா� வா�� 20, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச� கெல�ட� ஆப�� ேரா� வா�� 19, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�� ெத� வா��20, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெமய��ேரா� வா��20, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெச��ர� ேரா� வா��20, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தமி�நா� அர� அ�வல� ��ய���� வா�� 19,

அைன�� 

வா�காள�க�

245 245
தி���க� 

மாநகரா�சி

சி.எ�.ஐ ேசாப�யா ெச�ட� ஆர�ப�ப�ள� 

வட�� பா��த  ைமய�க��ட� ைமய 

ப�தி,ஜி.ெஹ�.ேரா�, தி���க�-624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாபாலச��திர� ேரா� வா�� 12, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ன�ய�ப� ேகாவ�� ெத�வா�� 12, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ��ரதவ �தி வா�� 12, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) டேபதா� ச�� வா��12, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �� அ�ரகார�வா�� 12, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேவ�ப� ேதா�� ெத�வா�� 12, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ��சன ப��ைள ச�� வா�� 12,

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜ�ய� நா�� ச�� வா�� 12, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாபாலச��திர� வடகைர வா�� 12,

அைன�� 

வா�காள�க�

246 246
தி���க� 

மாநகரா�சி

ஆ�.சி லி��� ப�ளவ� ஆர�பப�ள�, 

ேம�� பா��த க��ட�,கவாட�கார ெத� 

தி���க�-624002

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெந�� ெத� வா�� 20, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ப�ரமண�யெச��ெத� வா�� 20, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெதரசா ெத� வா�� 20, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ �ரபா�� அ�ம� ேகாவ�� ெத�வா�� 20, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஜா� ப��ைள �த� ச��வா�� 20, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தனசாமி ப��ைள ச�� வா�� 20,

அைன�� 

வா�காள�க�

247 247
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ம�ய�ைன ெதாட�க�ப�ள�, 

ெத��பா��த க��ட� அைற எ�.12, 2� 

வ��� “அ“ ப���,ப�ரதான சாைல, 

தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெமய��ேரா� வா�� 21, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) லி�க�ய� ச�� வா�� 21, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ரத வ �தி வா�� 21, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெவ�ைளய� ஆசா� ெத� வா�� 20, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கி��ணசாமி ப��ைள ச�� வா�� 20, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗட�ம� ேகாவ�� ெத� வா�� 21, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாகசாமி ஐ�ய� ச�� வா�� 21, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ழ�ைதேவல� ச�� வா�� 21,

அைன�� 

வா�காள�க�

248 248
தி���க� 

மாநகரா�சி

ட�லி ேம�நிைல�ப�ள�, அைற எ�.7 

வட�� பா��த ைமய�க��ட�,ஏ.எ�.சி. 

ேரா�, தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �ெப�ச� கா�ப��� வா��-19, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �டா�லி கா�ேட� வா��-19, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இ ப� காலன� வா�� 19,

அைன�� 

வா�காள�க�

249 249
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெசய��� ெசசிலியா ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க��ட� ேம��கிலி��� 

�த� அைற, தி���க� - 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேராம� மிஷ� 2வ� ச��வா�� 13, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ��க� ேச�ைவ �த� ெத�வா�� 13, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�தன�ேகானா� ச�� வா�� 13,

அைன�� 

வா�காள�க�
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250 250
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெசய��� ெசசிலியா ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க��ட� ேம��கிலி��� 

இர�டாவ� அைற, தி���க� - 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேராம�மிஷ� 1வ� ெத�வா�� 13, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�கெல�ட� ஆப�� ேரா�வா�� 13,

அைன�� 

வா�காள�க�

251 251
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெசய��� ெசசிலியா ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த க��ட� ேம��கிலி��� 

��றாவ� அைற, தி���க� - 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) த�ப�ேகானா� ச�� வா�� 3, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �மாரசாமி ேகானா�ச�� வா�� 13, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �மர� ேகானா� ச��வா�� 13, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ராஜ�காப�� ந��ெத� வா�� 13, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தாதேகானா� ெத�வா�� 13, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஒ�.எ�.ஆ�.ப�� ந��ெத� வா�� 13,

அைன�� 

வா�காள�க�

252 252
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�, வட�� பா��த க��ட� 

ேம�� ப�தி,,ஒ�.எ�.ப�� தி���க�-

624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ராஜகா�ப�� வட���ெத� வா�� 14, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஒ� எ� ஆ� ப�� வட�� ெத� (ச�னாசி ேச�ைவ ச��), 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேசாைன ���ேகானா� ச�� வா�� 14, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெம�கி�� ேரா�கிழ�� வா��16, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ராஜ�காப�� வட��ெத�வா��-14,

அைன�� 

வா�காள�க�

253 253
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�, ெத��பா��த க��ட� 

ேம�கிலி��� 4 வ� அைற,ஒ�.எ�.ஆ� 

ப��, தி���க� 624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ராஜ�காப�� ேரா� வா��-14, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஓ� எ� ஆ� ப�� ெமய��ேரா� வா��-14, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ��தி திேய�ட� ேரா� வா��-14, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட��ேம��ராஜ�காப�� ேகாபா� நக�வா��-14, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஒ�.எ�.ஆ� ப��வா��-14, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ��தி திேய�ட� ேரா� வா�� 13, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ� எ� ஆ� ப�� வ�ன�ய� மகா�வா��-18,

அைன�� 

வா�காள�க�

254 254
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

5வ� அைற,,ஒ�.எ�.ஆ�.ப�� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாபா� நக� கிழ�� வா��-14 கதவ�ல�க� 1 �த� 100 வைர,
அைன�� 

வா�காள�க�

255 255
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� ேம�� பா��த 

அ�க�வா� ைமய க��ட� ெத� 

கிழ��ப�தி,ஒ�.எ�.ஆ�.ப�� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாபா� நக� கிழ�� வா��-14 கதவ�ல�க� 101 �த�, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேகாபா� நக� ேம�� வா�� 14,

அைன�� 

வா�காள�க�

256 256
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� நிைன� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� வட�� பா��த ைமய 

க��ட�,ஒ�.எ�.ஆ�.ப�� தி���க�-

624001

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ��த��� ெடலிேபா� காலன� வா�� எ� 14, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) யாதவ ேம�� ராஜ�கா�ப�� கிழ�� ெத� வா�� 14, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வட��ேம�� ராஜ�காப�� வ��த��� வா��14, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ.உ.சி.நக� வா�� எ� 14,

அைன�� 

வா�காள�க�

257 257
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த வளனா� ஆர�பப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட� அைற எ� 

3,கிழ��ஆேரா�கியமாதா ெத�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆேரா�கியமாதா ெத� வா�� 17, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ஆேரா�கியமாதா ெத� வ��த��� ப�தி வா��, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ஆேரா�கியமாதா ெத�2 வ��த��� ப�திவா��17,

அைன�� 

வா�காள�க�

258 258
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த வளனா� ஆர�பப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட� அைற எ� 4,கிழ�� 

ஆேரா�கியமாதா ெத�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ஆேரா�கியமாதா ெத� வ��த��� ப�தி வா��17,
அைன�� 

வா�காள�க�

259 259
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த �ைசய�ப� ேம� நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� 6� வ��� ஆ 

ப��� வ��பைற,கிழ�� ஆேரா�கியமாதா 

ெத�, தி���க� 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.எ�.ப�. கா�ப��� வா�� 18, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �கீ�ேரா� வா��-18, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ராஜ�காப�� நாய�க� ெத�வா��-18, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ராஜ�காப�� வா��-18, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.ஜி.ப� காலன� வா��-18, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெத�� ேம��ராஜ�காப��வா��-18,

அைன�� 

வா�காள�க�

260 260
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த �ைசய�ப� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த கிழ�� க��ட� 6 � 

வ��� அ ப��� வ��பைற,ேம�� 

ஆேரா�கியமாதா ெத�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெம�ேடா�ஸா காலன� வ��த��� வா�� 30, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேபா�நாய�க�ப�� வா�� 30, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேபா�நாய�க�ப��,1வ�ெத�, வா��-30, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெம�ேடா�ஸா காலன� வா��-30,

அைன�� 

வா�காள�க�
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261 261
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.இ.எ�.சி ந�நிைல�ப�ள� கிழ��பா��த 

க��ட� ைமய ப�தி, 

ெத��ப�தி,ெம�கி�� ேரா�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ஆேரா�கியமாதா ெத�வா�� 18, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

262 262
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.இ.எ�.சி ந�நிைல�ப�ள� கிழ��பா��த 

க��ட� வட��ப�தி,ெம�கி�� ேரா�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சிவ� ச�� வா�� 18, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗரா��ரா காலன�வா�� 18, 
அைன�� 

வா�காள�க�

263 263
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.இ.எ�.சி ந�நிைல�ப�ள� கிழ��பா��த 

க��ட� ெத��ப�தி,ெம�கி�� ேரா�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெம�கி��ேரா� வா�� 18, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா�ன�ப நாடா� �த� ச�� வா�� 18, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா�ன�ப நாடா� ச�� வா�� 18, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

264 264
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா மழைலய� ம��� 

ஆர�பப�ள� வட��பா��த க��ட� 

கிழ�� ப�தி,ெம�கி�� ேரா�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இ��ப மர� �த�,2ஆ� ச�� வா�� 28, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பா�பா�� ச�� வா�� 28, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�யா�க�� ப��ைள ச�� வா��28, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அழக�சாமி அ�ய� ச�� வா�� 28, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசய��� ேசவ�ய� ெத� வா�� 27, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காள�ய�ம� ேகாவ�� ெத�(ச�ைதேரா�) வா��47, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக�மா� ெத� வா��28, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) இ��ப மர� 2ஆ� ச�� வா�� 28, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

265 265
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட��பா��த க��ட� 

கிழ�கிலி��� 1வ� அைற,க���பா� 

ஹா�ட�ேரா�, தி���க�-624003

 

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗரா��ர�ர� வட�� 2வ�ச��வ��த���வா��19, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗரா��ரா காலன� வட��வா��-19, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

266 266
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட��பா��த க��ட� 

கிழ�கிலி��� 2 வ� அைற,க���பா� 

ஹா�ட�ேரா�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசய���ேசவ�ய� ெத�வா��-27,
அைன�� 

வா�காள�க�

267 267
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, வட�� பா��த 

க��ட� கிழ�கிலி��� 3வ� 

அைற,க���பா� ஹா�ட� ேரா�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗரா��ர�ர� �த� ச�� வா�� 19, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

268 268
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ெத��பா��த க��ட� 

அைற எ� 24,க���பா� ஹா�ட� 

ேரா�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரய��ேவ �ேடச�ேரா� வா�� 27, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பாைரேம�� ெத� வா�� 27, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

269 269
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ெத��பா��த க��ட� 

அைற எ� 22,க���பா� ஹா�ட� 

ேரா�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�கள�ர� வா��-27, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கா�திஜி ��ேரா� வா��-27, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ��வ� நக� வா��-27, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அர�மைன�ள� ேரா�வா��27,

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆ�.எ�. ேரா� பாைற��ள�வா��-27, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.எ�.ேக. நக� பாைற��ள�வா��-27, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆன�தவ�நாயக� ேகாவ�� ெத� வா��-27, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சிவ�ேகாவ�� ெத� வா��-27, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

270 270
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ெத��பா��த க��ட� 

அைற எ� 23,க���பா� ஹா�ட� 

ேரா�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சிவ��க� காலன� 1வ� ெத� வா�� 37, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சிவ��க� காலன� 2வ� ெத� வா�� 37, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�
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271 271
தி���க� 

மாநகரா�சி

அ�ணாமைலயா� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ெத��பா��த க��ட� 

� ேக ஜி "எ�" ப���,க���பா� 

ஹா�ட� ேரா�, தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க���பா� ேரா� கிழ��வா�� 28, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெபா�சனீ�வாச� நக� வா�� 37, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

272 272
தி���க� 

மாநகரா�சி

�வரதராஜா மழைலய� ம��� 

ஆர�பப�ள� வட��பா��த க��ட� 

�.ேக.ஜி. அ ப�� வ��பைற, பாரதி�ர�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரய��ேவ �ேடஷ� ேரா� வா�� 36 , 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பஜா� ெத� வா�� 36, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ப�யா ச�� வா�� 36, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிசி�வா ச�� வா�� 36, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பா�ப� ஆசா� ெத� வா�� 36, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேசலா�ேகண� ெத� வா�� 36, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�ள�வாச� ெத� வா�� 36,

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

273 273
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.இ.எ�.சி ஐ.�.ஐ, ம�ைர காமராஜா ்

ப�கைலகழக� மாைல ேநர க��� 

வட�க பா��த �ைழவாய�� ெத�� 

பா��த கத� அைற எ� 1, தி���க� - 

624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக���� 1வ� ச�� வா��-29, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக���� 2� ச�� வா��-29, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக���� 3வ� ச�� வா��-29, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக���� 4வ� ச�� வா��-29, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

274 274
தி���க� 

மாநகரா�சி

�.இ.எ�.சி ஐ.�.ஐ, ம�ைர காமராஜா ்

ப�கைலகழக� மாைல ேநர க��� 

வட�க பா��த �ைழவாய�� ெத�� 

பா��த கத� அைற எ� 9, தி���க� - 

624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக���� 5வ� ச�� வா��-29, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) நாக� ��� 6 வ� ச�� வா��-29, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப�யெத� வா��-29, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேதவ� ச�� வா��-36, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ச�ைதேரா� வா�� 36, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

275 275
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெசளரா��ரா�ர� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� பா��த க��ட�, 

,பா�பா��ச�� R.S.ேரா� தி���க�-

624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ரய��ேவ �ேடச� ேரா� வா��28, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ர�னா அ� ேகா வா�� 28, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) எ�.வ�.ஜி.ப� ஹா� ேரா� வா��28, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெப� பா�� ேரா� வா��28, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗரா��ர�ர� 3வ� ச��, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

276 276
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெசளரா��ரா�ர� மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� வட��பா��த க��ட� 

கிழ�� ப�தி ,பா�பா�� ச��, R.S.ேரா�, 

தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெம�கி�� ேரா� வா��-28, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சா�திர� பா�சாமி ச�� வா�� 35, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஆசா� ச�� வா�� 36, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) பஜா� ����� ெத� வா�� 36, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

277 277
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� மழைலய� ம��� ஆர�பப�ள� 

ெத��பா��த க��ட�,இரய��ேவ 

�ேடச� அ�கி� தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஏ�வா� ரா��த� ச�� வா��-35, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சாமியா� ேதா�ட� வா��-34, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) க�ன�மா�ெத� வா��-34, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சனீ�ரா��த� ச�� வா��-35, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

278 278
தி���க� 

மாநகரா�சி

ெக�ன� மழைலய� ம��� ஆர�பப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�,இரய��ேவ 

�ேடச� அ�கி� தி���க�-624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராஜெல��மி நக� 1வ� ெத�வா��34, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராஜல��மி நக� 2வ� ெத� வா�� 34, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தவைற �� நக� 1வ� ெத� வா�� 34, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தவைற �� நக� 2வ� ெத�வா�� 34, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) தவைற �� நக� 3வ� ெத�வா�� 34, 

6 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சாமியா� ேதா�ட� வா�� 34, 

7 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சாமியா� ேதா�ட� 2வ� ெத�வா�� 34, 

8 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ச�ைத ேரா� வா��-34, 

9 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அப�ராமி எ�ட� ப�ைரச� கா�ப��� ந�த� ேரா� வா��, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

279 279
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�வ�டா� ���� ெம����ேலச� 

ப�ள�, வட�� பா��த க��ட� ேம�� 

ப�திஇ � ேக ஜி "அ" ப��� 

வ��பைற,��ளன�ப��, தி���க� 

624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�மா காலன� வா�� 34, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ணா காலன� வா�� 34, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ப�மா காலன� வா��-35, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ஒ��க� ேரா� வா��-35, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�
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280 280
தி���க� 

மாநகரா�சி

எ�வ�டா� ���� ெம����ேலச� 

ப�ள�, வட�� பா��த க��ட� ேம�� 

ப�திஇ எ� ேக ஜி " சி" ப��� 

வ��பைற,��ளன�ப��, தி���க� 

624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ந�த� ேரா� வா��-34, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) காசிம�லி நக� வா��-33, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ளன�ப�� ெப�யா�ெத�வா��-33, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) வ�ேனாபாஜி நக�வா��-33, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ராஜெல��மி நக� வா��-34, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

281 281
தி���க� 

மாநகரா�சி

இராண�ம�க�மா� ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த க��ட� ைமயப�தி, 

(ஆ�கில 1,2 வ��பைற) ,��ளன�ப��, 

தி���க� 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெசௗ�த�ராஜா மி�� ேரா� வா�� 33, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) சா�தி� நக� வா�� 33, 

3 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேதவ சகாய நக� வா��-33, 

4 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ம�யநாரத�ர� வா��-32, 

5 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) �டா� �வா��ட�� S.R. மி��வா��-32,

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

282 282
தி���க� 

மாநகரா�சி

இராண�ம�க�மா� ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த க��ட� வட��ப�தி, 

(தமி� 1,2 வ��பைற),��ளன�ப��, 

தி���க� 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) கிழ�� ம�யநாத�ர� வா�� 33, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

283 283
தி���க� 

மாநகரா�சி

இராண�ம�க�மா� ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த க��ட� ெத�� ப�தி, 

(ெச��ைற 1,2 வ��பைற),��ளன�ப��, 

தி���க� 624003

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ��ளன�ப�� வா�� 33, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

284 284
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ெதரசா� ெதாட�க�ப�ள�, 

கிழ��பா��த க��ட� ெத�� ப�தி 1வ� 

அைற,ேம��ம�யநாத�ர�, தி���க�-

624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ம�யநாத�ர� கிழ�� வா�� 33, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

285 285
தி���க� 

மாநகரா�சி

�ன�த ெதரசா� ெதாட�க�ப�ள�. 

வட��ப�தி கிழ�� பா��த 

க��ட�,ேம��ம�யநாத�ர�, தி���க�-

624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) அ�ம�த நக� வா�� 32, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம�� ம�யநாத�ர�, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�

286 286
தி���க� 

மாநகரா�சி

இ�ப�� ஜிச� ந�ச� ம��� ப�ைரம� 

ப�ள�, ேம��� பா��த க��ட� 

வட�கிலி��� �த� அைற, ேம�� 

ம�யநாத�ர�, தி���க� - 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ம�யநாத�ர� வா�� 32, அைன�� 

வா�காள�க�

287 287
தி���க� 

மாநகரா�சி

இ�ப�� ஜிச� ந�ச� ம��� ப�ைரம� 

ப�ள�, கிழ��  பா��த ஓ�� க��ட� 

(இர�� கத�ைடய வ��பைற) , ேம�� 

ம�யநாத�ர�, தி���க� - 624005

1 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ேம��ம�யநாத�ர� வா�� 32, 

2 -தி���க� (வ.கி) ம��� (ந) ெதாழி�ேப�ைடகாலன� வா�� 32, 

99-அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�,

அைன�� 

வா�காள�க�


