
வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

1 பலாமர��� கிராம� & 

அ"ச� 635703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, வட�� 
பா��த க$
ட�,

1.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

பலாமர��� , 2.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 திமி,ம-��� , 3.பலாமர��� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ��ெர�
 , 4.பலாமர��� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 த.�கா/� , 

5.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 4 ம0த 
கா$+� ெகா�ைல , 6.பலாமர��� (வ.கி) ம)*� 
 (ஊ)வா�+ 4 ேதா�2� , 7.பலாமர��� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 4 �றியா3� , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

2 க�யாணம0ைத கிராம�, 

பலாமர��� அ"ச�  635703

வன�8ைற 
ந+நிைல�ப�ள( , 

க�யாணம0ைத கிராம�, 

ேம)� பா��த க$
ட�

1.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ந�லா�ப$+ , 2.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 சி�னா��$ைட , 3.பலாமர��� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ��ஒ�
�றியா3� , 

4.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

�ள(	ச��$ைட , 5.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 நா	சாமைல , 6.பலாமர��� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 வாழ�கா+ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

3 க�யாணம0ைத கிராம�, 

பலாமர��� அ"ச� 635703

வன�8ைற 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
பா��த ப���ற க$
ட�

1.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ேசராம0ைத , 2.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 க�யாணம0ைத , 3.பலாமர��� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ெர$
�ெகா�ைல , 

4.பலாமர��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

நா��தமர��ா் , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

4 ;$டா��� ேம�சில�ப
 
அ"ச� 635 703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
பா��த க$
ட�

1.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�சில�ப
 , 2.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெவள(	சா3� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

தி-வ�ணாமைல மாவ$ட�

062 ெச<க�(தன() ச$டம�ற� ெதா�தி



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

5 ;$டா��� ேம�சில�ப
 
அ"ச� 635703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
பா��த க$
ட�, ெத)� 
ப�தி

1.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

;$டா��� , 2.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2ெப,ய;�தேன, , 3.ேம�சில�ப
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி�ன;�தேன, , 

4.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேமாைளய3� , 5.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேமா$+�ெகா�ைல , 6.ேம�சில�ப
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பதி, , 

7.வ�ணா��$ைட (வ.கி) ேம�சில�ப
 
(ஊ)வா�+ 2 வ�ணா��$ைட , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

6 கீ5வ�ளா.	சி,ேம�சில�ப

 அ"ச� 635703

வன�8ைற 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
ப�தி, (ேம)� பா��த 
க$
ட�)

1.ேம�சில�ப
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�சில�ப
,ஆ�8�கா3� ,ேம�வ�ளா.	ச , 

2.படப"சமர���  (வ.கி) ேம�சில�ப
 (ஊ)வா�+ 
3 படப"சமர���,பலா�கா3� , 3.படப"சமர��� 
 (வ.கி) ேம�சில�ப
 (ஊ)வா�+ 3 கீ5வ�ளா.	சி, 
வ�ளாமர��� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

7  �லி?� கிராம� & அ"ச� 
635703

வன�8ைற 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
பா��த க$
ட�

1.�லி?� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 �லி?� , 

2.எ-�க�ப$+  (வ.கி) �லி?� (ஊ)வா�+ 1 

எ-�க�ப$+ , 3.கீ5த$
யா�ப$+ (வ.கி) �லி?� 
(ஊ)வா�+ 1 கீ5த$
யா�ப$+ , 4.ெந�லிவா@  
(வ.கி) �லி?� (ஊ)வா�+ 2 ெந�லிவா@ , 

5.ெப-.$ட� (வ.கி) �லி?� (ஊ)வா�+ 2 

ெப-.$ட� , 6.ேம�த$
யா�ப$+ (வ.கி) �லி?� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம�த$
யா�ப$+ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

8 ேம�ப$+ கிராம� & 

அ"ச� 635703

வன�8ைற 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
பா��த க$
ட�,,

1.அ�தி�ப$+ (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

அ�தி�ப$+ , 2.கீ5ப$+ (வ.கி) அ�தி�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 1 கீ5ப$+ , 3.சி�னகீ5ப$+  (வ.கி) 
அ�தி�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 சி�னகீ5ப$+ , 

4.ேம�ப$+  (வ.கி) அ�தி�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

ேம�ப$+ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

9 ப�
ேரA, கிைள?� 
அ"ச� 606 710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( வட�� 
பா��த க$
ட� கிழ�� 
ப�தி ேம)� ப�க�

1.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 

ப�
ேரA மைலெகா�ைல , 2.ப�
ேரA  (வ.கி) 
ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 ேபா� ெத- , 

3.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 4.ப�
ேரA  (வ.கி) 
ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 ேகாய�� �*�� 
ெத- , 5.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� 
(ஊ)வா�+ ேபா� ச08 ெத- , 6.ப�
ேரA  (வ.கி) 
ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�;ட� .த� 
ெத- , 7.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�;ட� இர�டாவ8 ெத- , 

8.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 
ஜAவா8 மைல ெகா�ைல ெகா$டா@ , 

9.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 

ப�
ேரA ேகாய�� ெகா�ைல ேம)� , 

10.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 

ப�
ேரA ேகாய�� ெகா�ைல கிழ�� , 

11.ப�
ேரA  (வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 

இ0திரா நக� ெத)� , 12.ப�
ேரA  (வ.கி) 
ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 இ0திரா நக� 
ெகா�ல ெகா$டா@ , 13.ப�
ேரA  (வ.கி) 
ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 ��� , 14.ப�
ேரA  
(வ.கி) ஊ�கB�ட3� (ஊ)வா�+ 1 அரச3� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

10 கிைள?� கிராம� &அ"ச� 
606710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த க$
ட�,, 

ஊ�கB�ட3�

1.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஊ�கB�ட3�  வட�� ெத- , 

2.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம� ெத- , 3.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 
.வ�.ெத- , 4.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காள(ய�ம� ேகாய�� 
வட�� ெத- , 5.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காள(ய�ம� ேகாய�� ெத)� ெத- , 

6.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ந+� 
ெத- , 7.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ேரா+ ெத- , 8.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+� ெத-, ச08 , 9.ஊ�கB�ட3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிண)*� ெத- , 

10.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா+ கீ5ெத- , 11.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கீ5 ெத- , 12.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிண)* ச08 ெத- , 

13.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பா�பா��� , 14.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ0தர�ப$+ , 15.ஊ�கB�ட3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஏ0தர�ப$+ ெகா�ல 
ெகா$டா@ , 16.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �$F� வட��� ெத- , 

17.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�$F� ெத)� ெத- , 18.ஊ�கB�ட3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �$F� எ�.ஜG.ஆ�.நக� , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

11 கிைள?� கிராம� &அ"ச� 
606710

அரசின� மாதி◌ா◌ி உய� 
நிைல�ப�ள( ெத)� 
பா��த க$
ட� ேம)� 
ப�தி

1.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
ெத- , 2.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 

கீ5ப��ைளயா�  ேகாய�� ெத- , 3.கிைள?� 
(வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 அரசமர�ெத- , 

4.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 

ந+�ெத- , 5.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� 
(ஊ)வா�+ 2 கைட�ெத- , 6.கிைள?� (வ.கி) 
க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 கீ5�ெத- 1 , 7.கிைள?� 
(வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� ெத- , 

8.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ ல3 

கீ5�ெத- 2 , 9.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ள��� , 10.கிைள?� (வ.கி) 
க�லா��� (ஊ)வா�+ 3 ேம�அ�ம� ேகாய��  
ெத- , 11.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள�ெத- , 12.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� 
(ஊ)வா�+ 3 I+கா$+  ெத- , 13.கிைள?� (வ.கி) 
க�லா��� (ஊ)வா�+ 3 ஆ)*�ெத- , 

14.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 3 

காலன(ெத- , 15.கிைள?� (வ.கி) க�லா��� 
(ஊ)வா�+ 3 அ-0ததி�ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

12 க�லா��� கிராம� & 

அ"ச� 606710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
பா��த க$
ட�

1.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 .த� 
ெத- , 2.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

உபய8�லா சாய� ெத- , 3.க�லா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ல$Iமண� ெத- , 

4.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேபாJ$ 
ஆப�J ெத- , 5.க�லா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெசாைச$
� ெத- 1 , 6.க�லா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெசாைச$
� ெத- 2 , 

7.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கைடசி 
ெத- , 8.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சிெம�$ ெத- 1 , 9.க�லா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 சிெம�$ ெத- 2 , 10.க�லா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(� ெத)� ெத- , 

11.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1க�லா��� ெகா�ல ெகா$டா@ , 12.க�லா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �K� அBJ ெத- , 

13.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 1வ8 
ெத- , 14.க�லா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

2வ8 ெத- , 15.க�லா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 3வ8 ெத- , 16.க�லா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

17.கிைள?�(வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+� ெத- 1 , 18.கிைள?�(வ.கி) க�லா��� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+� ெத- 2 , 19.கிைள?�(வ.கி) 
க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 ைவ.ேகா.நக� , 

20.கிைள?�(வ.கி) க�லா��� (ஊ)வா�+ 2 

13 ��பந�த� ம)*� அ"ச� 
606 710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள( வட�� 
பா��த8 1.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பJநிைலய�ெத- , 2.��பந�த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ள(;ட�ெத- , 3.��பந�த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மLதி�ெத- , 4.��பந�த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 .JM� ெத- , 

5.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா,ய�ம�ேகாவ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

14 ��பந�த� கிராம� ம)*� 
அ"ச� 606710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, ேம)� 
பா��த8

1.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ச08 ெத- , 2.��பந�த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேட<��ெத- , 

3.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேபாய� 
ெத- , 4.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஓைட�ெத- , 5.��பந�த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய��ேரா+ 1 , 6.��பந�த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ ேட<��ெத- 
, 7.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� 
ேரா+ 2 , 8.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேமா$+�ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

15 ��பந�த� கிராம� ம)*� 
அ"ச� 606710

அரசினா் உயா் 
நிைல�ப�ள( வட�� 
க$
ட� கிழ�� பா��த8

1.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 இ0திரா 
நக� ேம)� , 2.��பந�த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 இ0திராநக� கிழ�� ெத- , 

3.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கிண)*� 
ெத- , 4.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

நா$டா� ெத- , 5.��பந�த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ,சனகாலன( ஆ)*�ெத- , 

6.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா$+�க3�ெமய��ேரா+ , 7.��பந�த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 O<கி� ெசாைச$
�ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

16 ��பந�த� கிராம� ம)*� 
அ"ச� 606710

அரI உயா் நிைல�ப�ள( 
ெத)� க$
ட� வட�� 
ப�தி கிழ�� பா��த8, 

��பந�த� ம)*� 
அ"ச� 606710

1.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெசாைச$
ச08 ெத- , 2.��பந�த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

3.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபாய� 
ெத- , 4.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெமய�� ேரா+ ெத- , 5.��பந�த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ெமய�� ேரா+ 
கிழ��ெகா�ைலெகா$டா@ , 6.��பந�த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 மைலெகா�ைல ெகா$டா@ , 

7.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

��பந�த� ேம)� ெகா�ைலெகா$டா@ , 

8.��பந�த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

சா.�PJவ, கிழ�� ெகா�ைல ெகா$டா@ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

17 ெகா$டாQ� கிராம� 
ம)*� அ"ச� 606 710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, (�திய 
க$
ட�) ெத)� பா��த8

1.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 1 

��பன0த� ெமய�� ேரா+ , 2.பரமன0த� (வ.கி) 
ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாவ�� 
ெத- , 3.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 
1 ேச�ம� ெத- , 4.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

5.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ	சா, ெத- , 6.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� 
(ஊ)வா�+ 2 காள(ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

7.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

18 ெகா$டாQ� அ"ச� 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
பா��த க$
ட� (பைழய 
க$
ட�),

1.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�;ட�ெத- , 2.பரமன0த� (வ.கி) 
ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 1 ேட<� ெத- , 

3.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 1 

காமா$சிய�ம� ேகாவ��ெத- , 4.பரமன0த� 
(வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 2 ஆ)*ெத- , 

5.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+�ெத- , 6.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� 
(ஊ)வா�+ 2 இ-ள� �
ய�-�� , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

19 ெகா$டாQ�, 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல� ப�ள( 
பைழய க$
ட� ேம)� 
.க� வட�� ப�தி

1.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� ெகா�லெகா$டா@ ((கி ) , 

2.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக�கைடசிெத- , 3.பரமன0த� (வ.கி) 
ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� ஒைடகா� 
, 4.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� ைரJமி�ெத- , 5.பரமன0த� (வ.கி) 
ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக�ெகா�லெகா$டா@ெச�R�பாைத , 

6.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

7.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� .த�ெத- , 8.பரமன0த� (வ.கி) 
ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக�ெகா�லெகா$டா@(ேம)�) , 

9.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

ெப-<கா$டா* ெகா�லெகா$டா@ , 

10.பரமன0த� (வ.கி) ெகா$டாQ� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக�ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

20 பரமன0த� 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� வட�� .க�

1.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப$
�ெத- , 2.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ராஜ வ Gதி , 3.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெச$
 ெத- , 4.பரமன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேபாய� ெத- , 5.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேப<� ெத- , 

6.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �-�ப� 
ெத- , 7.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆசி,ய� ெத- , 8.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 S�நிைலய ெத- , 9.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ைரJமி� ெத- , 

10.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

��பன�த� ேரா+ , 11.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

12.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச0ைத 
ேம+ , 13.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ-ள� காலன( , 14.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 .-க� ேகாவ�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

21  பரமன0த� 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
க$
ட� வட�� .க�

1.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச<க� 
��பன�த� ேரா+  வட�� , 2.பரமன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச<க� ��பன�த� ேரா+ 
கிழ�� , 3.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாய��ெத- கிழ�� , 4.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- (கிழ��) , 5.பரமன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ந+�ெத- , 6.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 தைலவ� ெத- , 

7.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� ெத- , 8.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� ெத- , 9.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �8�ப$+ ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

22  பரமன0த� 606 710 அரசின�ேம�நிைல�ப�
ள(, கிழ�� க$
ட� 
வட�� .க�

1.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெந�ப� 
ெத- , 2.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ச.தாய;ட�ெத- , 3.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 I+�கா$+பாைதெத- , 4.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேட<� ெத- , 

5.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 6.பரமன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த$ேடா+ெத- , 7.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� சிைல 
ெத- , 8.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன(ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- (ேம)�) , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

23 பரமன0த� & அ"ச� 606710 அரசின�ேம�நிைல�ப�
ள(, ம�திய க$
ட�, 

கிழ��ப�தி, ெத)� 
.க�

1.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா� நக� , 2.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பரமன0த� காலன( 
ெகா�லெகா$டா@ , 3.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பரமன0த� காலன( 
ெகா�லெகா$டா@    ேம)� , 4.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �-�ப� 
ெகா�லெகா$டா@ , 5.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 தி-வ�Tவ� நக� பாைத , 

6.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 எ�.ஜிஆ� 
நக� பாைத , 7.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 I+�கா$+ பாைத , 8.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பாரதி நக� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

24 பரமன0த� 606710 அரசின�ேம�நிைல�ப�
ள(, ம�திய க$
ட�, 

கிழ��ப�தி, ெத)� 
.க�

1.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��பன�த� சாைல , 2.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 கா0தி நக� சாைல , 3.பரமன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கா0தி நக� , 

4.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �றி"சி 
நக� , 5.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

தG�தா�ட�ப$+ சாைல , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

25 பரமன0த� 606710 அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ம�திய க$
டம (ேம)� 
ப�தி) ெத)� .க�

1.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஜGவா 
நக� , 2.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

எ�.ஐி.ஆ�. நக� , 3.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 பா,?� ேம)� , 4.பரமன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 பா,?� கிழ�� , 

5.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

தி-வ�Tவ� நக� வட�� , 6.பரமன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 தி-வ�Tவ� நக� ெத)� , 

7.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 தGப� நக� 
ெத)� , 8.பரமன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

தGப� நக� ேம)� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

26  �8�ப$+ 606 710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
பா��த க$டட� ெத)� 
ப�தி

1.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 1 ெச<க� 
ெமய��ேரா+ , 2.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 1 சாமிெர$
 ெத- , 3.�8�ப$+ (வ.கி) 
ம)ற� (ஊ)வா�+ 1 ைரJமி� ெத- , 4.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ச08 ெத- , 5.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 1 

ச08 ெத- , 6.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 7.�8�ப$+ (வ.கி) 
ம)ற� (ஊ)வா�+ 2 .-க� ேகாய��ெத- , 

8.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாய�� �*�� ெத- , 9.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 2 அரசமர�ெத- , 

10.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 

மா,ய�ம� ேகாய�� �*�� ெத- 2 , 

11.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய��ெத- , 12.�8�ப$+ (வ.கி) 
ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 .-க� ேகாய�� ச08 , 

13.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 

ெக<ைகய�ம� ேகாய��ெத- , 14.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 ஜி.ேக..த� ெத- 1 , 

15.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 

ஜி.ேக.இர�டாவ8 ெத- , 16.�8�ப$+ (வ.கி) 
ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள(�;ட�ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

27 �8�ப$+ 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
ப�தி, கிழ��பா��த 
.க� க$
ட�

1.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�8ேம$+ ெத- , 2.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 3 �ர$சி நக� , 3.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 3 ஆல���� ேரா+ , 4.�8�ப$+ (வ.கி) 
ம)ற� (ஊ)வா�+ 4 ஓைட�ெத- , 5.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 4 காலன( ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத- , 6.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 4 காலன( �*�� ச08 , 7.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ச08ெத- , 8.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 
5ந+�ெத- , 9.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 

காலன( கிழ��ெத- , 10.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 5 அ-0ததிய� காலன( , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

28 �8�ப$+ 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த .க� ெத)� 
ப�தி

1.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 �8�ப$+ 
ெத)� ெகா�ல�ெகா$டா@ , 2.�8�ப$+ (வ.கி) 
ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 ேகா�� நக� , 3.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 ேம)� 
ெகா�ல�ெகா$டா@ , 4.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 5 பரமன0த� ேரா+ ெகா�ல� 
ெகா$டா@ , 5.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 

வ�VWபர� , 6.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 5 �ஏ, ெகா�ல�ெகா$டா@ , 

7.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 வட�� 
ெகா�ல� ெகா$டா@ , 8.�8�ப$+ (வ.கி) ம)ற� 
(ஊ)வா�+ 5 ெகா$ட.�8 �ள� , 9.�8�ப$+ 
(வ.கி) ம)ற� (ஊ)வா�+ 5 மாயான ஒைட� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

29 ஆல����� & அ"ச� 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(,  ெத)� 
பா��த க$
ட�

1.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாவ�� ெத- , 2.ஆல����� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�.ேக.�*�� ச08 1 , 

3.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�.ேக. 

�*�� ச08 2 , 4.ஆல����� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�.ேக. �*�� ச08 3 , 5.ஆல����� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப� .ேக. �*�� ச08 4 , 

6.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�.ேக.�*�� ச08 5 , 7.ஆல����� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ப�.ேக.�*�� ச08 6 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

30 ஆல����� கிராம� & 

அ"ச� 606710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(,  வட�� 
பா��த8

1.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2&3 

பாடசாைலெத- , 2.ஆல����� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ,ஜன காலன( 1வ8 ெத- , 

3.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ,ஜன 
காலன( 2வ8ெத- , 4.ஆல����� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ,ஜன காலன( 3வ8ெத- , 

5.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ,ஜன 
காலன( 4 வ8ெத- , 6.ஆல����� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� நக� , 7.ஆல����� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கண��கார�ெகா$டா@ , 

8.ஆல����� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�Tவ� காலன( , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

31 �ய�ல� கிராம� ம)*� 
அ"ச� 606710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
பா��த க$
ட�

1.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

பைழய�ய�ல� , 2.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெதா<க� காலன( , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

32 �ய�ல� கிராம� & அ"ச� 
606710

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ;+த� 
க$
ட�, வட�� .க�

1.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகா�லெகா$டா@ ெத- , 2.�ய�ல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ராஜாபாைளய� வட�� 
ெத- , 3.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேநதாஜி நக� , 4.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 கன(கார�ெகா$டா@ , 5.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ராஜாபாைளய� ெத)� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

33  பைழய �ய�ல� 606 710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ;+த� 
க$
ட�, கிழ�� ப�தி

1.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வட��ெத- , 

2.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெத)� ெத- 
, 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�

34 �திய  �ய�ல� 606710 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, வட�� 
பா��த8 1.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�கா� 

நக� ெத- , 2.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெகா�ல�ெகா$டா@ , 3.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 கண�கார�ெகா$டா@ , 4.�ய�ல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப$+2	சி ப�ைண , 

5.�ய�ல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேம)�ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

35 அ�வராபா� 606 705 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, கிழ�� பா��த8

1.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெர$
யா� ெத- , 2.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ஆ�டவ� ேகாய�� ெத- , 

3.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 4.அ�வராபா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
வட�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

36 அ�வராபா� கிராம� & 

அ"ச� 606705

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, கிழ�� பா��த 
ெத)� ப�தி

1.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ைரJமி� ெத- , 2.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ-0ததிய� காலன( , 3.அ�வராபா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 வ��ெச�$ நக� ெத- , 

4.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கி-Vணா நக� , 5.அ�வராபா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 .னGJவ� நக� , 6.அ�வராபா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெமய��ேரா+ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

37 ெச.நா	சி�ப$+ கிராம� & 

அ"ச� 606709

ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(,கிழ�� 
பா��த வடேம)� 
க$டட�

1.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

வட��ெத- , 2.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெமய�� ேரா+ , 3.ெச. நா	சி�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெர$
யா�ெத- .த� 
ெத- , 4.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ெர$
யா� வட��ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

38  ெச.நா	சி�ப$+ 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, ைமய 
க$
ட�

1.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெர$
யா� ெத)� ெத- , 2.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ப�ள�ெத- , 3.ெச. 

நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெந+��ெத- , 4.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ேகால�தா<க� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 5.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 அ-0ததிய� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

39 ெச.நா	சிப$+ கிராம� & 

அ"ச� 606705

ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, ேம)� 
க$
ட�, ெத)� 
ப�தி,கிழ�� பா��த8

1.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 1 

நா	சி�ப$+ ெத)� ெத- , 2.ெச. நா	சி�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 1பைழய ஒ$ட�ெத- , 

3.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 3 

�தியகாலன( .த� ெத- , 4.ெச. நா	சி�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 3 �தியகாலன( 2வ8 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

40  ெச.நா	சிப$+ கிராம� & 

அ"ச� 606 7099

ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, ேம)� 
க$
ட�, கிழ�� பா��த, 

ைமய க$
ட�,

1.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 3 

�தியகாலன( ெத)� ெத- , 2.ெச. நா	சி�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 3 காலன( ப�ள�ெத- , 

3.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 3 

காலன( ெத)� ெத- , 4.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊவா�+ 4 அ�ேப�கா� ெத- , 5.ெச. 

நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 4 எ�.ஜிஆ� 
ெத- , 6.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊவா�+ 4 

காமராX ெத- , 7.ெச. நா	சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊவா�+ 4 ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

41 ம�மைல கிராம� ம)*� 
அ"ச� 606709

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
க$
ட�, ேம)� .க�

1.ம�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ��� 
சாைல , 2.ம�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�தியகாலன( , 3.ம�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

4.ம�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கீ5மல� 
மண� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

42 ம�மைல கிராம� ம)*� 
அ"ச� 606709

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
க$
ட� வட�� பா��த8

1.ம�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ-0ததிய� ெத- , 2.ம�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய��சாைல , 3.ம�மைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 Lர� �ள�ெத- , 

4.ம�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆைணம<கல� சாைல , 5.ம�மைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 .-க� ேகாய�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

43 மி�ல�நக� 606 701 ஊரா$சி ஒ�றிய உ-8 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
பா��த 8

1.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

கட�2� , 2.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 2 பைழய ேபாY� ேரா+ , 

3.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

மி�ல� நக� 1வ8 ெத- , 4.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 ேபாY� ெமய�� ேரா+ 1 , 

5.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

மி�ல� நக� 2வ8 ெத- , 6.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 வாண�ய� ெத- , 

7.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 ச�	 
ெத- , 8.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

ேபாY� ெமய�� ேரா+ 2 , 9.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 பரமன0த� ேரா+ , 

10.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

Jேகா� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

44 மி�ல�நக� 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய உ-8 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
.க� 1.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

மி�ல� நக� 3வ8 ெத- , 2.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 மி�ல� நக� 4வ8 ெத- , 

3.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

மி�ல� நக� �*�� ெத- , 4.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 மி�ல� நக� 5வ8 ெத- , 

5.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

காவா�கைர �*�� ெத- , 6.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 காவா�கைர ெத- , 

7.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

மி�ல� நக� 6வ8 ெத- , 8.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 ேபாY� ெமய�� ேரா+ 3 , 

9.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

சாமிக�W நக� , 10.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 2 திெரௗபதி அ�ம� ேகாய�� ப�தி , 

11.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

காவா�கைர வட�� , 12.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 ப$+2	சி ேம)� ெத- 1 , 

13.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 

ப$+2	சி ேம)� ெத- 2 , 14.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 2 ப$+2	சி வட�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

45 ேதா�கவா
 606709 ேடன(Vமிஷ�ஆர�பப�
ள(, வட�� ப�தி, ம�திய 
க$
ட� ேம)� .க�

1.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 

மா,ய�ம� ேகாய�� ப���ற� , 2.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 மா,ய�ம�ேகாய�� 
ெத-  .��ற� , 3.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 6 .த� ச08 ெத- , 4.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 2வ8 ச08 ெத- , 

5.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 1 , 6.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 ப��ைளயா� ேகாய�� 
�*�� ெத- , 7.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 6 ப��ைளயா� ேகாய��  ெத- 2 , 

8.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�I 6 

ெமய�� ேரா+ , 9.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 6 ந+�ெத- 1 , 10.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 ந+�ெத- 2 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

46 ேதா�கவா
  606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(,  கிழ�� 
க$
ட�,  ேம)� பா��த,  

ெத)� ப�தி

1.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 

ஓட�கா� ெத- , 2.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 6 ேகாவ�0த� நக� , 3.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 காள(ய�ம� 
ேகாய�� ெத- , 4.ேவதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 6 அ@யா�க�Wெகா$டா , 

5.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 

8ைரசாமி ெகா$டா , 6.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 6 ேகாபா�ெகா$டா , 7.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 நாராயண�ர� , 

8.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 

நாராயண�ர� ெகா�லெகா$டா , 9.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 ெகா�லெகா$டா 1 , 

10.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 6 

ெகா�லெகா$டா2 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

47 ேதா�கவா
 606709 ேடன(Vமிஷ� 
ஆர�பப�ள(, ந+�ப�தி, 
வட�� க$
ட�, ெத)� 
.க�

1.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 

தமி5நா+ வ G$+வசதி வா,ய� , 2.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7  ெமய�� ேரா+ , 

3.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 


.எ�.ப�ள(  கிழ�� ெத- 2 , 4.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 பாடசாைல கிழ�� 
�*�� ெத- , 5.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 7 பாடசாைல கிழ�� �*�� ெத- 2 

, 6.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 

பாடசாைல கிழ�� �*�� ெத- 3 , 

7.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 

பாடசாைல கிழ�� �*�� ெத- 4 , 

8.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 

ேட<� ேம+ , 9.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 7 �திய காலன( கிழ�� ெத- 1 , 

10.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 �திய 
காலன( கிழ�� ெத- 2 , 11.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 �திய காலன( கிழ�� 
ெத- 3 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

48 ேதா�கவா
 606709 ேடன(Vமிஷ� 
ஆர�பப�ள( ேம)� 
ப�தி வட�� க$
ட� 
ெத)� பா��த8

1.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 �திய 
காலன( ேம)� ெத- 3 , 2.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 �திய காலன( ேம)� 
ெத- 2 , 3.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 
7 �திய காலன( ேம)� ெத- 1 , 4.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 ேட<� ெத- , 

5.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 

பாடசாைல ேம)� ெத- 4 , 6.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 பாடசாைல ேம)� ெத- 3 

, 7.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 

பாடசாைல ேம)� ெத- 2 , 8.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 ந+� ெத-1 , 9.ேதா�கவா
 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 7 ந+� ெத- 2 , 

10.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 
8பாடசாைல ேம)� ெத- 1 , 11.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 8 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 12.ேதா�கவா
 (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 
8 அ-ளான0த� ெத- , 13.ேதா�கவா
 (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 8 ப�மா காலன( , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

49 8�கா�ேப$ைட 606 709 சகாயமாதா ெம$,� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ெத)� க$
ட�, கிழ�� 
ப�தி,வட�� .க� ,

1.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+15 

ெமய�� ேரா+ 8�கா�ேப$ைட , 

2.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

�ள�8ேம$+ ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

3.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மLதி ெத- 8�கா�ேப$ைட , 4.8�கா�ேப$ைட 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மி�வா,யந+�ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

5.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மி�வா,யேம)�ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

6.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மி�வா,யகிழ�� ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

7.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மLதி ெத)� ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

8.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ேப-08 நிைலயேரா+ 8�கா�ேப$ைட , 

9.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

அழகா�, நக� 8�கா�ேப$ைட , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

50 8�கா�ேப$ைட 606 709 சகாயமாதா ெம$,� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ெத)� ;+த� க$
ட�, 

கிழ�� ப�தி, வட�� 
.க�

1.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ெச0தமி5 நக� 1வ8 ெத- 8�கா�ேப$ட , 

2.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ெச0தமி5நக� 2வ8 ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

51 8�கா�ேப$ைட 606709 சகாயமாதா ெம$,� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ெத)� க$
ட�, ேம)� 
ப�தி, வட�� .க�

1.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ெப<கT� ெமய�� ேரா+ , 2.8�கா�ேப$ைட 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 ேபாலிJ ைல� 
8�கா�ேப$ைட , 3.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 ேபாலிJ ைல� �*��ெத- 
8�கா�ேப$ட , 4.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 சகாயமாதா ப�ள(�ெத- 
8�கா�ேப$ைட , 5.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 ெப,யா� நக� 8�கா�ேப$ைட , 

6.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ப�.
. ஓ. ஆப�J ெத- 8�கா�ேப$ைட , 

7.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ெப<கT� ெமய�� ேரா+ 8�கா�ேப$ைட , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

52  8�கா�ேப$ைட, 606709 சகாயமாதா ெம$,� 
ேம�நிைல�ப�ள(,  
ேம)� க$
ட�  ெத)� 
ப�தி

1.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ப�ள(;டெத- , 2.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 ேகா$டா<க� ேரா+ ெத- , 

3.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மா,ய�ம� ேகாய�� ேம)� ெத- , 

4.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

�*�� ெத- 2 , 5.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 மா,ய�ம� ேகாய�� கிழ�� 
ெத- , 6.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 ந���றவ� காலன( நட�� , 

7.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ந���றவ� காலன( ெத)� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

53 8�கா�ேப$ைட, 606709 சகாயமாதா ெம$,� 
ேம�நிைல�ப�ள(,  
ேம)� க$
ட�,  ெத)� 
ப�தி

1.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ெப<கT� ெமய�� ேரா+ 8�கா�ேப$ைட , 

2.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

ேகா$டா ெமய�� ேரா+ , 3.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 மா,ய�ம� ேகாய�� 
வட�� ெத- , 4.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 15 �*�� ெத- 1 , 5.8�கா�ேப$ைட 
(வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 மLதி ெத- ேம)� 
, 6.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 15 

மLதி ெத- கிழ�� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

54 ஆைனம<கல� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
கிழ�� ப�க க$
ட�, 

வட�� .க�

1.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 10 

கீ5ஆைணம<கல� , 2.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 10 ந+ஆைணம<கல� 
வட�� ெத- , 3.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 10ந+ஆைனம<கல�  ந+�ெத- , 

4.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 10 

ந+ ஆைணம<க� ெத)� ெத- , 

5.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 10 

ேம� ஆைணம<கல� , 6.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) 
ெச<க� (சி.ஊ)வா�+ 10 ேம� ஆைணம<கல� 
ெத)� ெத- , 7.8�கா�ேப$ைட (வ.கி) ெச<க� 
(சி.ஊ)வா�+ 10 ம�லிகா�ர� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

55 கி-Vணா�ர�, 606701 அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத)� ப�தி கிழ�� 
பா��த8,

1.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

ேந-நக�ெச�R�சாைல , 2.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 ேந-நக� கிழ���ெத- , 

3.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

ேந-நக�ெத)��ெத- , 4.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 16 மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 

5.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

ேந-நக�ச08 , 6.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 16 ேந-நக� வட���ெத- , 

7.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

ேந-நக�ேம)�ெத- , 8.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 16 கி-Vண�ர�ெமய��ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

56 கி-Vணா�ர�, 606701 அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�தி கிழ�� 
பா��த8,

1.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

ஆ)*�ெத- , 2.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 16 காலன(1வ8ெத- , 3.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 காலன( 2வ8ெத- , 

4.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

ெகா�லெகா$டா@ , 5.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 16 கி-Vணா�ர�கிழ���ெத- , 

6.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 

கி-Vண�ர� ேம)��ெத- , 7.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 கி-Vணா�ர�ேந�ெத- , 

8.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 16 வட�� 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

57 தளவாநாய�க� ேப$ைட, 

ெச<க� 606701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
.க� வட�� ப�தி 
ேம)� க$
ட�

1.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 பா\நக� , 

2.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

காமராஜ�நக� ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

3.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

காமராஜ�நக�ப��ைளயா�ேகாய��ெத-2வ8ெத- , 

4.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

காமராஜ�நக� �*���ெத- , 5.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 காமராஜ�நக� 
O�றாவ8ெத- , 6.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 17 

தளவாநா@�க�ேப$ைடெமய��ேரா+ , 7.ெச<க� 
(வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

பரமன0த�ெச�R�சாைல , 8.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

9.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

ேகானா�ெத- , 10.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 17 வ�ணா�ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

58 தளவாநாய�க�ேப$ைட 
ெச<க� 606701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ,கிழ�� 
.க� , ெத)�ப�தி,

1.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

ப	ைசய�ம�ேகாய�லேம)�காவா<கைர , 

2.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

கிழ��காவா<கைர1வ8ெத- , 3.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

கிழ��காவா<கைர2வ8ெத- , 4.ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 �8�ப$+ெமய��ேரா+ , 

5.ெச<க� (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 17 

இ0திராநக� .த�ெத- , 6.ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 17 இ0திராநக� 2வ8ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

59 தளவாநா@�க�ேப$ைட 
606701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� 
பா��த8 ெத)� ப�தி,

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 18 

வ�ளானா் ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 18 க�]� மா,ய�ம� ேகாவ�� 
ெத- 18 வ8 வா◌ா◌்+ , 3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+18 ேந- ெத- 18 வ8 வா◌ா◌்+ , 

4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 18 க�ப� 
ெத- 18 வ8 வா◌ா◌்+ , 5.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 1 ப$டாண�ெகா�ைல , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

60 தளவாநா@�க�ேப$ைட 
606701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� ெத)� ப�தி 
கிழ�� பா��த8

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 18 வ.உ.சி. 
ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 18 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 3.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 ��பன�த�ெமய�� ேரா+ , 

4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 

.�லநக� , 5.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 1 தளவநா@க� ேப$ைட ெமய�� 
ேரா+ , 6.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 

�ள�8ேம$+ வட�� ெத- , 7.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 �ள�8 ேம$+கிழ�� 
ெத- , 8.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 

ஆர��ப�ள( ப���ற� , 9.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 1 தளவநா@க� ேப$ைட ெமய�� 
ேரா+ , 10.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 1 

ெகா�லெகா$டா , 11.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 1 ராஜி நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

61 ெச<க� 606701 அரசின�ெப�க�ேம�நி
ைல�ப�ள(, அைற எ� 1, 

வட��பா��தக$
ட�
1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 13 

ெப-மா�ேகாய��ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 13 சிவ�ேகாய��ப���ற�ெத- , 

3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 13 

ம�டப�ெத- , 4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 13 சிவ�ேகாய��ெத- , 5.ெச<க�  
(வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 13 வாசவ�மகா�ெத- , 

6.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 13 

ேபாY�ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

62 ெச<க� 606 701 அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ேம)� க$
ட�,வட�� 
பா��த. ேம)� ப�தி

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+4 வ.உ.சி 
ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 5 

கைட�ெத- , 3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 5 கைடவ Gதி காமராஜ� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

63 ெச<க� 606701 அரசினா் ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
அைறஎ� 8 ேம)� 
ப�தி வட�� பா◌ா◌்�த 
.க�

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 5 ராஜாஜி 
ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 5 

பைழயேபாMJ ைல� 1 வ8 ெத- , 3.ெச<க�  
(வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 5 பைழய ேபாMJ 
ைல� 2வ8 ெத- , 4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 5 �திபJநிைலய� ெச�R� ேரா+ , 

5.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 5 ச�தா� 
கா�ல�J ெத- , 6.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 5 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

64 ெச<க� 606701 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க$
ட� ேம)� 
ப�தி ெத)� பா��த8

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+12 ெச<க� 
ேபாY� ெமய�� ேரா+ , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 12 ராஜவ Gதி , 3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 12 ேபாY� ேரா+ 8�+ ெத- , 

4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 

ஜGவான0த� ெத)� ச08 ெத- , 5.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 ஜGவான0த� .த� ெத- , 

6.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 �ள�8 
ேம$+�ெத- , 7.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 11 ஜGவான0த� �*�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

65 ெச<க�  606701 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ந+�க$
ட� வட�� 
ப�தி கிழ�� பா��த8

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 �ள�8 ேம$+ ெத)� 
ெத- , 3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 

ஜGவான0த� ேந� ெத- , 4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 11 ஜGவான0த� ச08 ெத-  1 , 

5.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 

ஜGவான0த� ச08 ெத- 2 , 6.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 ஜGவான0த� ச08 ெத- 3 , 

7.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 

ஜGவான0த� ச08 ெத- 4 , 8.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 ஜGவான0த� ச08 ெத-  5 

, 9.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 

Sலகெத- , 10.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 11 இ-ள� ெத- , 11.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 11 அ�ணாநக� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

66 ெச<க� 606701 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
அைறஎ� 2, ெத)� 
.க�

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 14 

ேமல�பாைளய� 1வ8ெத- , 2.ெச<க�  (வ.கி) 
ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 14 ேமல�பாைளய� 
2வ8ெத- , 3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 
14 ேமல�பாைளய� ப�ள(ப���ர� , 4.ெச<க�  
(வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 14 ேமல�பாைளய� 
ேந�ெத- , 5.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 
14 ேமல�பாைளய� �*��ெத- , 6.ெச<க�  
(வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 14 ெப-மா� ேகாவ�� 
ப���ர� , 7.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 
14 வைளயா�ப$+ ெமய��ேரா+ , 8.ெச<க�  
(வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 14 ெப,யா� நக� , 

9.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 14 

ெப-மா� ேகாவ�� வட��ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

67 ெச<க� 606701 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ேம)� க$
ட� ெத)� 
.க� ேம)� ப�தி

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 3 

காய�ேதமி�ல�ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

68 ெச<க� 606701 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� பா��த8 .த� 
க$
ட�

1.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+3 கட�2� 
ேரா+ , 2.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 3 

பைழயேபாY� ேரா+ , 3.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+4 8��ைகய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

4.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� (சி.ஊ)வா�+ 4 

ஆ)ேறார� ெத- , 5.ெச<க�  (வ.கி) ம)*� 
(சி.ஊ)வா�+ 3 கட�2� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

69 தG�தா�ட�ப$+ 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(. வட�� 
கிழ�� க$
ட�, ேம)� 
பா��த 8

1.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ராஜவ Gதி , 2.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம)�� ெத- ைரJமி� , 

3.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�ட 1 

ேம)�ெத- , 4.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச08 ெத- , 5.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய��ேரா+ , 

6.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ)* ெத- , 7.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

8.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா� ெத- வட�� , 9.தG�தா�ட�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� ெத- 
ெத)�� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

70 தG�தா�ட�ப$+ 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
.க�,வட�� க$
ட�

1.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ"சலக ெத- , 2.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தா�சாைல வட�� , 

3.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ளெத- , 4.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ-08திகாலன( வட�� , 

5.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-08திகாலன( ெத)�� , 6.தG�தா�ட�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பா,?� , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

71 தG�தா�ட�ப$+, 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, பைழய 
க$
ட�, ேம)� .க�

1.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 

அ�ணாமைல நக� , 2.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ைனச�திய நக� , 

3.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� ெத)�� , 4.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� வட�� , 

5.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெப,யா� நக� , 6.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 வலைச , 7.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 எட�பாைளய� , 

8.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

இ-ள�காலன( , 9.தG�தா�ட�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 இ0திரா நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

72 வைளயா�ப$+ 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(. ேம)� 
ப�தி க$
ட� வட�� 
பா��த 8

1.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ராஜவ Gதி , 2.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஓடகா�வா@ ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

73 வைளயா�ப$+ 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
.க�, ேம)�க$
ட�

1.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 2.வைளயா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப,யகா�வா@ ெத- , 

3.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�மாரசாமி பாைளய� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

74 வைளயா�ப$+, 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட�

1.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 

அ-08தி காலன( , 2.வைளயா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழயகாலன( , 

3.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�தியகாலன( , 4.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

75 வைளயா�ப$+, 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ;+த� 
க$
ட� ேம)� பா��த8

1.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா,ய�ம� ேகாவ�� பைழயகாலன( , 

2.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�	ச.�8நக� , 3.வைளயா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 நடராஜபாைளய� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

76 காய�ப$+ 606 701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
வட��க$
ட�, கிழ�� 
.க�

1.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதா��� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.காய�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதா�2�ப�ள(�;ட�ெத- , 

3.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சானா� 
ெத- (ேதா�2�) , 4.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 சி�னேதா�2� , 5.காய�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச�னச.�திர� 
ெமய��ேரா+ , 6.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேகானா� ெகா$டா@ , 7.காய�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

சி�னகாய�ப$+சானா� ெத- , 8.காய�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 சி�னகாய�ப$+ 
மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 9.காய�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சி�னகாய�ப$+ 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 10.காய�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சி�னெவ<கிேடச�ர� 
ேட<� ெத- , 11.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 சி�ன ெவ<கிேடச�ர� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத , 12.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5ெவ<கிேடச�ர� வட�� ெத- , 

13.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
5ெவ<கிேடச�ர� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 1 , 

14.காய�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
5ெவ<கிேடச�ர� ச08 ெத- , 15.காய�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  ெவ<கிேடச�ர� 
மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 16.காய�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5ெவ<கிேடச�ர� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

77 காய�ப$+ 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
ெத)�க$
ட�, கிழ�� 
.க�

1.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜவ Gதி 1 

ெத- , 2.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜவ Gதி 2 ெத- , 3.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ராஜவ Gதி 3 ெத- , 4.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)�ப�தி சாணா� ெத- , 

5.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச08 
ெத- , 6.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆJப�தி, ெத- , 7.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காய�ப$+ ஏ,கைர ெத- , 

8.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஏ,கைர 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 9.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( ராஜவ Gதி , 

10.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம0ைதெவள( ெத- , 11.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( , 12.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம� ெத- , 13.காய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம� ெத-, �*�� 
ெத- , 14.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம� ெத-, கீ5 ப�தி , 15.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெச<க� ஏ,கைர ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

78 காய�ப$+ 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
ெத)�க$
ட�, கிழ�� 
.க� வட�� ப�தி

1.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அரசமர� 
ெத- , 2.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேச08கிண� ெத- , 3.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+  3 ஆலமர�ெத- , 4.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ம)*� 4 காலன( ெமய�� 
ேரா+ ெத- , 5.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேச08 கிண� கீ5 ப�தி , 6.காய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேச08 கிண� �*�� 
ெத- , 7.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காள(ய�ம� ேகாவ�� வட�� ெத- , 

8.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காள(ய�ம� ேகாவ�� ேம)� ப�தி , 

9.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காள(ய�ம� ேகாவ�� ெத)� ப�தி , 

10.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-0ததிய� வட�� ெத- , 11.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ-08திய� ந+�ெத- , 

12.காய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-0ததிய� ெத)� ெத- , 13.காய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 காய�ப$+ ெகா�ல 
ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

79 ெச�னச.�திர�, 606 701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, 
பைழயக$
ட�, ெத)� 
.க�

1.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆJப�தி, ெத- , 2.ெச�னச.�திர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� ெத- , 

3.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அழகா�, ேரா+ ெத- , 4.ெச�னச.�திர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அழகா�, ேரா+ கிழ�� 
ெத- , 5.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெச<க�     ேரா+ ெத- , 

6.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ"சலக  1வ8 �*�� ெத- , 

7.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ"சலக ெத- , 8.ெச�னச.�திர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ"சலக ேம)� ெத- , 

9.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந�J ேகா$ட�J ெத- , 10.ெச�னச.�திர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந�J ேகா$ட�J 
ேம)� ெத- , 11.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெகாள�8 ேம$+ ெத- , 

12.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா� ேகாய�� �*�� .ெத- , 

13.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா� ேகாய�� ந+�ெத- , 

14.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ"சலக 2வ8 �*�� ெத- , 

15.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா� ேகாய�� கிழ�� ெத- , 

16.ெச�னச.�திர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

80 ெச�னச.�திர� 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8Aகக�ப�ள( 
ெத)�க$
ட� வட�� 
பா��த 8

1.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெச<க� ெமய�� ேரா+ , 2.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேம� ெத- , 

3.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கீ5�ெத- , 4.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பாைத�ெத- , 

5.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கிழ�� ெத- , 6.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ெத)�ெத- , 7.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மா, அ�ம� ேகாய�� 
கிழ�� ெத- , 8.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 மா, அ�ம� ேகாய�� ேம)� ெத- , 

9.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ச08ெத- , 10.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 மா, அ�ம� ேகாய�� ெத)� ெத- , 

11.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கிண)*ெத- , 12.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேரா+ ெத- , 

13.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா�ெத- , 14.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ-0ததிெத- , 

15.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ந+�ெத- கிழ�� , 16.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மயான பாைத , 

17.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காள(ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

18.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

81 ெச�னச.�திர� 606701 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, 
ேம)�க$
ட� வட�� 
.க�

1.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

நிழ)�ைட (ெத)�) , 2.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெப,யா�நக� , 

3.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த�பா�பாைளய�வட�� , 4.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�பா�பாைளய�ெத)� , 

5.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஜAவா8நக� , 6.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 கா$+ெகா�ைலேம)� , 

7.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகா�லெகா$டாகிழ�� , 8.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அழகா�,கி5�ெத- , 

9.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அழகா�,ந+�ெத- , 10.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அழக,�,ேம�ெத- , 

11.ெச�னச.�திர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஒைட ெகா�ைல , 12.ெச�னச.�திர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�லாெகா$டா வட�� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

82 ப�கி,�பாைளய� 606 709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி க$
ட�, கிழ�� 
பா��த, ெத)� ப�தி

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� .த� ெத- , 

2.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ8 ெத- , 

3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ"சலக� ெத- , 4.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச�ன�ம� ேகாய�� 1வ8 
ெத- , 5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ெச�ன�ம� ேகாய�� 2வ8 ெத- , 

6.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

.JM� ெத- , 7.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 எ-�க�ப$
 ேரா+ , 

8.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெத)� ெத- , 

9.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( வட�� ெத- , 

10.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ^ 
மா,ய�ம� ேகாவ�� 1வ8 ெத- , 

11.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ^ 
மா,ய�ம� ேகாவ�� 2வ8 ெத- , 

12.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ^ 
மா,ய�ம� ேகாவ�� 3வ8 ெத- , 

13.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ^ 
மா,ய�ம� ேகாவ�� 4வ8 ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

83 ப�கி,�பாைளய� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
.க�

ப�கி,பாைளய� வகி ம)*� ஊ வா�+ 
ெச<க� ப�கி,பாைளய� ெமய�� ேரா+ , 

2.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ேப�கா� சாைல கிழ�� ெத- , 

3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

அ�ேப�கா� சாைல , 4.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச<கம ம)*� 
ப�கி,பாைளய� ெமய�� ேரா+ ெத , 

5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம��_தி?� �ள�8 ேம$+� ெத- , 

6.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம��_தி?� �ள�8 ேம$+� ேம)� ெத , 

7.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம��_தி?� பJடா� ெத)� ெத- , 

8.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம��_தி?� வட��� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

84 ப�கி,�பாைளய� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, கிழ�� பா��த8

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச<க� ம)*� ப�கி,பாைளய� ெமய�� ேரா+ 
, 2.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� �தியகாலன( 1வ8 ெத- , 

3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� �தியகாலன( 2வ8 ெத- , 

4.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� �தியகாலன( 3வ8 ெத- , 

5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� �தியகாலன( 4வ8 ெத- , 

6.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிராம நி�வாக அRவல� ெத- , 

7.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�கி,பாைளய� �ள�8ேம+ 1வ8 ெத- , 

8.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�கி,பாைளய� �ள�8ேம+ 2வ8 ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

85 ப�கி,�பாைளய� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
க$
ட�, வட�� ப�தி, 
கிழ�� பா��த8

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�கி,பாைளய� ம)*� ேம�ப�ள(�ப$+ ேரா+ 
, 2.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா0தி நக� , 3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� காலன( , 

4.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ைனச�தியா நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

86 ப�கி,�பாைளய� (ம) 

வ�VWநக� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( கிழ�� 
.க� வட�� க$
ட�

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 

���சாமி நக� 1வ8 ெத- , 2.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ���சாமி நக� 2வ8 
ெத- , 3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
4 ���சாமி நக� 3வ8 ெத- , 4.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 த$டா<ெகா�ைல 
1வ8 ெத- , 5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 த$டா<ெகா�ைல 2வ8 ெத- , 

6.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

த$டா<ெகா�ைல 4வ8 ெத- , 

7.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�VW நக� .த� ெத- , 8.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 .-க� ேகாய�� 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

87 ப�கி,�பாைளய� (ம) 

வ�VWநக� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( கிழ�� 
.க� வட�� க$
ட� 
ெத)� ப�தி

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�VW நக� 2வ8 ெத- , 2.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �8�ேப$ைட .த� 
ெத- , 3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 �8�ேப$ைட 2வ8 ெத- , 4.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �8�ேப$ைட 3 வ8 
ெத- , 5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 �8�ேப$ைட 4வ8 ெத- , 6.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ���சாமி நக� ��� 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

88 ப�கி,பாைளய� ��� 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, வட�� 
பா��த8

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�8�ேப$ைட சாைல , 2.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆர�ப ப�ள( ெத)� ெத- , 

3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� 1 வ8 ெத- , 4.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� 2வ8 ெத- , 

5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� 3வ8 ெத- , 6.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� ஆதிதிராவ�ட� காலன( 
1வ8 ெத- , 7.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ��� ஆதி திராவ�ட� காலன( 2வ8 
ெத- , 8.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ��� அ-0ததிய� காலன( ெமய�� ெத- , 

9.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� அ-0ததிய� காலன( 2வ8 ெத- , 

10.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� அ-0ததிய� காலன( 3வ8 ெத- , 

11.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� அ-0ததிய� காலன( 4வ8 ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

89 ப�கி,பாைளய� ��� 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
.க� பா��த க$
ட�

1.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கி-Vணாநக� 1வ8 ெத- , 2.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கி-Vணா நக� 2 வ8 
ெத- , 3.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
4 கி-Vணா நக� 3வ8 ெத- , 4.ப�கி,பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 ��� இ-08 
கி-Vணா நக� சாைல , 5.ப�கி,பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கி-Vணா நக� 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

90 அரச<க�ன(, 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
.க� ெத)� க$
ட�

1.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 
4அரச<க�ன( ெகா�லெகா$டா@ கிழ�� , 

2.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

அரச<க�ன( ெகா�ல ெகா$டா@ ேம)� , 

3.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

அரச<க�ன( ^வ�நாயக� ேகாய�� ெத- , 

4.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

அரச<க�ன( ^வ�நாயக� ேகாய�� 1வ8 �*க , 

5.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

அரச<க�ன( ^மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

6.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

^வ�நாயக� ேகாய�� 2வ8 �*�� ெத- , 

7.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

அரச<க�ன( ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

8.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

காலன( 1 வ8 �*�� ெத- , 9.அரச<க�ன( 
(வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 காலன( 2  வ8 
�*�� ெத- , 10.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� 
ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 அரச<க�ன( 
ெச�R�வட��சாைல , 11.அரச<க�ன( (வ.கி) 
ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 ேதசிய ெந+"சாைல 
கிழ�� , 12.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� 
(ஊ)வா�+ 4 ேதசியெந+"சாைல ேம)� , 

13.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

அரச<க�ன(ெச�R�ெத)�சாைல , 

14.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 

க�/� 1 வ8 ெத- , 15.அரச<க�ன( (வ.கி) ேம� 
ெச<க� (ஊ)வா�+ 4 க�/� 2 வ8 ெத- , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

91 ேம�ெச<க� 606 703 அ<க�வா
 ைமய�, 

வட�� பா��த க$
ட�
1.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ேம�ெச<க� ேதசியெந+"சாைல கிழ�� , 

2.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ெச<க�  அ-08திய�காலன( , 3.ேம� 
ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�ெச<க�  
ராஜ வ Gதி  1 , 4.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�ெச<க� 1வ8 �*�� ெத- , 

5.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ெச<க� 2 வ8 �*�� ெத- , 6.ேம� 
ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�ெச<க� 
பஜைன ேகாய�� ெத- , 7.ேம� ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�ெச<க� ராஜவ Gதி 3 வ8 
�*�� ெத- , 8.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�ெச<க�  ராஜவ Gதி 4 வ8  
�*���ெதர , 9.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�ெச<க� வ�நாயக� ேகாய�� 
ெத- , 10.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ெச<க�  காமா$சிய�ம� ேகாய�� ெத- , 

11.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ெச<க�  அரசமர�ெத- , 12.ேம� ெச<க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�ெச<க�  
ெகா�லெகா$டா@ , 13.ேம� ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2   ேம�ெச<க�  அ
வார� , 

14.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�ெச<க�  ம�திய மாநில ப�ைன , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

92 த�ட�ப$+, 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
பா��த �திய க$
ட�

1.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

த�ட�ப$+ அ�ணாநக� 1வ8 ெத- , 2.ேம� 
ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ 
அ�ணாநக� 2வ8 ெத- , 3.ேம� ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ அ�ணாநக� 
3வ8 ெத- , 4.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ அ�ணாநக� 4வ8 
ெத- , 5.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த�ட�ப$+ அ�ணாநக� 5வ8 ெத- , 6.ேம� 
ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ 
ெமய��ேரா+ , 7.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ கீ`� 1வ8 ெத- , 

8.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த�ட�ப$+ கீ`� 2�*�� ெத- , 9.ேம� 
ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ 
கீ`� 3வ8 ெத- , 10.ேம� ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ ^மா,ய�ம� 
ேகாய�� ெத- 4 , 11.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ கீ`� 5வ8 ெத- , 

12.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த�ட�ப$+ ேம/� 1 .த� ெத- , 13.ேம� 
ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+ 
ேம/� 2வ8ெத- , 14.ேம� ெச<க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+இ-ள�காலன( 
1.த� ெத- , 15.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 த�ட�ப$+இ-ள�காலன(2.த� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

93 த�ட�ப$+, 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
பா��த �திய க$
ட� 
வட�� ப�தி

1.ேம� ெச<க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த�ட�ப$+ ஆன0தவா
  
ெமய��ேரா+(ேதசியெந , 2.ஆன0தவா
 (வ.கி) 
ேம�ெச<க� (ஊ)வா�+ 5 ஆன0தவா
ேப-08 
நிைலய� , 3.ஆன0தவா
 (வ.கி) ேம�ெச<க� 
(ஊ)வா�+ 5 ஆன0தவா
 
இ-ள�காலன(ெச�R�சாைல , 4.ஆன0தவா
 
(வ.கி) ேம�ெச<க� (ஊ)வா�+ 5 ஆன0தவா
 
இ-ள� காலன( 1வ8 ெத- , 5.ஆன0தவா
 (வ.கி) 
ேம�ெச<க� (ஊ)வா�+ 5 ஆன0தவா
 இ-ள� 
காலன( 2வ8 ெத- , 6.ஆன0தவா
 (வ.கி) 
ேம�ெச<க� (ஊ)வா�+ 5 ச�யாநக� 1.த� 
ெத- , 7.ஆன0தவா
 (வ.கி) ேம�ெச<க� 
(ஊ)வா�+ 5 ச�யா நக� 2வ8ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

94 அ0த3� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( 
ேம)�ப�தி ெத)� 
.க�

1.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சி�னெத- 
, 2.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
ெத- , 3.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)� ெத- , 4.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வா�தியா� ெத- , 5.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜவ Gதி , 6.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைரJமி� ெத- , 7.அ0த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத- கிழ�� , 8.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய��ெத- ேம)� 1 , 

9.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�;ட�ெத- , 10.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாவ��ெத- , 

11.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�8ேம$+ெத- , 12.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�8ேம$+கிழ��ெத- , 

13.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ;$+றB 
கைடெத- , 14.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 நG�ப�8ைறேரா+ ெத- , 15.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

16.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� ெத)� ெத- , 17.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பா�
ய� நக� , 

18.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பா�
ய� நக� கிழ�� , 19.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 LJேப$ட, ெத- , 

20.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

95 அ0த3� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
.க� வட�� க$
ட�

1.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஓட�கா� 
வட��ெத- , 2.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ஓட�கா� ேம)� ெத- , 3.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0திசிைல ெத)� ெத- , 

4.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா0திசிைலெத- , 5.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �-ம� ெத- , 6.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �8�ேப$ைடெத- , 

7.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள(�ப$+ 
ேரா+ , 8.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

96 அ0த3� ம8ரா 
8,"சா�ர� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வட 
கிழ�� க$
ட� ெத)� 
.க�,

1.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

காவ�நிைலய� ெத- , 2.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ள(;ட�ெத- , 3.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சி�னெத- , 4.அ0த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �*�� ெத- , 

5.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காள(ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 6.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ச08 ெத- , 7.அ0த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காள(ய�ம� �*�� ெத- , 

8.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ைரJமி� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

97 அ0த3� ம8ரா 
8,"சா�ர� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( 
வடேம)� க$
ட� 
ெத)� .க�

1.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� 
நக� , 2.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெமய�� ேரா+ , 3.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ந+ெத- , 4.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப"சாய�8 �*�� ெத- வட�� , 

5.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப"சாய�8 
அRவலக� ெத- , 6.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப"சாய�8 �*�� ெத- , 

7.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப"சாய�8 
வட�� ெத- , 8.அ0த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப"சாய�8 கைடசி ெத- , 

9.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பா�
ய� 
ெத- , 10.அ0த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மயான பாைத ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

98 ேம��`தி?� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ;+த� 
க$
ட� கிழ�� .க�

1.ேம��_தி?� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
1ேம��_தி?� ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

2.ேம��_தி?� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ேம��_தி?� �ள�8ேம$+�ெத- , 

3.ேம��_தி?� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ேம��_தி?� பா$ைட�ெத- , 4.ேம��_தி?� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ேம��_தி?� 
மண�ய�கார�ெத- , 5.ேம��_தி?� (வ.கி) ம)*� 
 (ஊ)வா�+ 1ம)*� 2 ேம��_தி?� 
.�தால�ம� ேகாய� , 6.ேம��_தி?� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம��_தி?� 
வாண�ய�ெத- , 7.ேம��_தி?� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 ேம��_தி?� மLதி�ெத- , 

8.ேம��_தி?� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ேம��_தி?� ம�கா�ெத- , 9.ேம��_தி?� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம��_தி?� 
ஓைட�ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

99 அ�ேப�கா�நக�, 

ேம��`தி?� 606709

ஆதிதிராவ�ட�நல உய� 
நிைல�ப�ள( .த�ைம 
க$
ட� கிழ�� .க�

1.ேம��_தி?�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ேப�கா�நக�.த�ெத- , 2.ேம��_தி?�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம)*� 3 

அ�ேப�கா�நக� 2வ8ெத- , 3.ேம��_தி?�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா�நக� 
3வ8ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

100 அ�ேப�கா�நக�, 

ேம��`தி?� 606709

ஆதிதிராவ�ட�நல 
ந+நிைல�ப�ள( 
.த�ைம க$
ட� 
ெத)� பா��த8

1.ேம��_தி?�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா�நக� 4வ8ெத- , 2.ேம��_தி?�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா�நக� 
5வ8ெத- , 3.ேம��_தி?�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா�நக� பாலகி-Vண� 
ெகா�ைல , 4.ேம��_தி?�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா�நக� அ-0ததிய�காலண� , 

5.ேம��_தி?�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா�நக� சாபாபதி ெகா�ைல , 

6.ேம��_தி?�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா�நக� மா$+�கார�ெகா$டா@ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

101 ச0த கB�டா் ��ா், 606 709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
.க�

1.ெப-�ப$ட� (வ.கி) ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 3 

ெப-�ப$ட�ெமய��ேரா+ , 2.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 3ம)ற� 4 ெப-�ப$ட� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத , 3.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4ச0தகB�ட� ��� 
வட�� ெத- , 4.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ச0தகB�ட� ��� 
ேபா�ெத- , 5.ெப-�ப$ட� (வ.கி) ேம��_தி?� 
(ஊ)வா�+ 4 ச0தகB�ட� ��� 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 6.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ச0தகB�ட� ��� 
மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 7.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ச0தகB�ட� ��� 
ப�ள(�;ட�ெத- , 8.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ச0தகB�ட���� 
கள�ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

102 ேகா$டா<க� ம8ரா 
ெப-�ப$ட� 606709

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வட�� 
.க� 1.ெப-�ப$ட� (வ.கி) ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 

ேகா$டா<க� கா$+ ெகா�ைல , 2.ெப-�ப$ட� 
(வ.கி) ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ேகா$டா<க� 
ராமதாJ நக� , 3.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ேகா$டா<க� 
ப�ள(�;ட�ெத- , 4.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ேகா$டா<க� 
மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 5.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ேகா$டா<க� 
ெசாைச$
 ெத- , 6.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+4 ேகா$டா<க� 
ெமய��ேரா+ , 7.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 சி�ன ேகா$டா<க� , 

8.ெப-�ப$ட� (வ.கி) ேம��_தி?� (ஊ)வா�+4  

ேகா$டா<க� கா0திநக� , 9.ெப-�ப$ட� (வ.கி) 
ேம��_தி?� (ஊ)வா�+ 4 ேகா$டா<க� 
ந�தேம+ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

103 ேபயால�ப$+ 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, வட�� பா��த 8

1.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபயால�ப$+ெச�R�சாைல , 2.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபயால�ப$+ப�ள(�;ட�ெத- , 3.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அர$டவா
ெச�R�ெமய��ேரா+ , 

4.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபயால�ப$+ .த��*���ெத- , 

5.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபயால�ப$+ெமய��ேரா+ , 6.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபயால�ப$+2வ8�*���ெத- , 

7.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபயால�ப$+ ெகா�ைலெகா$டா@ , 

8.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அர$டவா
ெச�R�சாைல� கிழ�� 
ெகா�ைலெகாட , 9.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அர$டவா
 ெச�R� சாைல�� 
ேம)�ெகா�லெகா , 99.அய�நா+ வா5 

104 ேபயால�ப$+ 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட�

1.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெச<க� ம)*� 
தி-வ�ணாமைலெச�R�சாைல , 

2.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

.ைறயா* , 3.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 �மாரம<கல� ெகா�லெகா$டா@ , 

4.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-0ததிய��
ய�-�� , 5.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ஆணம<கல�ேரா+ 
ெகா�லெகா$டா@ , 6.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 

ம�லிகா�ர�ேம)�ெகா�லெகா$டா@ , 

7.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ம�லிகா�ர� வட���ெத- , 8.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ம�லிகா�ர� 
ெத)��ெத- , 9.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 த	சநாராயனெகா$டாெச�R�ேரா+ , 

10.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

த	சநாராயணெகா$டா , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

105 ேகாணா<�$ைட, 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வட�� 
.க�

1.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 தி.மைல 
.த� ெச<க� ெமய�� ேரா+ , 2.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 I�ட�காபாைளய� 
.த� ெத- , 3.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 I�ட�காபாைளய� ேட< ெத- , 

4.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

I�ட�கா பாைளய� ஏ,�� ெச�R� சாைல , 

5.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேகானா<�$ைட .த� ெத- , 6.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேகானா<�$ைட 2 வ8 
ெத- , 7.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேகானா<�$ைட 3 வ8 ெத- , 8.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேகானா<�$ைட 4 வ8 
ெத- , 9.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேகானா<�$ைட 5 வ8 ெத- , 10.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சா�த3� அைண 
ெச�R� சாைல�� கிழ�� , 11.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சா�த3� அைண 
ெச�R� சாைல�� ேம)� , 12.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �8��ள� அ-0ததிய� 
காலன( , 13.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �8��ள� ெகா�ைல ெகா$டா , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

106 க,யம<கல� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( 
வட��பா��த க$
ட�

1.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சிவ�ேகாய��ெத- , 2.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சிவ� ேகாய���*���ெத- 
கிழ�� , 3.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 கைடசி ெத- , 4.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�டேப$ைட 
ெச�R�சாைலெத)� , 5.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�டேப$ைட 
ெச�R�சாைல , 6.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 சிவ�ேகாய��ேம)��*���ெத- , 

7.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சிவ�ேகாய���*���ெத-  ெத)� , 

8.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ட�ேப$ைடெச�R�சாைல�� ேம)� �*க 
, 9.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

தி-வ�ணாமைலெச�R�ெமய��ேரா+ , 

10.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப"சாய�8அRவலக�ெச�R�ெத- , 

11.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க,யம<கல� ���ெச�R�வழி , 

12.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

���ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 13.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

����ள�8ேம$+கிழ���ெத- , 

14.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

����ள�8ேம$+வட���ெத- , 

15.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 
க,யம<கல� பா�வா
 ெத- , 16.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+க,யம<கல� 
ெமய��ேரா+ , 17.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

107 அ�ட�ேப$ைட 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
.க�, வட�� க$
ட�,

1.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
க,யம<கல� .த�ெத- , 2.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+  2 ேம� க,யம<கல� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 3.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,யம<கல� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� �*� , 4.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,யம<கல� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� �*� , 5.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க,யம<கல� 
ெச�R� ேரா+ , 6.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ,காவா@ கைர , 7.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,யம<கல� 
ப�ள(;ட .த� ெத- , 8.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,யம<கல� 
ப�ள(;ட 2வ8 ெத- , 9.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,யம<கல� 
ப�ள(;ட �*��ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

108 அ�ட�ேப$ைட, 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
பா��த, ெத)� ப�தி ,

1.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
க,யம<கல�  கைடசிெத- , 2.க,யம<கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2ேம� க,யம<கல�  
ெகா�ைலெகா$டா , 3.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ட�ேப$ைடெமய�� 
ேரா+ , 4.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா$+�� ெச�R� ேரா+ , 5.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ட�ேப$ைட .த� 
ெத- , 6.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2அ�ட�ேப$ைட  ப�ள(;ட�ெத- , 

7.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாவ�� ெத- , 8.க,யம<கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா,ய�ம�ேகாவ�� 
�*��ெத- , 9.க,யம<கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�டேப$ைட கைடசி ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

109 ேம�ெப�னா��� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
வடகிழ�� க$
ட� 
ேம)� ப�தி 
ெத)�.க�,

1.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ராஜவ Gதி , 2.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 3.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ,ஓர�ெத-கிழ���ெத- , 4.ேம� ெப�னா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ��ெத- , 5.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ"சலக�ெத- , 6.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஓட�கா� ெத- , 7.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஊரா$சிம�றக$
ட� ெத- , 8.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� 
ெத- , 9.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாய��ெத- , 10.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காமா$சிஅ�ம� ேகாய��ெத- , 11.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� 
ெகா�ைல ேம)� ப�தி , 12.ேம� ெப�னா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிழ��ெகா�ைலெகா$டா@ , 13.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

2<�$ைட.த�ெத- , 14.ேம� ெப�னா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 2<�$ைட மின( 
ேட<� ெத- , 15.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 2<�$ைட ம+வ<கைர 
ப�தி , 16.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 2<�$ைடஇர$ைடபைனமர�ெத- , 

17.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

110 ேம�ெப�னா��� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
பைழயக$
ட�, ேம)� 
ப�தி வட�� பா��த8,

1.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேமா$F� 1வ8 ெத- , 2.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேமா$F� 2வ8ெத- , 3.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

எ�.ஜி.ஆ� நக� , 4.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 க,யா�ப$+ தா�சாைல 
ெத- , 5.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 க,யா�ப$+ ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத- , 6.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெவ�ள��$ைட , 7.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

காமராஜ� நக� 
வ� K�ெத- , 8.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 காமராX 
நக� ேட<� ெத- , 9.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கா0தி�ர� 
வ�K� ெத- , 

10.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

கா0தி�ர� 
வ� K� ெத- , 11.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

கா0தி�ர� ஏ,ப�திெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

111 ேம�ெப�னா��� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
பைழயக$
ட� கிழ�� 
ப�தி வட�� பா��த8,

1.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( .த� ெத- , 2.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( கிண)*ப�தி ெத- , 

3.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( .த� ச08 ெத- , 4.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( இர�டாவ8 ெத- , 

5.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ<க.�8 ெத- , 6.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ<க.�8 ச08 ெத- , 

7.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ப��ைளயா� ேகாய��ெத- 
, 8.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( காள(ய�ம� 
ேகாய��ெத- , 9.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ச.தாய�;டச08 ெத- , 

10.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காள(ய�ம� ேகாய�� 2வ8 ெத- , 11.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ந+�ெத- கிழ�� ப�தி , 12.ேம� ெப�னா��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப
�பக�ெத- , 13.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப
�பக 
ச08 ெத- , 14.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ந+�ெத- ேம)� ப�தி , 15.ேம� 
ெப�னா��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

தா�சாைல ெத- , 16.ேம� ெப�னா��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

112 உ	சிமைல���ப�, 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( �திய 
க$
ட� ேம)� ப�தி,

1.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1  

ப�ள( ;டெத- , 2.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 1வ8 ச08 ெத- , 

3.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  

2வ8 ெத- , 4.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1  ெத)� ெத- , 5.உ	சிமைல ��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ஒடகா� ெத- , 

6.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வடஒ�தவாைடெத- , 7.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ம�ேகாவ�� 
ெத��ற�ெத- , 8.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�8ேம$+ெத- , 

9.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ம)*� பஜைனேகாவ�� ெத- , 

10.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந+�ெத- , 11.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஆய�பா
 நக� , 12.உ	சிமைல ��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ராம�ர� 1வ8 ெத- , 

13.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ராம�ர� 2வ8 ெத- , 14.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ராம�ர� 3வ8 ெத- , 

15.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஊ�ெச�R� தா�சாைல , 16.உ	சிமைல ��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  3 ெச<க� இ-08  
தி.மைல எ�.எ	. ேரா+ , 17.உ	சிமைல ��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நாa+ ெகா$டா@ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

113 உ	சிமைல���ப�, 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( �திய 
க$
ட� கிழ�� ப�தி 
ெத)� பா��த8,

1.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� வடஒ�தவாைட ெத- �8காலன( , 

2.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

�8காலன( 8�+ ெத- 1 , 3.உ	சிமைல ��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  �8காலன( 2வ8 ெத- 
, 4.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+ ெத- , 5.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �8காலன( 3 வ8 ெத- , 6.உ	சிமைல 
��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ஆ.தி. 
பைழயகாலன( 2 வ8 8�+ ெத- , 7.உ	சிமைல 
��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ஆதிதிராவ�ட� 
காலன( வ�னாயக� ேகாவ�� ெத- , 8.உ	சிமைல 
��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( 3 

வ8 ெத- , 9.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  பைழயகாலன( ந+�ெத- , 

10.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

பைழயகாலன( ச0திய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

11.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

பைழயகாலன( ம0ைத ெவள( ெத- , 

12.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

பைழயகாலன( ெத)� ெத- , 13.உ	சிமைல 
��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  பைழயகாலன( 
கிழ�� ெத- , 14.உ	சிமைல ��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2  அ-0ததிய� காலன( , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

114 வ��ணவ3�, 606704 அரசின� 
உயா்நிைல�ப�ள( 
ெத)� பா��த �திய 
க$டட�,

1.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமல�ைட வ Gதி , 2.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத)� ெத- , 3.வ��ணவ3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வாண�ய�ெத- , 

4.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந+�ெத- , 5.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வட��ெத- , 6.வ��ணவ3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �*��ெத- , 

7.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

யாதவ� நக� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

115 வ��ணவ3�, 606704 அரசின� 
உயா்நிைல�ப�ள( 
கிழ�� பா��த �திய 
க$டட�,

1.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஊ ம 
அRவலக� , 2.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �*��ெத- , 3.வ��ணவ3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஓ.எ	.
 ேட<�ெத- , 

4.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேகாவ��ெத- , 5.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�ணாரேப$ைட ெத- , 

6.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேகாவ��ெத- , 7.வ��ணவ3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெமய�� ேரா+ , 8.வ��ணவ3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 தGப� நக� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

116 பா	ச� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(, 
வட��பா��தக$
ட�,,

1.பா	ச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அரசமர�ெத- , 2.பா	ச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 நாa+ ெத- , 3.பா	ச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ெமய�� ேரா+ , 4.பா	ச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1அ-0ததிய� காலன( , 5.பா	ச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 எ 
 சி காலன( ராஜவ Gதி , 

6.பா	ச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� 
ேகாவ��ெத- , 7.பா	ச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ேர
ேயா K� ெத- , 8.பா	ச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 
.வ� K� ெத- , 9.பா	ச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+ெத- , 10.பா	ச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேஜாகிய� காலன( , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

117 பா	ச� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( 
கிழ��க$
ட� 
வட��.க�,

1.ந�/� (வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 2.ந�/� (வ.கி) 
பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ , 3.ந�/� 
(வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 சி�னெத- , 4.ந�/� 
(வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 �ள�8ேம$+ ெத- , 

5.ந�/� (வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 மா,ய�ம� 
ேகாவ�� ெத- , 6.ந�/� (வ.கி) பா	ச� 
(ஊ)வா�+ 2 ேந�தாஜி நக� 1வ8ெத- , 7.ந�/� 
(வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 ேந�தாஜி நக� 
2வ8ெத- , 8.ந�/� (வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 

ேந�தாஜி நக� ெமய�� ேரா+ ெத- , 9.ந�/� 
(வ.கி) பா	ச� (ஊ)வா�+ 2 ஓ� ச�தி நக� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

118 க�ண�-�ைக 606704 அரசின�ேம�நிைல�ப�
ள(, ெத)� .க�, ேம)� 
ப�தி,,

1.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

க�னக0த� ேரா+ , 2.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 எ�.எ	 ேரா+ , 

3.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

க�லா"சா- ேபா�� வழி , 4.க�ண��-�ைக 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ெப,ய�ள�ேரா+ , 

5.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

பாரJ$மா�ஜ� ேரா+ , 6.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 வ�லா<�$ைட , 

7.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ேக.ேக நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

119 க�ண�-�ைக 606704 அரசின�ேம�நிைல�ப�
ள(, கிழ�� ப�தி ெத)� 
பா��த , 1.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

இ0திராகாலன( .த� ெத- , 2.க�ண��-�ைக 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 இ0திராகாலன( ெத-2 , 

3.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

இ0திராகாலன( ெத-3 , 4.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 இ0திராகாலன( ெத-4 , 

5.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

இ0திராகாலன( ெத-5 , 6.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 அ,ஜனகாலன( ெத-1 , 

7.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

அ,ஜனகாலன( ெத-2 , 8.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 �*���ெத- , 

9.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ஓட�ெத- , 10.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 3 ெத)� ெத- , 11.க�ண��-�ைக 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 காலன( ெமய��ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

120 க�ண�-�ைக 606704 அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
ெத)� க$
ட�, ேம)� 
.க�,,

1.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ெமய��ேரா+ , 2.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 க-மாரவ Gதி , 3.க�ண��-�ைக 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ப$
�ெத- , 

4.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ராஜவ Gதி , 5.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 காலன(��ேபா�� பாைத , 

6.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா� ேகாய��ெத- , 7.க�ண��-�ைக 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 8�+�ெத- , 

8.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ஒLரா� வ Gதி , 9.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 ேவ$ைட�காரெத- , 

10.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ஏ,�கைரெத- , 11.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 க�லா"சா-ெமய��ேரா+ , 

12.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய��ெத- , 13.க�ண��-�ைக 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 8�+�ெத- 1 , 

14.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

8�+�ெத- 2 , 15.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ஏ,�கைரெத- , 

16.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததியா� ெத- 1 , 17.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� ெத- 2 , 

18.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� ெத- 3 , 19.க�ண��-�ைக (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� ெத- 4 , 

20.க�ண��-�ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

121 சி�ன ேகாளா�பா
 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள( ேம)� 
ப�க க$
ட� ெத)� 
.க�,

1.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ஒ�தவாைட�ெத- , 2.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 கிழ���ெத- , 3.சி�ன 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 4.சி�ன ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 வட���ெத- , 

5.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1  

ந+�ெத- , 6.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 ேம)��ெத- , 7.சி�ன 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

உைடயா��ெத- , 8.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 அ,சனகாலன( ெத)�வ Gதி , 

9.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

காலன( ந+�ெத- , 10.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 காலன( வட���ெத- , 

11.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

காலன( ேம)��ெத- , 12.சி�ன ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 காலன( 
ேவ�பமர�ெத- , 13.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 காலன( 
வட��8�+�ெத- , 14.சி�ன ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேசாைலய�ம�நக� 
வட��ெகா�ைலேம+ , 15.சி�ன ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேசாைலய�ம�நக� 
ெத)�ெகா�ைலேம+ , 16.சி�ன ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 காலன( ேம)� ச08 
ெத- , 17.சி�ன ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 காலன( வட�� 8�+ ெத- ேம)� 
, 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

122 பாலிய�ப$+ 606704 உதவ� ெப*� ஆர�ப 
ப�ள(, �திய க$
ட� 
கிழ�� பா��த8, வட�� 
ப�தி,,

1.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய 
காலன( , 2.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன(  ேச08 கிண� ெத- , 3.பாலிய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( ந+�ெத- 
, 4.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன( ேம$+�ெத- , 5.பாலிய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( மா,ய�ம� 
ேகாவ�� ெத- , 6.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ-08திய� காலன( ேம)� ெத- , 

7.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-08திய� காலன( ந+�ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

123 பாலிய�ப$+ 606704 கிராம சைப க$
ட� 
கிழ�� பா��த க$
ட� 1.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-08திய� காலன( கிழ�� ெத- , 

2.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெச�வ�ர� , 3.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ணாநக� கிழ�� ெகா�ைல 
ேம+ , 4.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ணாநக� ேம)� �ற ெகா�ைல ேம+ , 

5.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 

மா,ய�ம�நக� கிழ�� ெத- , 6.பாலிய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 மா,ய�ம� நக� 
வட�� ெகா�ைல ேம+ , 7.பாலிய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சி�ன�ன� கா+ , 

8.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �மர� 
மைல ெத� கிழ�� ெகா�ைல ேம+ , 

9.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  
காள(ய�ம� ேகாவ�� கிழ�� �ற ெகா�ைல 
ேம+ , 10.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன( ேச08 கிண� ச08 ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

124 பாலிய�ப$+ 606704 தன(யா� உதவ� ெப*� 
ஆர�ப ப�ள(, �திய 
க$
ட�, ெத)� ப�தி, 
கிழ�� பா��த8,,

1.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

திெரௗபதிய�ம�ேகாய�� ெத- , 2.பாலிய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரW ேகாபா� ெத- , 

3.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 4.பாலிய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச08ெத- , 5.பாலிய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச08ெத- ஏ,�கைர , 

6.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வாண�ய�பா
 கிழ�� ெகா�ைல ேம+ , 

7.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வாண�ய�பா
 ேம)� ெகா�ைலேம+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

125 பாலிய�ப$+ 606704 அ<க�வா
 
�ழ0ைதக� ைமய� 
ெத)� க$
ட� கிழ�� 
.க�,

1.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள��� ப�ள�ெத- , 2.பாலிய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அரசமர�ெத- , 

3.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஓைடகைரெத- , 4.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத�ேம$+�ெத- , 5.பாலிய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட�� ேம$+�ெத- , 

6.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ+கா��ரா� ெத- , 7.பாலிய�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�
�கார� ெத- , 

8.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள��� ேவ$ட�கார�ெத- , 9.பாலிய�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ �ள��� ப�ள�ெத- 
வட�� ச08 , 10.பாலிய�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ள��� ப�ள�ெத- ெத)� ச08 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

126 அJவநாகIரைண 606704 அ<க�வா
 ைமய� 
கிழ�� .க� க$
ட�,

1.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 2.அJவநாகIரைண 
(வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 3.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� 
(ஊ)வா�+ 1 1வ8 �*�� ெத- , 

4.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 1 

2வ8 �*�� ெத- , 5.அJவநாகIரைண (வ.கி) 
மற*� (ஊ)வா�+ 1 3வ8 �*���ெத- , 

6.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)� ெத- , 7.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� 
(ஊ)வா�+ 1 மாதவராய� ெகா$டா@ , 

8.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 2 

நாa+ ெகா$டா@ , 9.அJவநாகIரைண (வ.கி) 
மற*� (ஊ)வா�+ 2 சி�ன(யாசி ெகா$டா@ , 

10.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 2 

அரசமர�ெத- , 11.அJவநாகIரைண (வ.கி) 
மற*� (ஊ)வா�+ 2 டானாேம+ அகர�ேபா�� 
ேரா+ , 12.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( 1வ8 ெத- 
�ஒ�தவாைட ெத- , 13.அJவநாகIரைண (வ.கி) 
மற*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( 2வ8 ெத- , 

14.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன( 3வ8 ெத- , 15.அJவநாகIரைண 
(வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( 4வ8 
ெத- , 16.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( 5வ8 ெத- , 

17.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( 1வ8 ெத- , 18.அJவநாகIரைண 
(வ.கி) மற*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( 2வ8 
ெத- , 19.அJவநாகIரைண (வ.கி) மற*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( 3வ8 ெத- , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

127 ெச.அகர� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( 
கிழ��பா��த க$
ட� 
வட��,

1.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- 1 , 2.ெச. அகர�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சி�னமா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 3.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச0திய�ம� ேகாய�� ெத- , 4.ெச. அகர�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� ெத- , 5.ெச. அகர�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 2வ8 ச08 ெத- , 6.ெச. 

அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 1வ8 ச08 
ெத- , 7.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,யமா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 8.ெச. அகர�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� 
ெகா$டா@எ�Tபாைறெகா$டா@ , 9.ெச. அகர�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� 
ெகா�ெலாெகா$டா@ , 10.ெச. அகர�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேகாளா�பா
யா� ெகா$டா@ , 

11.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட�� 
ெகா$டா@ , 12.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 டானாேம+ ெச�R� ேரா+ , 13.ெச. 

அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வா�தியா� 
ெகா$டா@ , 14.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �திய காலன( 1வ8 ெத- , 15.ெச. 

அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 
2வ8 ெத- , 16.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 4வ8 ெத- , 17.ெச. 

அகர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 
4வ8 ெத- , 18.ெச. அகர�  (வ.கி) ம)*� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

128 ெப-�பா�க� 606603 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல ப�ள( கிழ�� 
.க� பா��த �திய 
க$
ட�

1.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெமய�� ெத- , 2.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 திமைல ெச�R� 8�+ ெத- , 

3.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 4.ெப-�பா�க�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  ச08 ெத- 1 , 

5.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச 
அகர� ெச�R� ேரா+ , 6.ெப-�பா�க�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 2வ8 ச08 ெத- வட�� 
8�+ ெத- , 7.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ம8ரா��ப� க�னக0த� ேபா�� 
தா�ேரா+ , 8.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ம8ரா��ப� அ-�பா�க�தா� 
ெகா$டா@ , 9.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ம8ரா ெகா�ைலெகா$டா@ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

129 ெப-�பா�க� 606603 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( �திய 
க$
ட� ெத)� .க� 
கிழ�� ப�தி,

1.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன( 1வ8 ெத- , 2.ெப-�பா�க�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழயகாலன( 2வ8 
ெத- , 3.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன(3வ8 ெத- , 4.ெப-�பா�க�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழயகாலன( 4வ8 கிழ�� 
ெத- , 5.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�தியகாலன( 1வ8 ெத- , 6.ெப-�பா�க�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �தியகாலன( 2வ8 ெத- , 

7.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( 3வ8 ெத- , 8.ெப-�பா�க�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேசர0த<க� ேபா�� ேரா+ , 

9.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேசர0தா<க� ேபா�� ேரா+ 2 , 10.ெப-�பா�க�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 1வ8 ேவ$ைட�கார� 
ெகா$டா@ , 11.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம)�ெகா�ைலெகா$டா@ , 

12.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 2வ8 
ேவ$ைட�கார� ெகா$டா@ , 13.ெப-�பா�க�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெஜயராம�ெகா$டா@ , 

14.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத)� ெகா$டா@ கிழ�� ெகா�லெகா$டா@ , 

15.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேஜாசிய� ெத- , 16.ெப-�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ-0ததிய� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

130 ேசரா0தா<க� 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
.க� 1.ேசரா0தா<க� (வ.கி) ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+3 

ேசரா0தா<க� .த� ெத- , 2.ேசரா0தா<க� 
(வ.கி) ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 ேசரா0தா<க� 
2வ8 ெத- , 3.ேசரா0தா<க� (வ.கி) ெப-�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 3 ஏ,�கைரெத- , 4.ேசரா0தா<க� 
(வ.கி) ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 ேசர0தா<க� 
3வ8 ெத- , 5.ேசரா0தா<க� (வ.கி) ெப-�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 3 ேசரா0தா<க� 4வ8 ெத- , 

6.ேசரா0தா<க� (வ.கி) ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ேசரா0தா<க� 5வ8 ெத- , 7.ேசரா0தா<க� 
(வ.கி) ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ெகா�ைலெகா$டா@ , 8.ேசரா0தா<க� (வ.கி) 
ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 த<கேவ� நக� , 

9.ேசரா0தா<க� (வ.கி) ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 10.ேசரா0தா<க� (வ.கி) 
ெப-�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 தி-வ�ணாமைல 
ெமய��ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

131 ெப,யேகாளா�பா
 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
ப�தி 
வட��பா��தக$
ட�

1.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�மர� ெமய�� வட�� ெத- , 2.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �மர� 
ெமய�� ெத)� ெத- கிழ�� ச08 எ , 3.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �மர� 
ெமய�� ெத)� கிழ�� ச08 எ� 2 , 4.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �மர� 
ெமய�� ெத)� ெத- கிழ�� ச08 எ , 5.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ��* 
ெத- , 6.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ��* ெத- ெத)� ச08 , 7.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச�னதி 
ெத- , 8.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ச�ெத- , 9.ெப,ய ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள�ெத- ராஜவ Gதி , 

10.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கள�8 ேம+ , 11.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ-08திய� காலன( ம)*� 
ஜாதி இ08�கள , 12.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ,சன காலன( கிழ�� 
ெத- , 13.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ,சன காலன( ேம)� ெத- , 

14.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ,சன காலன( ச08 ெத- , 15.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ச�ெத- 
ேம)� ச08 , 16.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜவ Gதி ேம)� ச08 , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

132 ெப,யேகாளா�பா
 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
பா��த க$
ட�1,

1.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத��ற வ Gதி , 2.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாவ�� வட�ற வ Gதி , 3.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாைறெத- , 4.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+ெத- , 5.ெப,ய ேகாளா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ0திரா நக� ெமய�� 
ேரா+ ப�.எJ.எ�.எ�. டவ� வைர , 6.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ0திரா 
நக� கிழ�� யாதவ� ெகா$டா , 7.ெப,ய 
ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ0திரா 
நக� அ,சன காலன( , 8.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ0திரா நக� �ள�8 ேம+ 
ஒ$டெத- , 9.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 இ0திரா நக� சாமியா� ெகா$டா 
ெத��ற� , 10.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� சாமியா�ெகா$டா 
வட���ற ெகா� , 11.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� ேரா+ கிழ���ற 
ெகா�லேம+ , 12.ெப,ய ேகாளா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� ேரா+ ெத)� �ற 
ெகா�ைல ேம+ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

133  பbமான0த� 606704 ஆதிதிராவ�ட� நல 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
.க�,,

1.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய��ெத- , 2.பbமான0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய��ெத- , 

3.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�I 1 ெமய�� 
ேரா+ , 4.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெச$
�ெத- , 5.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கா$+�பாைத , 6.பbமான0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஓ�ச�தி ெத- , 7.பbமான0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�8ேம$+�ெத- , 

8.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�;ட�ெத- , 9.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப
�பக� ெத- , 10.பbமான0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ���ெத- , 11.பbமான0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 
.வ�.K�ெத- , 

12.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய��ெத- , 13.பbமான0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( வட��ெத- , 

14.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( ந+�ெத- , 15.பbமான0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( ெத)�ெத- , 

16.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( ெமய��ேரா+ ெத)�ெத- , 

17.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட�� 
ெகா�லெகா$டா , 18.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ���ெமய��ேரா+ , 19.பbமான0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேர
ேயா K�ெத- , 

20.பbமான0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

134 ெந+<காவா
 606707 ஊரா$சிஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
.க� பா��த க$
ட�,

1.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 

ந+�ெத- , 2.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

3.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிழ��ெத- , 4.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத)�ெத- , 5.ெந+<கவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 
வட��ெத- , 6.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*��ெத- , 7.ெந+<கவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)�ெத- , 8.ெந+<கவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெந+<காவ
.Jலி� 
ெத- , 9.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெந+<காவ
ேம$+ெத- , 10.ெந+<கவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெந+<காவ
�ள(ய0ேதா�� , 

11.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெந+<காவ
கிழ�� ேம$+ெத- , 

12.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெந+<காவ
ெகா�ைலெகா$டா@ , 

13.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெந+<காவ
ஆதிதிராவ�ட� காலன( ந+�ெத- , 

14.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெந+<காவ
 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ச08 ெத- , 

15.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெந+<காவ
 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ச08 ெத- , 

16.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெந+<காவ
 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெத)�ெத- , 

17.ெந+<கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெந+<காவ
 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம)� ெதர 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

135 க�ண�க0த� 606707 ஊரா$சிஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, 
ேம)�பா��த க$
ட�,,

1.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ�நாயக�ேகாவ�� ெத- , 2.க�ண�க0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய��ேரா+ ெத- , 

3.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிண)*ெத- , 4.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+�ெத- , 5.க�ண�க0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)�ெத- , 

6.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம)�ெத- , 

7.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( கிழ��ெத- , 

8.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சி�னேமா$F� ெத)�ெத- , 9.க�ண�க0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி�னேமா$F� 
�*��ெத- , 10.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சி�னேமா$F� வட��ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�

136 க�ண�க0த� 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, ெத)� 
பா��த,

1.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா0திநக� ெகா�லெகா$டா , 2.க�ண�க0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெப,யேமா$F� , 

3.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

இ-ச�பாைற வட��ெத- , 4.க�ண�க0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

இ-ச�பாைறஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

5.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

இ0திரா நக� வட��ெத- , 6.க�ண�க0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ0திரா நக� ெமய�� ேரா+ , 

7.க�ண�க0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

இ0திரா நக� ெத)� ெத- , 8.க�ண�க0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 தாழமைல , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

137 ேம�க,�2� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
.க�,,

1.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�க��2� அ�ம� ேகாய�� ெத- , 2.ேம� 
க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம� 
க,�2�ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 3.ேம� 
க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம� க,�2� 
அ�ம�ேகாய�� ச08 ெத- , 4.ேம� க,�2� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப"சா@�8 அRவலக 
ெத- , 5.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம� க,�2� ேரா+ ெத- , 6.ேம� க,�2� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,�2� ேம$+ ேச08 
கிண� ெத- , 7.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம� க,�2� ேம$+ ப��ைளயா� 
ேகாய�� த , 8.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம� க,�2� ம-�8வமைனெத- , 

9.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�க,�2� ஓவ� ேட<� ெத- , 10.ேம� 
க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� க,�2� 
ஆலமர�ெத- , 11.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம�க,�2� மகள(� �` 
க$
டெத- , 12.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 இ0திராநக� வட�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

138 ேம�க,�2� 606706 ஊரா$சிஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(.ேம)� 
ப�தி, ெத)� .க�,,

1.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம�க,�2� பைழயகாலன( வட�� ெத- , 

2.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம�க,�2� பைழயகாலன( ப��ைளயா� 
ேகாய�� , 3.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�நக�  1வ8 வட�� ெத- 
, 4.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா�நக� 2 வ8 ெத- , 5.ேம� க,�2� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�நக� 
ந+�ெத- , 6.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�நக� 4 வ8 ெத- , 7.ேம� 
க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா� 
நக� ெத)� ெத- , 8.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா4 ேம�க,�2� ராமநாத�ர� 
ப��ைளயா�ேகாய�� ைட , 9.ேம� க,�2� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேம�க,�2� ராமநாத�ர� 
வட�� ெத- , 10.ேம� க,�2� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம� க,�2� ேதா��ெத- , 11.ேம� 
க,�2� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ம-ேத, 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

139 ெகா_0த�ப$+ 606706 ஊரா$சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( 
வட��பா��த ெத)� 
க$டட�,

1.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன(மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 

2.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன(O�பனா�ேகாய��ெத- , 

3.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன(ெத)��ெத- , 4.ெகா_0த�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன(ேம)��ெத- , 5.ெகா_0த�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �8காலன(.த�ெத- , 

6.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�8காலன( 2வ8ெத- , 7.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �8காலன( O�றாவ8ெத- , 

8.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

சா�த3�ெமய��ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

140 ெகா_0த�ப$+ 606706 ஊரா$சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த ேம)� க$டட�,

1.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ம)*� 2 ெர$
யா�ெத- , 2.ெகா_0த�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஒவ�ேட<�ெத- , 

3.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+�ெத- , 4.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+ேம)�ச081வ8ெத- , 

5.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+ேம)�ச08 2வ8ெத- , 6.ெகா_0த�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

ப��ைளயா�ேகாய��வட��ச08 , 

7.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத)�ச08 , 

8.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ))வா�+ 2 

��பதா<க�ேரா+ெத- , 9.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)�ெகா�லெகா$டா@ , 

10.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மய�லா+�பாைற ேரா+ ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

141 ��ப0தா<க� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� கிழ�� 
பா��த8,

1.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3கி-Vண�ர�கிழ��வ Gதி , 2.ெகா_0த�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கி-Vண�ர�பஜைனேகாய��ெத- , 

3.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கி-Vண�ர� ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

4.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கி-Vண�ர� ந+�ெத- , 5.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கி-Vண�ர� 
ஆர�ப�ள(�ெத- , 6.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கி-Vண�ர� வட��வ Gதி , 

7.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��ப0தா<க�காலன( ெத)��ெத-) , 

8.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��ப0தா<க� காலன( வட���ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

142 ��ப0தா<க� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ�� 
பா��த8,

1.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� இ-ள�ெத- , 2.ெகா_0த�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ��ப0தா<க� 
ப�ள(�;ட�ெத- , 3.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ��ப0தா<க� 
ெத)�ேம$+ெத- , 4.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ��ப0தா<க� அரசமர�ெத- 
, 5.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� ேம)�ேம$+�ெத- , 

6.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� அ�ம�ேகாய�� ெத- , 

7.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

8.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� ப��ைளயா�ேகாய��ச08� ெத- , 

9.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க�ப��ைளயா�ேகாய��ெத)�� ெத , 

10.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� ேச�08கிண*�ெத- , 

11.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க�அ-0ததிய�ெத- , 

12.ெகா_0த�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

��ப0தா<க� கா$+�ெகா�ைல , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

143 ெச.ெசா��பன0த� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
.க�, வட��ப�தி,,

1.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய��ெத- , 2.ெச. ெசா��பன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத- , 

3.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ�னாயக� ேகாய��ெத- , 4.ெச. ெசா��பன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�னாயக� ேகாய�� 
ேம� ெத- , 5.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ேம� ெத- , 6.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� காலன( , 7.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ�Tவ� காலன( 
ெமய��ேரா+ , 8.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�Tவ� காலன( கீ5ெத- , 9.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�Tவ� காலன( ேம�ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

144 ெச.ெசா��பன0த� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ;+த� 
க$
ட� வட�� பா��த 
கிழ�� ப�தி,

1.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன(  சன( Oல� ெத- , 2.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( வட�� ெத- , 3.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( கிண)* ெத- , 4.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( கிழ��ெத- , 5.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ந+�ெத- , 6.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெத)� ெத- , 7.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ச08 �*��ெத- , 8.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம� ந+�ெத- , 9.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம�ச08 ெத- , 10.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( வட�� ச08ெத- , 11.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம�ெத- , 12.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன(   ெமய�� ேரா+ ப�தி1 , 

13.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெமய�� ேரா+ ப�தி 2 , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

145 ெப,யக�தா�பா
 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
.க�,,

1.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெமய�� ேரா+ ெகா�லெகா$டா@ , 2.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-0ததிய� காலன( , 3.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4சீரண��ர� , 4.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

வ�ணாரேப$ைட , 5.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கி$
 கைட ெத- , 6.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�ள(;ட ெத- , 7.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4ச08 ெத- , 8.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 9.ெச. ெசா��பன0த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ந+�ெத- , 10.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5ெமய�� 
ேரா+ , 11.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ஈJவர� ேகாவ�� ெத- , 12.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வட�� 
ெத- , 13.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 58,"சி��ப�தா� சாைல , 14.ெச. 

ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

8,"சி��ப� , 15.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வட�� ெகா�லெகா$டா@ , 

16.ெச. ெசா��பன0த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆ	சா, ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

146 அ,யா��"L� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, வட�� .க�,,

1.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.அ,யா�"L�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பாடசாைல இர�டா� 
ெத- , 3.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அர$டவா
 ேபா�� ெத- , 4.அ,யா�"L�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெர$
யா� ெத- , 

5.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைல ெத- , 6.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சி�னக�தா�பா
 ெச�R� தா� 
சாைல , 7.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ம)*� 2 சி�னக�தா�பா
 .த�ெத- , 

8.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 9.அ,யா�"L�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கைடசி� ெத- , 

10.அ,யா�"L�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம)*� ெகா�ல�ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

147  ப�"L� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ,�திய 
க$
ட�,வட�� ப�தி, 
கிழ�� பா��த க$
ட�,

1.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 2.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 ேம$+�ெத- , 

3.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 

ப�ள(�;ட�ெத- , 4.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கைடவ Gதி�ெத- , 5.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+�ெத- , 6.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம)*� 3 ஆ	சா,�ெத- , 

7.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம)*� 3 

ஒடகா�ெத- , 8.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
4 P�கைட�ெத- , 9.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ஒ$ட�ெத- , 10.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 ப�"L� ேபாய�ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

148 ப�"L� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( 
�தியக$
ட�, வட�� 
பா��த கிழ�� ப�தி, 1.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெமய��ேரா+ 

, 2.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ச�திேகாய��ெத- , 3.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பாரதிதாச�ெத- , 4.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�ெத- , 5.ப�"L� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �8�ெத- , 6.ப�"L� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�நக� , 

7.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 8�+�ெத- 
, 8.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காமராஜ�ெத- , 9.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 சி�னப�"L�ேம$+�ெத- , 10.ப�"L� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

சி�னப�"L�.த�ெத- , 11.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 சி�னப�"L�ெச�R�வழி , 12.ப�"L� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 சி�னப�"L� 
ப��ைளயா�ேகா.ய��ெத- , 13.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 அ�ணாநக�ெச�R�வழி , 

14.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ம�லிகா�ர� 
காமராஜ�நக� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

149 ப�"L� 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, ெத)� .க�,,

1.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 8 அ�ணாநக� , 

2.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 8 கா0தி�ர� 
ெச�R�சாைல , 3.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 8 கா0தி�ர� 2வ8ெத- , 4.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 8 கா0தி�ர� 1வ8ெத- , 

5.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 8 ம)*� 9 

சாம0தி�ர� ெச�R�சாைல , 6.ப�"L� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 9 சாம0தி�ர� 
ப�ள(�;ட�ெத- , 7.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 9 காமா$சிய�ம�ேகாய�� ெத- , 

8.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 9 சாம0தி�ர� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 9.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 9 சாம0தி�ர� ச�திேகாய��ெத- , 

10.ப�"L� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 9 

ம0திபாைளய� , 11.ப�"L� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 9 உைடயா�ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

150 அர$டவா
 606709 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(, 
கிழ�� .க�, ேம)� 
க$
ட�,,

1.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜாஜி 
ெத- , 2.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ரகாச� �*�� ெத- , 3.அர$டவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய அ"சலக�ெத- , 

4.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ,யா�"L� சாைல , 5.அர$டவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

6.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 நவச�தி 
நக� 1வ8 ெத- , 7.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 நவச�தி நக� 2 ெத- , 8.அர$டவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 நவச�தி நக� 3 ெத- , 

9.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 நவச�தி 
நக� 4 ெத- , 10.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 தாைழ?�8 சாைல , 11.அர$டவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இராமாWஜ� ெத- , 

12.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �திய 
அ"சலக வ Gதி , 13.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆசி,ய� ெத- , 14.அர$டவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�வண�க�பா
 சாைல , 

15.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ராஜவ Gதி 
1 ெத- , 16.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜவ Gதி 2 ெத- , 17.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

18.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ச08�ெத- , 19.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேமா$+�ெத- 1 , 20.அர$டவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமா$+� ெத- 2 , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

151 அர$டவா
 606709 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(, 
கிழ��ேம)� 
க$
ட�ெத)� .க�,,

1.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேம$+�ெத- 1 , 2.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம$+�ெத- 2 , 3.அர$டவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ-0ததிய� காலன( , 

4.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெச<க� 
சாைல , 5.அர$டவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 6.அர$டவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெத)� ெத- , 

7.அர$டவா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �*�� 
ெத- 1 , 8.அர$டவா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

வட��ெத- , 9.அர$டவா
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 �*�� ெத- 2 , 10.அர$டவா
(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 இ-ள�காலன( , 

11.அர$டவா
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெகா�ல�ெகா$டா@ , 12.அர$டவா
  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேகாவ�0த�நக� , 

13.அர$டவா
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

சரவண�நக� , 14.அர$டவா
  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 மாண��கராச�ர� , 15.அர$டவா
  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கர
?�தி த�டா , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

152 தாைழ?�8 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, பைழய 
க$
ட�, வட�� ப�தி, 
கிழ�� .க�,,

1.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 2.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

3.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�8காலன( 1வ8 ெத- , 4.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �8 காலன( 2 வ8 ெத- , 

5.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய 
காலன( , 6.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச08 ெத- , 7.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+�ெத- , 8.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஓ� ச�தி நக� , 

9.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம)*� 1 

தாைழ?�8 ெமய�� ேரா+ , 10.தாைழ?�8 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 மா,ய�ம� 
ேகாய�� ெத- , 11.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆர�ப பாடசாைல ெத- , 

12.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 
2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 13.தாைழ?�8 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 ச08 ெத-   
 1 , 14.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச08 
ெத- 2 , 15.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச08 ெத- 3 , 16.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ச08 ெத- , 17.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள�ெத- , 18.தாைழ?�8 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ;$+றB கைட ெத- , 

19.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பா�+ 
நக� , 20.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

153 தாைழ?�8 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, வட�� .க�, 

ேம)� ப�தி,,

1.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
��ட�த�டா ெத- 1 , 2.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ ��ட�த�டா ெத- 2 , 

3.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
��ட�த�டா ெத-  3 , 4.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ ��ட�த�டா ெத-  4 , 

5.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
��ட�த�டா ெத-  5 , 6.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ ��ட�த�டா ெத-  6 , 

7.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
��ட�த�டா ெத-  7 , 8.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ ��ட�த�டா ெத-  8 , 

9.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
��ட�த�டா ெத-  9 , 10.தாைழ?�8 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ தாைழ?�8 இ-ள� காலன( 1 

, 11.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
தாைழ?�8 இ-ள� காலன( 2 , 12.தாைழ?�8 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ தாைழ?�8 இ-ள� 
காலன( 3 , 13.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ தாைழ?�8 இ-ள� காலன( 4 , 

14.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
தாைழ?�8 இ-ள� காலன( 5 , 15.தாைழ?�8 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ தாைழ?�8 இ-ள� 
காலன( 6 , 16.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ ெபா�ன( த�டா ெத- 1 , 

17.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ெபா�ன( 
த�டா ெத- 2 , 18.தாைழ?�8 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ ெபா�ன( த�டா ெத- 3 , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

154 ெபாரச�ப$+ 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
.க�, ேம)� ப�தி,,

1.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 தா� 
சாைல ேரா+ , 2.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+ ெத- , 3.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ �*�� ெத- , 

4.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 
2 காலன( தா� சாைல , 5.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1காலன( சிெம�$சாைல , 

6.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன( 
1வ8 ெத- , 7.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 காலன( 2வ8 ெத- , 8.ெபாரச�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன( 3வ8 ெத- , 

9.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன( 
4வ8 ெத- , 10.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 காலன( கிழ�� 5வ8 ெத- , 

11.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காலன( 6வ8 ெத- , 12.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன( 7வ8 ெத- , 

13.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காலன( 8வ8 ெத- , 14.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன( 9வ8 ெத- , 

15.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*�� ெத- 10 வ8 ெத- , 16.ெபாரச�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( 11 வ8 ெத- , 

17.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன( 12 வ8 ெத- , 18.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 காலன( ச08 ெத- 

155 ெபாரச�ப$+ 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
கிழ��ப�தி, ெத)� 
.க�

1.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

.த�ெத- , 2.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெத�னமர�ெத- , 3.ெபாரச�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய கிண)*�ெத- 
, 4.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ராஜ 
வ Gதி , 5.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ந+�ெத- , 6.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �*�� ெத- , 7.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ச08 ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

156 ெபாரச�ப$+ 606709 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, பைழய 
க$
ட�, ேம)� .க�, 

ெத)� ப�தி

1.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ைனச�யா ெத- , 2.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

3.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஏ,கிழ�� ெத- , 4.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� 1 ெத- , 5.ெபாரச�ப$+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3அ�ணாநக� 2 ெத- , 

6.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� 3 ெத- , 7.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ம�லிகா�ர� 
ெகா�லெகா$டா@ , 8.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ராஜி ெகா�லெகா$டா@ , 

9.ெபாரச�ப$+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��Rக$
 ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

157 ேவட<��ப� 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப� ப�ள( கிழ��� 
பா��த க$
ட�,

1.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

2.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� �*�� ெத- , 

3.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பாடசாைல ெத- , 4.ேவட<��ப� 
(வ.கி) ேம�வண�க�பா
 (ஊ)வா�+ 5 ெத)� 
ெத- , 5.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலண� 1வ8 ெத- , 

6.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 2வ8 ெத- , 

7.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 3வ8 ெத- , 

8.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 4வ8 ெத- , 

9.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 5வ8 ெத- , 

10.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 6வ8 ெத- , 

11.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 7வ8 ெத- , 

12.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 8வ8 ெத- , 

13.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( 9வ8 ெத- , 

14.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 �8 காலன( 1வ8 ெத- , 

15.ேவட<��ப� (வ.கி) ேம�வண�க�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 �8 காலன( 2வ8 ெத- , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

158 ேவட<��ப� 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப� ப�ள( கிழ��� 
பா��த க$
ட�,

1.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேபாய� ெத- , 2.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத- , 

3.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 4.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேபாய� �*���ெத- 1 

, 5.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேபாய� �*��ெத-2 , 6.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காமராஜ� ெத- , 

7.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பJநிைலய� , 8.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 நா@�க� ெத- , 9.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச<க� ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

159 ேம�ப�ள(�ப$+ & அ"ச� 
606703

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
தைலைமக$
ட�, 

கிழ�� ப�தி,வட�� 
.க�,

1.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சாவ
�ெத- , 2.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆ,யைவசிய� ெத- , 

3.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(�;ட�ெத- , 4.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயபாடசாைலெத- , 

5.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�சாேகாபா� ெத- , 6.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெச$
�ெத- 1 , 

7.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெச$
�ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

160 ேம�ப�ள(�ப$+ & அ"ச� 
606703

அரசின�ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� .க� ெத)� 
ப�க க$
ட�,

1.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

நG�ப8ைற ெமய�� ேரா+ , 2.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஓைட�கா� ெத- , 

3.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ம� ேகாவ��ெத- , 4.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வாண�ய�ெத- , 

5.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

உைடயா�ெத- , 6.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 உைடயா� ெத- Lைலேம+ , 

7.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 எ� 
ஜி ஆ� நக� 1வ8ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

161 ேம�ப�ள(�ப$+ & அ"ச� 
606703

அரசின�ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� .க� வட�� 
ப�க க$
ட�,

1.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 எ� 
ஜி ஆ� நக� 2வ8ெத- , 2.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ைணேரா+ , 

3.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�_தி?� ஏ,�கா�வா@ கைர , 

4.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேசாழ� நக� , 5.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேசாழ� நக� ெகா�ைலெகா$டா , 

6.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)� ெகா�லெகா$டா@ , 7.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைகலாச� நக� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

162 ேம�ப�ள(�ப$+ கிராம� 
&அ"ச� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, ேம)� .க�,,

1.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா�நக� காள(ய�ம�ேகாய��ெத- , 

2.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா�நக� �*���ெத- 1 , 

3.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா�நக� �*���ெத- 2 , 

4.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா�நக� ந+�ெத- , 5.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�நக�  
வட���ெத- , 6.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா�நக� கிழ���ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

163 ேம�ப�ள(�ப$+ கிராம� 
&அ"ச� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, பைழய 
க$
ட�, ேம)� .க�, 

ெத)� ப�தி

1.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

இ0திராநக��*���ெத-  1 , 2.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  5 

இ0திராநக��*���ெத-  2 , 3.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 இ0திராநக� 
�*���ெத- 3 , 4.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 இ0திராநக� �*���ெத-4 , 

5.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

இ0திராநக� �*���ெத- 5 , 6.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ைனச�தியாநக� , 

7.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

வண�க�பா
யா�ெகா�ைல , 8.ேம�ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ-0ததிய�ெத- 1 , 

9.ேம�ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ-0ததிய�ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

164 ேம�வண�க�பா
 அ"ச� 
606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
க$
ட�, வட�� பா��த  ,

1.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட���ெத- , 2.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 .-க� ேகாய�� ெத- , 

3.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மண�ய�கார�ெத- , 4.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மண�ய�காரெத- ேம)� , 

5.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ைரJமி� ெத- , 6.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 

7.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெமய��ேரா+ , 8.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேபாய� ெத- கிழ�� , 

9.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேபாய�ெத- ேம)� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

165 ேம�வண�க�பா
 அ"ச� 
606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
க$
ட�, வட�� பா��த ,

1.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம0ைதெவள( , 2.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ணாநக� ேம)� ெத- , 

3.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ணாநக� , 4.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ணாநக� வட���ெத- , 

5.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ணாநக� கிழ���ெத- , 6.ேம�வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ணாநக� �*�� 
ெத- , 7.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4கிழ���ெகா�ைல , 

8.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம)�ெகா�ைல , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

166 ேம�வண�க�பா
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( 
தைலைம க$
ட� 
வட�� .க� ேம)� 
ப�தி,

1.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச<க� ெச�R� சாைல , 2.ேம�வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழயகாலன( �*�� 
ெத- 1 , 3.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழயகாலன( �*��ெத- 2 , 

4.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ம)*� 4 பைழயகாலன( வட�� ப�தி , 

5.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

பைழயகாலன( ெத)� ெத- , 

6.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

.-க� ேகாய�� ெத- பைழயகாலன( , 

7.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� காலன( ெத)� ெத- , 

8.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� காலன( வட�� ெத- , 

9.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேம�வண�க�பா
 கிழ��ெகா�ைல , 

10.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெத�ற�நக� , 11.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 வட�� ெகா�ைல , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

167 ேம�வண�க�பா
 606 703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
வடகிழ�� ப�தி 
ப�ரதான க$
ட�, ,

1.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�வண�க�பா
 ேம)�ெகா�ைல , 

2.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கா0திநக� , 3.ேம�வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தாழ�ப�ள� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

168 ஆ�
�ப$
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� .க�,

1.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆ�
�ப$
 ெவ$+ கா+ , 2.க,மைல�பா
 
(வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 அேயா�திநக� 
வட�� ெகா�ைல , 3.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 அேயா�திநக� கிழ�� 
ெகாைல , 4.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 கா$+ ெகா�ைல ெத- 
2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

169 ஆ�
�ப$
 606703 ஆதி திராவ�ட� நல 
8வ�க�ப�ள( வட�� 
பா��த கிழ�� க$டட�,

1.க,மைல�பா
 (வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 

இ-ள� காலன( வட�� ெத- , 2.க,மைல�பா
 
(வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 இ-ள� காலன( 
ெத)� ெத- , 3.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 அேயா�திநக� 
.த�ெத- , 4.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 அேயா�தி நக� 
இர�டாவ8 ெத- , 5.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 �தியபாடசாைலெத- , 

6.க,மைல�பா
 (வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 7.க,மைல�பா
 
(வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 ந+�ெத- , 

8.க,மைல�பா
 (வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 

�*�� ெத- , 9.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 10.க,மைல�பா
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 4 கா$+ ெகா�ைலெத- 1 

, 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

170 ஆ�
�ப$
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய 
க$
ட�, கிழ�� .க�,,

1.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� 
ெத- , 2.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( மா,ய�ம� ேகாவ��ெத- , 

3.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( வட��ெத- , 4.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம�ணா�
�ப$
 ேரா+ , 

5.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 6.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பாடசாைலெத- , 

7.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� காலன( , 8.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ�
�ப$
 ெத)� 
ெகா�ைல , 9.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 சி�ணா�
 ப$
 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

171 ஆ�
�ப$
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப��ப�ள(, �திய 
க$
ட�, ேம)� ப�தி, 
ெத)� .க� ,

1.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காள(ய�ம� ேகாவ�� ��� வட��ெத- , 

2.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காள(ய�ம� ேகாவ�� ��� ெத)� ெத- , 

3.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆ�
ப$
 ேம)� ெகா�ைல , 4.ஆ�
�ப$
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காள(ய�ம� ேகாவ�� 
��� ெத)� ெகா�ல , 5.த�� நா@�க� ப$
 
(வ.கி) ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 5 த�� நா@�க� 
ப$
 வட��ெத- , 6.த�� நா@�க� ப$
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 5 த��நா@�க� ப$
 
ெத)�ெத- , 7.த�� நா@�க� ப$
 (வ.கி) 
ஆ�
�ப$
(ஊ)வா�+ 5 த��நா@�க�ப$
 
20தம�லி , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

172 ஆ�
�ப$
 606703 ஆதிதிராவ�ட� நல 
ஆர�ப�ப�ள( 
கிழ��க$
ட� ேம)� 
.க�,

1.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ�
�ப$
 வட�� ெத- , 2.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ�
�ப$
 கி	சாெத- , 

3.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ�
�ப$
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

4.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�
�ப$
 ேம)� ெத- , 5.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�
�ப$
 ம0தெவள( , 

6.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ�
�ப$
 ஒ$ட� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

173 �-மப$
 ம8ரா 
ம�ணா
ப$
 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(,  ெத)� 
பா��த8

1.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட�� 
ெகா�ைல , 2.ஆ�
�ப$
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கிழ�� ெகா�ைல , 

3.ம�ணா�
�ப$
 (வ.கி)ஆ�
�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 இ-ள� காலன( ம�ணா�
�ப$
 , 

4.ம�ணா�
�ப$
 (வ.கி)ஆ�
�ப$
 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத-(ம�ணா�
�ப$
) , 5.ம�ணா�
�ப$
 
(வ.கி)ஆ�
�ப$
 (ஊ)வா�+ 3 �*�� .த� 
ெத- (ம�ணா�
�ப$
) , 6.ம�ணா�
�ப$
 
(வ.கி)ஆ�
�ப$
 (ஊ)வா�+ 3 �*�� 
இர�டாவ8 ெத- (ம�ணா�
�ப$
 , 

7.ம�ணா�
�ப$
 (வ.கி)ஆ�
�ப$
 
(ஊ)வா�+ 3 ெத)�.த�ெத-(ம�ணா�
�ப$
) 

, 8.ம�ணா�
�ப$
 (வ.கி)ஆ�
�ப$
 
(ஊ)வா�+ 3 ெத)� இர�டாவ8 
ெத-(ம�ணா�
�ப$
) , 9.ம�ணா�
�ப$
 
(வ.கி)ஆ�
�ப$
 (ஊ)வா�+ 3 வட�� 
இர�டாவ8 ெத- (ம�ணா�
�ப$
) , 

10.ம�ணா�
�ப$
 (வ.கி)ஆ�
�ப$
 
(ஊ)வா�+ 3 வட�� .த� ெத- 
(ம�ணா�
�ப$
) , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

174 ேம�ராவ0தவா
 கிராம� 
ம)*� அ"ச� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
.க�, ேம)� ப�தி,,

1.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ராவ0தவா
 வட�� ெத- , 

2.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ராவ0தவா
 ந+�ெத- , 3.ேம�ராவ0தவா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ேம�ராவ0தவா
 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 4.ேம�ராவ0தவா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ேம�ராவ0தவா
 
ேம�ெத- , 5.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 ேம�ராவ0தவா
ெத)�ெத- , 

6.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ராமா�ர� சாைல , 7.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 
அ"சலக� ெத- 2 , 8.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ம0ைதெவள(காலன( , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

175 ேம�ராவ0தவா
 கிராம� 
ம)*� அ"ச� 606703

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
.க�, கிழ�� ப�தி

1.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
2ஆதிதிராவ�ட�காலன( அரசமர�ெத- 1 , 

2.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( அரசமர�ெத- 2 , 

3.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( அ"சலக� ெத- 1 , 

4.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய�காலன( , 5.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ேம�ராவ0தவா
 
ெத)�ெகா�லெகா$டா@ , 6.நரடா�ப$+ (வ.கி) 
ேம�ராவ0தவா
  (ஊ)வா�+ 4 நரடா�ப$+ 
ெத)� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

176 ேம�ராவ0தவா
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
வடகிழ�� க$
ட� 
ெத)� .க�,,

1.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ராமா�ர� வட�� ெத- , 2.ேம�ராவ0தவா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ராமா�ர� ந+�ெத- , 

3.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 4.ேம�ராவ0தவா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ராமா�ர� ெத)� 
ெத- , 5.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 3 ராமா�ர� �*�� ெத- , 

6.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

க�லடாவ�ெச�R� சாைல1 , 7.ேம�ராவ0தவா
 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 க�லடாவ�ெச�R� 
சாைல 2 , 8.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 3 க�லடாவ� ெச�R� சாைல 3வ8 
�*�� ச0த , 9.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 3 ராமா�ர� ேம$+� ெத- , 

10.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ராமா�ர� ெகா�லெகா$டா@ ெத)�   1 , 

11.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3  

ராமா�ர� ெகா�லெகா$டா@ ெத)� 2 , 

12.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ராமா�ர� ெகா�லெகா$டா@ வட�� , 

13.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ராமா�ர� இ-ள� காலன( ெத)� , 

14.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
3ராமா�ர� இ-ள� காலன( கிழ�� , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

177 ேம�ராவ0தவா
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( 
ெத�கிழ�� க$
ட� 
வட�� .க�,

1.ேம�ராவ0தவா
 (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ராமா�ர� ெகா�லெகா$டா@ ேம)� , 

2.நரடா�ப$+ (வ.கி) ேம�ராவ0தவா
 (ஊ)வா�+ 4 

ராமா�ர� ெகா�லெகா$டா@ ேம)� , 

3.நரடா�ப$+ (வ.கி) ேம�ராவ0தவா
 (ஊ)வா�+ 4  

நரடா�ப$+  வட�� ப�தி , 4.நரடா�ப$+ (வ.கி) 
ேம�ராவ0தவா
 (ஊ)வா�+ 4 நரடா�ப$+ 
ெகா�லெகா$டா@ கிழ�� , 5.நரடா�ப$+ (வ.கி) 
ேம�ராவ0தவா
 (ஊ)வா�+ 4 நரடா�ப$+ ேபாய� 
ெத- ெகா�லெகா$டா@ , 6.நரடா�ப$+ (வ.கி) 
ேம�ராவ0தவா
 (ஊ)வா�+ 5 நரடா�ப$+ 
ந,��றவ� காலன( , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

178 க$டம+B 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
பைழயக$
ட�, ெத)� 
.க�,,

1.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட�� 
ெகா�லெகா$டா@ , 2.க$டம+B (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�தி�பா
 ெச�R� தா�சாைல , 

3.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�தி�பா
 ெச�R� தா� சாைல 2 , 4.க$டம+B 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 5.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச08 ெத- , 6.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ந+�ெத- , 7.க$டம+B (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ராஜவ Gதி , 8.க$டம+B (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*���ெத- 1 , 9.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ;$+றB கைடெத- , 

10.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*���ெத- 2 , 11.க$டம+B (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ராம�ேகாவ�� ெத- , 12.க$டம+B 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� ெத- , 

13.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*���ெத-3 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

179 க$டம+B 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(,�தியக$

ட�இ வட�� பா��த8 
ெத)� .க�,,

1.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+�ெத- , 2.க$டம+B (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� காலன( தா�சாைல , 

3.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன( �*���ெத- 1 , 

4.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன( ெத)� , 5.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2அ-0ததிய� காலன( 
�*��ெத-  2 , 6.க$டம+B (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெத)� ெத- , 

7.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம)� ெத- 1 , 

8.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேம)� ெத-  2 , 

9.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( �*�� ெத- 1 , 

10.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( �*��ெத- 2 , 

11.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( வட�� ெத- , 

12.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( தா�சாைல , 13.க$டம+B 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேவ
ய�ப� ேகாவ�� 
ெத)�  ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

180 க$டம+B 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
�தியக$
ட�, கிழ�� 
.க�,,

1.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ந,��றவ� 
காலன( ராஜபாைளய� ெத)� ெத- , 

2.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந,��றவ� காலன( ராஜபாைளய� ந+� ெத- , 

3.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந,��றவ� காலன( ராஜபாைளய� வட�� ெத- , 

4.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந,��றவ� காலன( ராஜபாைளய� ெத)� ப�த , 

5.க$டம+B (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க$டம+Bெகா�லெகா$டா@ , 6.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அேயா�தியா�ப$
ண� 
இ-ள� காலன( ெத)� த , 7.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அேயா�தியா�ப$
ண� 
இ-ள� காலன( மா,ய�ம , 8.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அேயா�தியா�ப$
ண� 
இ-ள� காலன( வட�� த , 9.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அேயா�தியா�ப$
ண� 
இ-ள� காலன( வட�� த , 10.க$டம+B (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அேயா�தியா�ப$
ண� 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

181 நG�ப�8ைற 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள(

1.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 .-க� 
ேகாய�� ெத- , 2.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெவ<க$ரமன ெப-மா� ேகாய�� 
ெத- , 3.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 4.நG�ப�8ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இள<��ண�தா� சாைல 
ெத- , 5.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேபாய� ெத- , 6.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத- 3 , 7.நG�ப�8ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத- 2 , 

8.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� 
ெத-1 , 9.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

தா@ேச@ நலவ�+தி ெத- , 10.நG�ப�8ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ேப�கா� நக� ேம� ெத- 
, 11.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ேப�கா� நக� மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

12.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 

ஏ, ெகா�ைல , 13.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) 
நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 இ-ள� காலன( , 

14.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 

ேம)� ெகா�ைல ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

182 நG�ப�8ைற 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள( ெமய�� 
க$
ட� கிழ�� ப�தி,

1.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெகா$டாQ� தா�சாைல வட�� ப�தி , 

2.நG�ப�8ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&3 

ெகா$டாQ� தா�சாைல ெத)� , 3.நG�ப�8ைற 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா$டாQ� 
தா�சாைல �*�� ெத- , 4.ெவ�ளாள�ப$
 
(வ.கி) நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 ெவ�ளாள�ப$
 
�*�� ெத- 1 , 5.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) 
நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 ெவ�ளாள�ப$
 
�*�� ெத- 2 , 6.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) 
நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 ெவ�ளாள�ப$
 
தா�சாைல ெத- , 7.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) 
நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 ெவ�ளாள�ப$
 
ெகா�ைல ெகா$டா@ , 8.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) 
நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 ெத)� ெகா�ைல 
ெகா$டா@ , 9.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) நG�ப�8ைற 
(ஊ)வா�+ 3 �றவ� ெகா�ைல , 

10.ெவ�ளாள�ப$
 (வ.கி) நG�ப�8ைற (ஊ)வா�+ 3 

வட�� ெகா�ைல ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

183 இள<��ன( 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
ப�தி க$
ட� வட�� 
பா��த ேம)� ப�தி,

1.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� 
ெத- , 2.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*�� ெத- , 3.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1  ேம)� ெத- , 4.இள<��ன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*�க ெத- 2 , 

5.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம� ேகாய�� �*�� ெத- , 

6.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� அ-கி� , 7.இள<��ன( 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� தா�சாைல , 

8.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

தா�சாைல �*�� ெத- , 9.இள<��ன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 ந+�ெத- , 

10.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  2 

தா�சாைல ெமய�� ேரா+ , 11.இள<��ன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( ேரா+ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

184 இள<��ன( 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
ப�க க$
ட�, வட�� 
.க�. கிழ�� ப�தி

1.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( 
ெச�R� சாைல , 2.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச08 ெத- , 3.இள<��ன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+� ெத-  1 , 

4.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ 
ெத- 2 , 5.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�லடாவ� ெச�R� சாைல , 6.இள<��ன( 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� காலன( , 

7.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மயான� 
ெச�R� சாைல , 8.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ேப�கா� நக� மா,ய�ம� 
ேகாய�� ெத- , 9.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெப-மா� ேகாய�� ெத- , 

10.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப-மா� ேகாய�� �*�� ெத- , 

11.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�லடாவ� ெச�R� தா� சாைல ேம)� , 

12.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�லடாவ� ெச�R� தா�சாைல கிழ�� , 

13.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �8 
காலன( �*�� ெத-   1 , 14.இள<��ன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �8காலன( �*�� ெத- 2 , 

15.இள<��ன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�8காலன( ப�தி , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

185 �-மப$
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
�தியக$
ட�, ேம)� 
.க�,,

1.க�லடாவ� (வ.கி) இள<��ண� (ஊ)வா�+ 4 

க�லடாவ�வட�� ெத- , 2.க�லடாவ� (வ.கி) 
இள<��ண� (ஊ)வா�+ 4 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 3.க�லடாவ� (வ.கி) இள<��ண� 
(ஊ)வா�+ 4 க�லடாவ� தா� சாைல , 4.க�லடாவ� 
(வ.கி) இள<��ண� (ஊ)வா�+ 4 ஆர�ப�ள( 
அ-கி� , 5.க�லடாவ� (வ.கி) இள<��ண� 
(ஊ)வா�+ 4 ராம�ர� ெச�R� சாைல , 

6.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 

�-ம�ப$
 மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

7.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 

�-ம�ப$
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

8.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 

�-மப$
 ெச$
� ெத- , 9.�-ம�ப$
 (வ.கி) 
இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 �-ம�ப$
 
ப�ள(�;ட� ெத- , 10.�-ம�ப$
 (வ.கி) 
இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 �-ம�ப$
 தா� 
சாைல , 11.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� 
(ஊ)வா�+ 5 �-ம�ப$
ெச$
 ேம� ெத- , 

12.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 

அ-0ததியா� ெத- , 13.�-ம�ப$
 (வ.கி) 
இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 �-ம�ப$
 தா�சாைல 
ேம)� ெத- 1 , 14.�-ம�ப$
 (வ.கி) 
இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 �-ம�ப$
 தா�சாைல 
ேம)�ெத- 2 , 15.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� 
(ஊ)வா�+ 5 �-ம�ப$
 தா�சாைல Oைல , 

16.�-ம�ப$
 (வ.கி) இள<க�ண� (ஊ)வா�+ 5 

186 �ள(ய�ப$
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, 
ேம)�பா��த 
கிழ��க$
ட�,,

1.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
ெத- , 2.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம� ெத- , 3.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 காள( ேகாவ�� ெத- , 4.�ள(ய�ப$
  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜவ Gதி , 5.�ள(ய�ப$
 
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பா@ ெத- , 

6.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச�தியா 
நக� வட�� ெத- , 7.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

187 �ள(ய�ப$
 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( கிழ�� 
பா��த ேம)� க$டட�,

1.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அரசமர� ெத- , 2.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ேப�கா� ெத- , 3.�ள(ய�ப$
  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச�தியா நக� கிழ�� , 

4.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச�தியா 
நக� �*�� ெத- , 5.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெகா�ல� ெகா$டா@ கிழ�� , 

6.�ள(ய�ப$
  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகா�ல� ெகா$டா@ ேம)� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

188 �ள(ய�ப$
 அ"ச� 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, ெத)� 
ப�தி, வட�� பா��த 
க$
ட�,

1.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி) �ள(ய�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 ெமய�� ேரா+ , 2.க-<காலிபா
ப$
 
(வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 வட�� ெகா�ைல 
, 3.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி) �ள(ய�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 பைழயஊ� , 4.க-<காலிபா
ப$
 
(வ.கி)  �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 மா,ய�ம� 
ேகாவ�� ெத- , 5.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி) 
�ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 ேமJதி, ெத- , 

6.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி) �ள(ய�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 ெத)� ெத- , 7.க-<காலிபா
ப$
 
(வ.கி)  �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 கிழ��ெகா�ைல , 

8.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி)  �ள(ய�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 இ-ள� ெத- கிழ�� , 

9.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி)  �ள(ய�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 இ-ள� ெத- வட�� , 

10.க-<காலிபா
ப$
 (வ.கி)  �ள(ய�ப$
 
(ஊ)வா�+ 5 இ-ள� ெத- ெத)� , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

189 �ள(ய�ப$
 அ"ச� 606703 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
ப�தி , ெத)� பா��த 
க$
ட�,

1.மண��க� (வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 

மண��க� வட�� ெத- , 2.மண��க� (வ.கி)  
�ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+5 ம0ைதெவள( ெத- , 

3.மண��க� (வ.கி)  �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 

காள(ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 4.மண��க� (வ.கி)  
�ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத- , 5.மண��க� (வ.கி)  �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 

ச�தி ேகாவ�� ெத- , 6.மண��க� (வ.கி)  
�ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 ெத)� ெகா�ைல , 

7.மண��க� (வ.கி)  �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 5 

மண��க� ேம)� ெகா�ைல , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

190 சா�த3�அைண 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
பா��த �திய க$
ட�

1.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 

ேமJதி, ேகா�$ரJ ெத- 1 , 2.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 ேமJதி, ேகா�$ரJ 
ெத- 2 , 3.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� 
(ஊ)வா�+ 5 ேமJதி, ேகா�$ரJ ெத- 3 , 

4.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 

ேமJதி, ேகா�$ரJ ெத- 4 , 5.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 ேமJதி, ேகா�$ரJ 
ெத- 5 , 6.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� 
(ஊ)வா�+ 5 ேமJதி, ேகா�$ரJ ெத- 6 , 

7.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 

ேமJதி, ேகா�$ரJ ெத- 7 , 8.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 ேமJதி, ேகா�$ரJ 
ெத- 8 , 9.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� 
(ஊ)வா�+ 5 �
ய�-�� ெத- , 10.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 மி� �
ய�-�� , 

11.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 

ம-�8வமைனெத- , 12.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 ப<களா ெத- 1 , 

13.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 

ப<களா ெத- 2 , 14.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 ேலப� காலன( 1வ8 
ெத- , 15.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� 
(ஊ)வா�+ 5 ேலப� காலன( 2வ8 ெத- , 

16.சா�த3� (வ.கி) சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 

ேலப� காலன( 3வ8 ெத- , 17.சா�த3� (வ.கி) 
சா�த3�ேட� (ஊ)வா�+ 5 ேலப� காலன( 4வ8 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

191 சா�த3� 606706 ஊரா$சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
வட��பா��த ெத)� 
ப�தி ேம)� க$
ட�,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

இர$ைட�ள� 1வ8 ெத- , 2.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இர$ைட �ள� 2வ8 ெத- , 

3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

இர$ைட�ள� 3வ8 ெத- , 4.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள(ய0ேதா�� 1வ8 ெத- , 

5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள(ய0 
ேதா�� 2வ8 ெத- , 6.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள(ய0ேதா�� 3வ8 ெத- , 

7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள(ய0 
ேதா�� 4வ8 ெத- , 8.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வட�� ெத- , 9.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மணய� ெத- , 10.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ம� ேகாய�� ெத- 
1 , 11.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ம� 
ேகாய�� ெத- 2வ8 ெத- , 12.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ம� ேகாய�� ெத- 3வ8 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

192 சா�த3� 606706 ஊரா$சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வட�� 
பா��த ேம)� ப�தி 
க$
ட�,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந+� ெத-1 

, 2.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந+� 
ெத- 2 , 3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� 1வ8 ெத- , 4.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
2வ8 ெத- , 5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ப��ைளயா� ேகாய�� 3வ8 ெத- , 6.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ	சா, ெத- 1 , 

7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ	சா, 
ெத- 2 , 8.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆ	சா, ெத- 3 , 9.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 த	ச�கிண* 1வ8 ெத- , 

10.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த	ச�கிண* 2வ8 ெத- , 11.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த	ச� கிண* 3வ8 ெத- , 

12.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �8� 
ெத- , 13.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க,ேம$+� ெத- , 14.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ 1வ8 ெத- , 

15.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� 
ேரா+ 2வ8 ெத- , 16.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ 3வ8 ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

193 சா�த3� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
ெத)�ப�தி, 
கிழ��பா��த வட�� 
க$
ட�,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ஒ$ட�ெத- 1 , 2.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஒ$ட� ெத- 2 , 3.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ-ள� ெத- , 4.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ-ள� ெத- 2 , 

5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ-ள� 
ெத- 3 , 6.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ-ள� ெத- 4 , 7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 இ-ள� ெத- 5 , 8.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ-ள� ெத- 6 , 9.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக� 1வ8 ெத- 
, 10.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி 
நக� 2வ8ெத- , 11.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக� 3வ8 ெத- , 12.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக� 4 வ8ெத- , 

13.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி 
நக� 5வ8 ெத- , 14.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக�7வ8 ெத- , 15.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக� 8வ8 ெத- 
, 16.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி 
நக� 9வ8 ெத- , 17.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக� 10வ8 ெத- , 

18.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா0தி 
நக� 11வ8 ெத- , 19.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கா0தி நக� 12வ8 ெத- , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

194 சா�த3� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
;+த� க$
ட� 
வட�� பா��த ெத)� 
ப�தி,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 க�க�ஜி 
நக� 3வ8 ெத- , 2.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 க�க�ஜி நக� 4வ8 ெத- , 

3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 க�க�ஜி 
நக� 5வ8ெத- , 4.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 க�க�ஜி நக� 6வ8ெத- , 

5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)கவா�+ 4 க�க�ஜி 
நக� 7வ8ெத- , 6.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 க�க�ஜி நக� 8 வ8ெத- , 

7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா� நக� 1வ8 ெத- , 8.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா� நக� 2வ8 ெத- 
, 9.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா� நக� 3வ8 ெத- , 10.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா� நக� 4வ8 ெத- 
, 11.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா� நக� 5வ8 ெத- , 12.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா� நக� 6வ8ெத- , 

13.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா� நக� 7வ8 ெத- , 14.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா� நக� 8வ8 ெத- 
, 15.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ேப�கா� நக� 9வ8 ெத- , 16.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ேப�கா� நக� 10வ8 
ெத- , 17.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

195 சா�த3� 606706 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
அைறஎ� 5,ேம)� 
பா��த வட�� ப�தி 
க$
ட�,,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெமய�� 
ேரா+ 1வ8 ெத- , 2.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ெமய�� ேரா+ 2வ8 ெத- , 

3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெமய�� 
ேரா+ 3வ8 ெத- , 4.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ெமய�� ேரா+ 4வ8 ெத- , 

5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வ�Tவ� 
ெத- 1 , 6.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

வ�Tவ� ெத-2 , 7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 வ�Tவ� ெத- 3 , 8.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வ�Tவ� ெத- 4 , 

9.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வ�Tவ� 
ெத- 5 , 10.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ந,�க� ேம+ , 11.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 வட�� ெகா�ைல ெகா$டா@ 1வ8 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

196 சா�த3� 606706 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
அைறஎ� 3,கிழ�� 
.க�, வட�� பா��த 
க$
ட�க$
ட�,,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

�ள(ய<�ள� , 2.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 ேவட<�ள� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

197 சா�த3� 606706 அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
அைறஎ� 3 கிழ�� 
பா��த வட�� ப�தி 
க$
ட�,,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 வட�� 
ெகா�ைல ெகா$டா@ 2வ8 ெத- , 2.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 மய�லா+� பாைற 
1வ8 ெத- , 3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
6 மய�லா+� பாைற 2வ8 ெத- , 4.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 மய�லா+� பாைற 
3வ8 ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

198 சா�த3� 606706 அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� பா��த கிழ�� 
க$
ட�, அைற எ� 3

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ச0ைதேம+ 1வ8 ெத- , 2.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ச0ைதேம+ 2வ8 ெத- , 

3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ச0ைதேம+ 3வ8 ெத- , 4.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 திP� நக� 1வ8 ெத- , 

5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 திP� நக� 2 

வ8 ெத- , 6.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

திP�நக� 3வ8 ெத- , 7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 திP� நக�  4வ8  ெத- , 8.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ திP� நக� 5வ8 ெத- , 

9.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 திP� நக� 6 

வ8 ெத- , 10.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
6 திP� நக� 7வ8 ெத- , 11.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 திP� நக� 8வ8 ெத- , 

12.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 திP� நக� 
9 வ8  ெத- , 13.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 திP� நக�10 வ8 ெத- , 14.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வ�Tவ� ெத- 1 , 

15.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வ�Tவ� 
ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

199 சா�த3� ம8ரா 
ம�லிகா�ர� 606706

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வட�� 
பா��த8,

1.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  6 

ம�லிகா�ர� 1வ8 ெத- , 2.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ம�லிகா�ர� 2வ8 ெத- , 

3.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ம�லிகா�ர� 3வ8 ெத- , 4.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ம�லிகா�ர� 4 வ8 ெத- , 

5.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ம�லிகா�ர� 5வ8 ெத- , 6.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ம�லிகா�ர� 6வ8 ெத- , 

7.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ம�லிகா�ர� 7வ8 ெத- , 8.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ம�லிகா�ர� 8வ8 ெத- , 

9.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஆல�ப� 
�$ைடெத- 1 , 10.சா�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ ஆல�ப� �$ைடெத- 2 , 11.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஆல�ப� �$ைட 
ெத- 3 , 12.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஆல�ப� �$ைட4 வ8 ெத- , 13.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஆல�ப� �$ைட 5வ8 
ெத- , 14.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஆல�ப� �$ைட ெகா$டா@ , 15.சா�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 அ@�தாபாைளய� 1வ8 
ெத- , 16.சா�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

அ@�தாபாைளய� 2வ8 ெத- , 17.சா�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 அ@�தாபாைளய� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

200 வ Gரண� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
ப�க க$
ட� கிழ�� 
.க�

1.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ம� 
ேகாய�� ெத- , 2.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கிழ�� ெத- , 3.வ Gரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+� ெத- , 4.வ Gரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச08 ெத- , 5.வ Gரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத)� ெத- , 6.வ Gரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய�� ெத- , 

7.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�8ேம$+ ெத- 1 , 8.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�8ேம$+ ெத- 2 , 9.வ Gரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�8 ேம$+ ெத- 3 , 

10.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�8 
ேம$+ ெத- 4 , 11.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெமய�� ேரா+ காலன( , 12.வ Gரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேகானா� ெகா$டா , 

13.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� 
காலன( 1 , 14.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

அ-0ததிய� காலன( 2 , 15.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� காலன( 3 , 16.வ Gரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன( ேம)� ெத- , 

17.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( 
அரசமர� ெத- , 18.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன( �*�� ெத- , 19.வ Gரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( கிழ�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

201 வ Gரண� 606706 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
பா��த �திய க$
ட� 
ேம)� ப�தி,

1.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( ந+� 
ெத- , 2.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன( ெத)� ெத- , 3.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 த�டரா�ப$+ ெமய�� ேரா+ , 

4.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ 
காலன( ந+�ெத- , 5.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+ காலன( வட�� ெத- , 

6.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நா@�க3� 
ேம)� ெத- , 7.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

நா@�க3� கிழ�� ெத- , 8.வ Gரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நா@�க3� வட�� ெத- , 

9.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நா@�க3� 
ெமய�� ேரா+ , 10.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �8�
நக� , 11.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �-ம�J �
ய�-�� , 12.வ Gரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா$டா�பாைளய� 
ெத- 1 , 13.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகார$டா�பாைளய� ெத- 2 , 14.வ Gரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகார$டா�பாைளய� 
ெமய�� ேரா+ , 15.வ Gரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+3 இ-ள�காலன( , 16.வ Gரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேடானா� ெகா$டா , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

202 தரடா�ப$+ 606707 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
ேம)� பா��த கிழ�� 
க$
ட�,

1.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெமய�� 
ேரா+ , 2.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� சாைல , 3.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ,சி ஆைல ெத- , 4.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ,சி ஆைல ேம)� 
ெத- , 5.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணா நக� வட�� ெத- , 6.தரடா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணா நக� .த� ெத- , 

7.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணா 
நக� �*�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

203 தரடா�ப$+ 606707 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
ெத)� க$
ட� வட�� 
பா��த8,

1.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணா 
நக� ெத)� ெத- , 2.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ-0ததிய� ெத- , 3.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 4.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�டார� ெத- , 5.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 கி-J8வ� ெத- , 6.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழய காலன( , 

7.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

.Jலி� ெத- , 8.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 .Jலி� ேம)� ெத- , 

9.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச<க� 
சாைல , 10.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

இ-ள� ெத- , 11.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 .-க� ேகாய�� ெத- , 

12.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா, 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

204 தரடா�ப$+ 606707 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
வட�� பா��த ெத)� 
ப�தி ந+க$
ட�,

1.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழய 
காலன( ந+ ெத- , 2.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பைழய காலன( ெத)� ெத- , 

3.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கா�நைட ம-�8வமைன ெத- , 4.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெமய�� ேரா$+ ெத- , 

5.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 பைழய 
காலன( வட�� ெத- , 6.தரடா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�க� நக� கிழ�� 
ெத- 1 , 7.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ�ேப�க� நக� ேம)� ெத- 1 , 8.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�க� நக� 
கிழ�� ெத- 2 , 9.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�க� நக� ேம)� ெத- 2 , 

10.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ�ேப�க� நக� கிழ�� ெத- 3 , 11.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�க� நக� ேம)� 
ெத- 3 , 12.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ�ேப�க� நக� ேம)� ெத- 4 , 13.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�க� நக� 
கிழ�� ெத- 4 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

205 தரடா�ப$+ 606707 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
ேம)� க$
ட� ெத)� 
ேபாஷ� கிழ�� 
பா��த8,

1.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ�ேப�க� நக� ந+� ெத- , 2.தரடா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ேப�க� நக� கிழ�� 
ெத- 5 , 3.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெவ�ள.ர�� , 4.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா, ெத- , 5.தரடா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைரJமி� ெத- , 

6.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய 
ேட<� ெத- , 7.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ம� ேகாய�� ெத- , 

8.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத- , 9.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச�ன(யாசி ேகாய�� ெத- , 

10.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 11.தரடா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாய�� ேம)� 
ச08 , 12.தரடா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ச�ன(யாசி ேகாய�� ேம)� ச08 , 13.தரடா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேவ
ய�ப� நக� 
ெகா�ல ெகா$டா , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

206 கீ5வண�க�பா
 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� வட�� 
பா��த8 ,

1.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ம� ேகாவ�� 1வ8 ெத- , 2.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேசர0தா<க� ேரா+ , 

3.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ம� ேகாவ�� ெத- , 4.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ம� ேகாவ�� வட�� 
1வ8 ச08 , 5.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ம� ேகாவ�� வட�� 2 வ8 ச08 
, 6.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ம� ேகாவ�� வட�� ெத- , 

7.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ�தளா ப��ைள ெத- , 8.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப-மா� ேகாவ�� வட�� 
ச08 , 9.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 க�ண� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

207 கீ5வண�க�பா
 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ�� 
பா��த8,

1.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா� ேகாவ�� ெத- , 2.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா, ச08 ெத- , 

3.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஒ$ட� ெத- , 4.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

5.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ஏகாலி ெத- , 6.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேவ
ய�ப� நக� , 7.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ-0ததி காலன( , 

8.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப,யக� , 9.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 கள�8 ேம+ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

208 கீ5வண�க�பா
 கிராம� & 

அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
க$
ட� ெத)� .க�,

1.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன( .த� ெத- , 2.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 2வ8 
ெத- , 3.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 3வ8 ெத- , 

4.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன( 4வ8 ெத- , 5.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழயகாலண� .த� 
ெத- , 6.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பைழய காலன( 2வ8 ெத- , 

7.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

பைழயகாலன( 3 வ8 ெத- , 8.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 த�டரா�ப$+ ேரா+ , 

9.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

க<ைகய�ம�ேகாவ�� ெத- , 

10.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா� நக� 1வ8 ெத- , 

11.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா� நக� 2 வ8 ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

209 ேதL�பாைளய� 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ;+த� 
க$
ட� கிழ�� .க�, 

கீ5வண�க�பா
 ம8ரா

1.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேதL�பாைளய� 1வ8 ெத- , 2.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேதL� பாைளய� 2வ8 
ெத- , 3.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ேதL� பாைளய� ம���* , 

4.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேதL�பாைளய� வட�� ெத- , 

5.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆ	சா, ெத- , 6.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 பா�வா
 ெத- , 7.கீ5வண�க�பா
 
(வ.கி) ம)*ம(ஊ)வா�+ 5 காசிகB�ட� ெத- , 

8.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

8�T�$
பாைளய� 1வ8 ெத- , 

9.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம)� ெத- , 10.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 8�T�$
பாைளய� 1 ெமய�� 
ெத- , 11.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 8�T�$
பாைளய�  2வ8 ெத- , 

12.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

8�T�$
பாைளய�  3வ8 ெத- , 

13.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

8�T�$
பாைளய� 4வ8 ெத- , 

14.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

த�டரா�ப$+ ேரா+ , 15.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 வ Gர�ப� தா<க� , 

16.கீ5வண�க�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா 5 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 8�T�$
பாைளய� , 

210 த�டரா�ப$+ கிராம� & 

அ"ச� 606707

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
;+த� க$
ட�, ெத)� 
.க�, அைற எ� 12,,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+�ெத- .த� ெத- , 2.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+� ெத-2வ8 
ெத- , 3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+� ெத- 3வ8 ெத- , 4.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ தான(�பா
 ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

211 த�டரா�ப$+ கிராம� & 

அ"ச� 606707

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
;+த� க$
ட�, ெத)� 
.க�, அைற எ� 12,,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெச<க�வராய� ெச$
 ெத- , 2.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப<களா ெத- , 

3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெதாைலேபசி ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

212  த�டரா�ப$+ 606707 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
;+த� க$
ட�, ெத)� 
பா��த க$
ட� அைற 
எ� 11, வட�� ப�தி,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேட�ேரா+ 1வ8 ெத- , 2.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ,ஜிJட� ஆபbJ ெத- , 

3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கீ5 
வண�க�பா
 ேரா+ , 4.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேபாJ$ ஆபbJ ெத- கா0தி 
நக� , 5.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

^ராமR 1 வ8 ெத- , 6.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேட� ேரா+ 2வ8 ெத- , 

7.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

^ராமR 2வ8 ெத- , 8.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �மா� ஆசி,ய� ெத- , 

9.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரச� 
கைட� ெத- , 10.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மLதி 1 வ8 ெத- , 11.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மLதி 2வ8 ெத- , 

12.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கீ5 
வண�க�பா
 ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

213 த�டரா�ப$+ 606707 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
வட�� க$
ட�, ேம)� 
ப�தி, ெத)� .க�, 

வட�� பா��த8,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப$ேரா�ப<� ெத- , 2.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேபாலிJ Jேடச� ெத- , 

3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ� 

 ேப<� ெத- , 4.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத�.
ய3� ேரா+ , 

5.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ-ள� காலன( , 6.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆலமர� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

214 த�டரா�ப$+ 606707 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� க$
ட�, ெத)� 
ேபாஷ� கிழ�� 
பா��த8,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெப,யெத- , 2.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழயேட<� ெத- , 

3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�*�ப� ெத- 1 , 4.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �*�ப� ெத- 2 , 5.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சாவ
ெத- , 

6.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாமைல ம�
ெத- , 7.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �*�ப� ெத- 3 , 

8.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�8ேம$+�ெத- , 9.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேட<�ெத- �திய8 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

215 த�டரா�ப$+ 606707 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� க$
ட� வட�� 
ேபாஷ� கிழ�� 
பா��த8,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஏ,�கைரெத- , 2.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேஜ.ப�நக� .த�ெத- , 

3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேஜப� 
நக� ந+�ெத- , 4.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேஜப� நக� 3வ8 ெத- , 

5.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாமைல ம�
2வ8 ெத- , 

6.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� காலன( 3வ8 ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

216 த�டரா�ப$+ 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க ப�ள( கிழ�� 
.க� ெத)� க$
ட�,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப"சாய�8 ெத- , 2.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ந+�ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

217 த�டரா�ப$+ 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( கிழ�� 
.க� ந+ க$
ட�,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

தி-வ�ணாமைல ேரா+ ெத- , 2.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெத�னமர�ெத- , 

3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அன(பா ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

218 த�டரா�ப$+ 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�கப�ள( ெத)� 
.க� ந+ க$
ட�,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

மி�வா,ய மாதாேகாய�� ெத- , 

2.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெத� 
.
ய3� ேரா+ , 3.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 இ-ள� காலன( , 4.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 5.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

.-க� ேகாவ�� ெத- , 6.த�டரா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 Iவ� ேட<� ெத- , 

7.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேரா+பாைளய� ெத)� ெத- , 8.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேரா+பாைளய� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 9.த�டரா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- ச08 , 10.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ8 ச08 , 

11.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ப��ைளயா� ேகாய�� 3வ8 ச08 , 

12.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேரா+பாைளய� ம)*� ேட� ேரா+ , 

13.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

8�T�$
பாைளய� ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

219 ெத�.
ய3� 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�கப�ள( ெத)� 
.க� கிழ�� ப�தி,

1.த�டரா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

தான(�பா
 ம)*� த�டரா�ப$+ ேரா+ , 

2.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி)த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 
5 கீ5ராவ�0தவா
 ேரா+ , 3.கீ5ராவ0தவா
 
(வ.கி)த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 5 கீ5ராவ�0தவா
 
ேரா+ , 4.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி)த�டரா�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 5 கீ5ராவ�0தவா
 .த� ெத- , 

5.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 
5 கீ5ராவ�0தவா
 ேம)� ெத- , 6.கீ5ராவ0தவா
 
(வ.கி) த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 5 பழன( 
உைடயா� ெத)� ெத- , 7.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) 
த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 5 �ள�8�பாைத ெத- 
, 8.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 5 �ள�8ேம$+ வட�� ெத- , 

9.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 
5 �ள�8ேம$+ கிழ�� ெத- , 10.கீ5ராவ0தவா
 
(வ.கி) த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 5 �ள�8 ேம$+ 
ெத)� ெத- , 11.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) 
த�டரா�ப$+ (ஊ)வா�+ 5 ச�8ணB dடெத- 
, 12.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 5 பைழயகாலன( ந+�ெத- , 

13.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 5 பைழயகாலன( ப�ள(dடெத- , 

14.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 5 ப�ள(�� எதி� ெத- , 

15.கீ5ராவ0தவா
 (வ.கி) த�டரா�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 5 கீ5வண�க�பா
 ந+�ெத- , 

220 ெத�.
ய3� ம)*� 
அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
.க�, கிழ�� ப�தி,,

1.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட���ெத- 1 , 2.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வட�� ெத- 2 , 3.ெத� .
ய3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� ெத- ச08 , 

4.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம)� ெத- , 5.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 .-க� ேகாய�� ெத- , 6.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ல�ப3� ேரா+ , 7.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மண�ய� ெத- 1 , 8.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மண�ய� 
ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

221 ெத�.
ய3� ம)*� 
அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி,வட�� .க�,,

1.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மண�ய�ெத- 3 , 2.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ"சல�ெத- , 3.ெத� .
ய3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 4.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ$+நாய�க� ெத- , 5.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேகா$ட�க� ெத- , 6.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெதா�ப� ெத- 1 , 7.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெதா�ப� 
ெத- 2 , 8.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெதா�ப� ெத- 3 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

222 ெத�.
ய3� ம)*� 
அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
ப�தி, 
வட��பா��தக$
ட�,

1.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

எ�ஜி ஆ�  நக� , 2.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந�த� ெகா�லேம+ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

223 ெத�.
ய3� ம)*� 
அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
ப�தி, 
வட��பா��தக$
ட�,,

1.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா� காலன(  , அகர� ப�ள(ப$+ சால , 

2.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா� காலன( வா@�கா� ெத- , 3.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� 
காலன( கீ5�ெத- , 4.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� காலன( ெத)� 
ெத- , 5.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப�கா� காலன( ேம)� ெத- , 

6.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப�கா� காலன( ந+�ெத- , 7.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய 
காலன( ேம)� ெத- , 8.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( வட�� 
ெத- , 9.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( வட�� ெத- 2 , 

10.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழய காலன( ந+�ெத- , 11.ெத� .
ய3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன(  
கீ5�ெத- , 12.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( கீ5�ெத- 2 , 13.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய 
காலன( கீ5�ெத- 3 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

224 ெத�.
ய3� ம)*� 
அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
பா��த ைமய�க$
ட� 
வட�� ப�தி,

1.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேகா$டரJெத- எ� 1 , 2.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேகா$டரJெத- எ� 2 , 

3.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேகா$டரJெத- எ� 3 , 4.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேகா$டரJெத- எ� 4 , 

5.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேகா$டரJெத- எ� 5 , 6.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேகா$டரJெத- எ� 6 , 

7.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேகா$டரJெத- எ� 7 , 8.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ர<கநாத�ர� , 9.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கி-Vண�ர� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

225 ெத�.
ய3� ம)*� 
அ"ச� 606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� ேம)� 
ேபாஷ� வட�� 
பா��த8,

1.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க0த�ெகா$டா@ , 2.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேசல�தா�ெகா$டா@ , 

3.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெசா$ட�ப��ைளெகா$டா@ , 4.ெத� .
ய3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 க"சா�கர�ெகா$டா@ 
, 5.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

சி$
லி<க�ெகா$டா@ , 6.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெந�லி���ப� 
வட���ெத- , 7.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ெந�லி���ப� ந+�ெத- , 8.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெந�லி���ப� ேம)��ெத- , 9.ெத� .
ய3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ெந�லி���ப� 
ெத)��ெத- , 10.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 எட�த3�ேரா+ ெந�லி��ள� 
ெகா�லெகா$டாய , 11.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 எட�த3�ேரா+ 
ெந�லி��ள� ெகா�லெகா$டா@ , 12.ெத� 
.
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

எட�த3�ேரா+ ெந�லி��ள� 
ெகா�லெகா$டா@ , 13.ெத� .
ய3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ந�லத�ப� 
உைடயா�ெகா�லெகா$டா@ , 14.ெத� .
ய3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�மாய�ர�ெகா$டா@ , 

15.ெத� .
ய3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

I0தரஉைடயா� ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

226 எட�த3� ம)*� அ"ச� 
606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த ேம)� க$
ட�,,

1.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காமராஜ� 
நக�1 , 2.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காமராஜ� நக�2 , 3.எட�த3� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 காமராஜ� நக�3 , 4.எட�த3� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெசாைச$
 ெத- , 

5.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ"சேநய� ேகாய�� ெத- , 6.எட�த3� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய�� ேரா+1 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

227 எட�த3� ம)*� அ"ச� 
606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� ேம)� 
ேபாஷ� வட�� 
பா��த8,

1.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ராஜாபா�$ெத- 1 , 2.எட�த3� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 உைடயா� ெத- , 3.எட�த3� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய��ேரா+ 2 , 4.எட�த3� 
(வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜாபார$ ெத- 2 , 

5.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய��ேரா+ 3 , 6.எட�த3� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய��ேரா+ 4 , 7.எட�த3� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

8.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4  

பைழயகாலன(1 , 9.எட�த3� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பைழயகாலன( ெத- 3 , 10.எட�த3� 
(வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ல�ப3� ெத- , 

11.எட�த3� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

பைழயகாலன( ெத- 4 , 12.எட�த3� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4  ஆ)*���ேபா�� வழி , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

228 எட�த3� ம)*� அ"ச� 
606707

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
பா��த க$
ட�,,

1.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ"சலக 
ெத- , 2.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத- , 3.எட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க<ைகய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 4.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆ	சா, ெத- , 5.எட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஓ$ட� ெத- , 6.எட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெச$
ெத- , 7.எட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 த�டரா�ப$+ ேரா+ , 

8.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா0ேதா�� ஆதிதிராவ�ட� �
ய�-�� 1 , 

9.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா0ேதா�� ஆதிதிராவ�ட� �
ய�-��  2 , 

10.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா0ேதா�� ஆதிதிராவ�ட� �
ய�-�� 3 , 

11.எட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

மா0ேதா�� ஆதிதிராவ�ட� �
ய�-��  4 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

229 நாலா�ப�ள� 606707 ஊரா$சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
பா��த க$
ட�,,

1.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 2 

ேமா$F� ெத)�ெத- , 2.ஓலகல�பா
 (வ.கி) 
ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 2 ேமா$F� ந+�ெத- , 

3.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 2 

தி மைலெச�R� சாைல , 4.ஓலகல�பா
 (வ.கி) 
ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன( 
1 , 5.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2 , 

6.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 

.-க� ேகாவ��ெத- நாளா�ப�ள� , 

7.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 

.-க� ேகாவ�� வட��ெத- , 8.ஓலகல�பா
 
(வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 நாளா�ப�ள� 
ேபா��சாைல , 9.ஓலகல�பா
 (வ.கி) 
ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 .-க� 
ேகாவ��ெத- 2 , 10.ஓலகல�பா
 (வ.கி) 
ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 

பைடயா	சி.த�ெத- , 11.ஓலகல�பா
 (வ.கி) 
ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள(�;டப�தி , 

12.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 
3 அ-0ததிய� காலன( , 13.ஓலகல�பா
 (வ.கி) 
ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� , 

14.ஓலகல�பா
 (வ.கி) ெகாளம"ச3� (ஊ)வா�+ 
3 பைடயா	சி 2வ8செத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

230 ெகாளம"ச3� கிராம� 
ம)*� அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த க$
ட�,,

1.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகாளம"ச3� ெத- எ� 1 , 2.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  ெகாளம"ச3�  ெத- 
எ� 2 , 3.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ெகாளம"ச3� ெத- எ� 3 , 4.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 தி-வ�ணாமைல 
ேபா�� சாைல , 5.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெகாளம"ச3� ெத- எ� 4 , 

6.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�.வ.
 கா�வா@ சாைல (வட��) , 

7.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ெகாளம"ச3� ெத- எ� 5 , 8.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகாளம"ச3� 
ெத-எ� 6 , 9.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெகாளம"ச3� ெத- எ� 7 , 

10.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�.வ.
. கா�வா@ சாைல (ெத)�) , 

11.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

தான(�பா
 ேபா�� சாைல , 12.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 எ$
ப�ள� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�

231 ெகாளம"ச3� கிராம� 
ம)*� அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
பா��த க$
ட�,, 

ேதவர
யா���ப�
1.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ,�ெகா�ைல (வட��ெத-) , 2.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஏ,�ெகா�ைல (ெத)� 
ெத-) , 3.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 நாராயண��ப� ேபா�� சாைல , 

4.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

ேதவர
��ப� ேபா�� சாைல , 5.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� 
காலண�ெத- 1 , 6.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� காலன(ெத- 2 , 

7.ெகாளம"ச3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
ேதவர
யா� ��ப� (ெத)�) , 8.ெகாளம"ச3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேதவர
யா� ��ப� 
(வட��) , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

232 மலம"ச3� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, வட�� 
பா��த கிழ�� க$
ட�,,

1.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ-0ததிய� காலன( 1 , 2.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ-0ததிய� காலன( 1 , 

3.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ-0ததிய� காலன( 1 , 4.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ-0ததிய� காலன( 1 , 

5.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய��ேரா+ , 6.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள(வாச�ெத- , 

7.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(வாச�ெத- , 8.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3ப�ள(வாச�ெத- , 

9.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய��ேரா+ , 10.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �8 அ<காள�ம� ேகாய�� ெத- 1 , 

11.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �8 
அ<காள�ம� ேகாய�� ெத- 2 , 

12.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ 
ெத- , 13.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2ேம$+ ெத- , 14.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ<காள�ம� ேகாய�� 
ெத- 1 , 15.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ<காள�ம� ேகாய�� ெத- 2 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

233 மலம"ச3� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ேம)� 
பா��த .�பா�க 
க$
ட�,

1.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அரசமரெத- , 2.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆல0திய�மண� , 

3.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ராஜவ Gதி 
, 4.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

Oல�ெத- 1 , 5.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 Oல�ெத- 2 , 6.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �8அ"சலக�ெத- 1 , 

7.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�8அ"சலக�ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

234 மலம"ச3� ��� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( வட�� 
.க� ேம)� க$
ட�,

1.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம�லா�ர� , 2.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3ேம$+� ெத- , 3.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+� ெத- (வட��) , 

4.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 5.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழயதைலவ� ெத- 1 , 

6.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழய 
தைலவ� ெத- 1 , 7.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 பைழய தைலவ� ெத- 2 , 

8.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  4 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 9.மலம"ச3�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழய தைலவ�ெத- 1 , 

10.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

வ�ணார� ெத- 2 , 11.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 வ�ணார� ெத- 2 , 

12.மலம"ச3�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 Oல� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

235 மலம"ச3� ��� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�கப�ள( வட�� 
.க� .�ப�க க$
ட�, 1.மலம"ச3� ��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ச�யாநக� , 2.மலம"ச3� ��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 .-க� ேகாய�� ெத- 1 , 

3.மலம"ச3� ��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ல�பா
ெத- , 4.மலம"ச3� ��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 .-க� ேகாய�� ெத- 2 , 

5.மலம"ச3� ��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

உைடயா� ெத- , 6.மலம"ச3� ��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெத- 
1 , 7.மலம"ச3� ��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2 , 8.மலம"ச3� ��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 3 

, 9.மலம"ச3� ��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 4 , 10.மலம"ச3� ��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 இ-ள� காலன( , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

236  
.ேவ/� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� ேம)� ப�தி 
வட�� பா��த8,

1.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஓைடெத- 
, 2.
. ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம)காலெத- , 3.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேசாவகB�ட� ெத- , 4.
.ேவ/� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1வ�.ம.ெத- , 5.
.ேவ/� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �*�ப� ெத- , 

6.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேவ�2� 
ெச�கி
 ேரா+ , 7.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ@ய� ெத- , 8.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆப�பா0த� , 9.
.ேவ/� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச�ன(யாசி பா$ட� 
சாமி ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

237 
.ேவ/� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
க$
ட� கிழ�� 
பா��த8,

1.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� , 2.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள(வாச� ெத- , 3.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3
.ேமா$F� ெத)� ெத- , 

4.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 
.ேமா$F� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 5.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 
.ேமா$F� ேரா$+ெத- , 

6.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 
.ேமா$F� 
வட�காலெத- , 7.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 
.ேமா$F� வட�கால ெத- ேம)� , 

8.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 
.ேமா$F� 
ேம$+ெத- , 9.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+3 
.ேமா$F� ப�ள(�;ட ெத- , 

10.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 
.ேமா$F� 
ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 11.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 
.ேமா$F� அ-0ததிய� 
காலன( , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

238 ேவ�2�ெச�க
 ம)*� 
அ"ச� 606706

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
பா�தத வட�� ப�தி,

1.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத- , 2.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�;ட�ெத- , 3.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச�தா�பா@ ெத- , 

4.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 
ெத- , 5.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேதச 
மா,ய�ம� ேகா.◌ி� ெத- , 6.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெச$
 ெத- , 7.
.ேவ/� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ-0ததி காலன( , 

8.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� காலன( 1வ8 ெத- , 9.
.ேவ/� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� காலன( 2 

வ8 ெத- , 10.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 அ�ணாநக� காலன(  3வ8 ெத- , 11.
.ேவ/� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப	ைசய�ம�நக� , 

12.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ம� 
நக� , 13.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�கி,�பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

14.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�கி,�பாைளய� ந+� ெத- , 15.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப�கி,�பாைளய�  
மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 16.
.ேவ/� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப�கி,�பாைளய�  வட�� 
ெத- , 17.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�கி,�பாைளய� ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

18.
.ேவ/� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�கி,�பாைளய�  ெகா�ேள+ , 99.அய�நா+ 
239 ேவ�2�ெச�க
 ம)*� 

அ"ச� 606706

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
பா�தத வட�� ப�தி,

1.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேட�ேரா+ , 2.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 

3.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய��ெத- , 4.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராமO��திெர$
யா�நக� , 

5.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெமய��ேரா+ , 6.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப-மா�கB�ட�ெத- , 

7.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஊ�கB�ட�ெத-(கிழ��) , 8.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� நக� , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

240 ேவ�2�ெச�க
 ம)*� 
அ"ச� 606706

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
பா��த ெத)� க$
ட�,

1.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ-சகB�ட�ெத- , 2.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஊ�கB�ட�ெத-(ேம)�) , 

3.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம)��ெத- , 4.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

5.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 6.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள�ெத- , 

7.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாய��ெத-(வட��) , 

8.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன(ேம)��ெத- , 9.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( ந+�ெத- 2 , 

10.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன( ந+�ெத- 1 , 11.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( கிழ���ெத- , 

12.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய�காலன( , 13.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ-ள�காலன( , 

14.ேவ�2�ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகா�ளெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

241 ேம�பா	சா� கிராம� & 

அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ;+த� 
க$
ட� ெத)� பா��த 
க$
ட�,

1.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ேம�பா	சா� ேம)� ெத- , 2.ேம�பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� ச08 ெத- 1 , 

3.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  மாய� 
நக� வட�� , 4.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மாய� நக� ேம)� , 5.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட���ெத- , 

6.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  வட�� 
ச08ெத- 1 , 7.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1  வட�� ச08 ெத-  2 , 8.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம�ேகாய�� 
ெத- , 9.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம�ேகாய�� ச08 ெத- 1 , 

10.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம�ேகாய�� ச08 ெத- 2 , 

11.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந+�ெத- ச08 ெத-1 , 12.ேம�பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ந+�ெத- ச08 ெத- 2 , 

13.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந+�ெத- , 14.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கிழ�� ெமய��ேரா+ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

242 ேம�பா	சா� கிராம� & 

அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
க$
ட�, கிழ�� ப�தி,

1.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� 
ெமய��ேரா+ ச08 ெத- 1 , 2.ேம�பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� ெமய��ேரா+ ச08 
ெத- , 3.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத)�ெத- , 4.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத)� ச08 ெத- 1 , 5.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� ச08 ெத- 2 , 

6.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� 
ச08 ெத- 3 , 7.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம)� ச08 ெத- , 8.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� ச08 ெத- 4 , 

9.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
இ-ள�காலன( .த� ெத- , 10.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� இ-ள� காலன( 
2வ8 ெத- , 11.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம� இ-ள� காலன( 3வ8 ெத- , 

12.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
இ-ள� காலன( ெத)� ப�தி , 13.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ5 இ-ள� காலன( 
ெத)� ப�தி , 14.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கீ5இ-ள� காலன( .த� ெத- , 

15.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீ5இ-ள� காலன( 2வ8 ெத- , 16.ேம�பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ5 இ-ள� காலன( 
3வ8 ெத- , 17.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1கீ5 இ-ளகாலன( கிழ���ப�தி , 

18.ேம�பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

243 ேமா�த�க� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
வட��பா��த க$
ட�, 

ேம)� ப�தி,,

1.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேகா$ைடேம+ வட�� ெத- , 2.ேமா�த�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகா$ைடேம$+�ெத- 
, 3.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேகா$ைடேம+�*��ெத- 1 , 4.ேமா�த�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகா$ைடேம+ 
ந+�ெத- , 5.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேகா$ைடேம+ ெத)�ெத- , 

6.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காமா$சிய�ம� ேகாவ�� ெத- , 7.ேமா�த�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய��ேரா+ ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

244 ேமா�த�க� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட�,

1.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*�� 
ெத- 1 , 2.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*�� ெத- 2 , 3.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- 3 , 4.ேமா�த�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ;$+றB கைட ெத- , 

5.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய 
ேபாJ$ஆப�Jெத- , 6.ேமா�த�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாய��வட���ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

245 ேமா�த�க� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
பா��த வட�� ப�தி,

1.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 2.ேமா�த�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரச� கைட ெத)� ப�தி , 

3.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேபாJ$ 
ஆபbJ ெத- , 4.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆர�ப ப�ள( சாைல , 5.ேமா�த�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெபா$
ய�ம� ெத- , 

6.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( 
ெத- 1 , 7.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன( ெத- 2 , 8.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன( ெத- 3 , 9.ேமா�த�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( ெத- 4 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

246 ேமா�த�க� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
பா��த க$
ட� வட�� 
ப�தி,

1.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�தா3� சாைல 1 , 2.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆ�தா3� சாைல 2 , 3.ேமா�த�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3ஆ�தா3� சாைல 3 , 

4.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ	சா, 
ெத- 1 , 5.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆ	சா, ெத- 2 , 6.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ந,��றவ� காலன( 1 , 7.ேமா�த�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந,��றவ� காலன( 2 , 

8.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அK� 
ெமய�� ேரா+ , 9.ேமா�த�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெகா�ைல ெகா$டா@ , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

247 கீ5பா	சா� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, வட�� 
பா��த க$
ட�,,

1.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 2.கீ5பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெபான�கா+ ெத- , 

3.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா,ய�ம� ேகாய��  ேம)� ப�தி , 

4.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந+�ெத- 
, 5.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ந+�ெத- கிழ�� ப�தி , 6.கீ5பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேட<� ெத- , 7.கீ5பா	சா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேட<� ெத- , 

8.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேட<� 
ெத- ெத)� ப�தி , 9.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ச�8ணB;ட� வட�� ப�தி , 

10.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கி-J8வ ேதவாலய ப�தி , 11.கீ5பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நியாயவ�ைல�கைட கிழ�� 
ப�தி , 12.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�*�� ெத- , 13.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம)� ெத- , 14.கீ5பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �*�� ெத- 2 , 

15.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள(�;ட�ெத- , 16.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 மகள(� Iயஉதவ���_ ெத- , 

17.கீ5பா	சா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள(�;ட ேம)� ப�தி , 18.கீ5பா	சா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மகள(� Iய உதவ��_ 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

248 ெர$
யாபாைளய� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
பா��த ந+ க$
ட�,,

1.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெக<ைகய�ம� ேகாய��ெத- , 

2.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெமய�� ெத- , 

3.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ச08 ெத- 1 , 

4.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ச08 ெத- 2 , 

5.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ச0  8 ெத-   3 , 

6.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ<கி ெத- , 7.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பாவாைட நா@�க� .த� ெத- , 

8.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாவாைட நா@�க� இர�டாவ8 ெத- , 

9.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேதேவ0திர ெச$
யா� ெமய�� ெத- , 

10.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேதேவ0திர ெச$
யா� .த� �*�� ெத- , 

11.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேதேவ0திர ெச$
யா� இர�டாவ8 �*�� த , 

12.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணா நக� வட�� .த� ெத- , 

13.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணா நக� வட�� இர�டாவ8 ெத- , 

14.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணா நக� வட�� ச08 ெத- , 

15.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணாநக� .த� ெத- , 16.ெர$
யாபாைளய� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

249 ெர$
யாபாைளய� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
ப�க ப�தி க$
ட� 
வட�� பா��த8,

1.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 & 3 

அK� தி.மைல ெமய�� ேரா+ , 

2.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)� �ள�8 ேம$+ ெத- , 

3.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெமய�� ேரா+ �*�� ெத- , 

4.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக�1வ8 �*�� ெத- , 

5.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக� 2 வ8 �*�� ெத- , 

6.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக� 1வ8 ச08 ெத- , 

7.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக� 2 வ8 ச08 ெத- , 

8.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக� ;$+றB ச<க ெத- , 

9.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக� ெமய�� ேரா+ , 

10.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராஜGA கா0தி நக� 3  வ8 ச08 ெத- , 

11.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேபாஜனா�ப$
 மா,ய�ம� ேகாய�� 1வ8 ச08 
, 12.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேபாஜனா�ப$
 மா,ய�ம� ேகாய�� .த� 
ெத- , 13.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேபாஜனா�ப$
 மா,ய�ம� 
ேகாய�� 2 வ8  ச0 , 14.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

250 ெர$
யாபாைளய� ம)*� 
அ"ச� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( ேம)� 
ப�க� ெத)� .க� 
பா��த க$
ட�,

1.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமராX  நக� ெமய�� ேரா+ , 

2.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமராX நக� 1வ8 �*�� ெத- , 

3.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமராX நக� 2 வ8 �*�� ெத- , 

4.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமராX நக� 3 வ8 �*�� ெத- , 

5.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)லா�+ 3 

க�த�டா 1வ8 ெத- , 6.ெர$
யாபாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)லா�+ 3 க�த�டா 1வ8 ச08 
ெத- , 7.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)லா�+ 3 க�த�டா 2 வ8 ெத- , 

8.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�த�டா 3 வ8 ெத- , 9.ெர$
யாபாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)லா�+ 3 க�த�டா ெமய�� 
ேரா+ , 10.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 க�த�டா 2வ8 ச08 ெத- , 

11.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

இ-ள� �
ய�-�� .த� ெத- , 

12.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
5இ-ள� �
ய�-�� 2 வ8 ெத- , 

13.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
5ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

251 ெர$
யாபாைளய� கிராம� 
606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட�, 

வட�� ப�தி,,

1.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ-0ததிய� ெத- , 2.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 
மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

3.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 1 , 

4.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 2 , 

5.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 3 , 

6.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 4 , 

7.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 5 , 

8.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன(  ெமய�� ெத- , 

9.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 6 , 

10.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �*��ெத- 7 , 

11.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

மயான பாைத ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

252 ெர$
யாபாைளய� கிராம� 
606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட� 
ெத)� ப�தி,, 1.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ஜி எJ. ெத- , 2.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேதேவ0திர ெச$
யா� ெத- , 

3.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேதேவ0திர ெச$
யா� �*��ெத- , 

4.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெஜயராம ராஜி ெத- , 5.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெஜயராமராஜி �*�� ெத- , 

6.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

நாராயணகB�ட� ெத- , 7.ெர$
யாபாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 உைடயா� ெத- , 

8.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��ள�பராஜி ெத- , 9.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 வட�� �ள�8 ேம$+ 
ெத- , 10.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 வட�� �ள�8 ேம$+ �*�� 
ெத- 1 , 11.ெர$
யாபாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 வட�� �ள�8 ேம$+ �*�� 
ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

253 தான(�பா
 606708 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� .க� ேம)� 
ப�தி,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 
.ேவ/� 
ேரா+ , 2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�8�ெத- 1 , 3.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �8� ெத-1� �*�� ெத- , 

4.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �8� 
ெத- 2 , 5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 
 
ேவ/� ேரா+ �*�� ெத- , 6.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய அ"சலக வ Gதி , 

7.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�.சி.ஆJட� வ Gதி , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

254 தான(�பா
 606708 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� .க� பா��த 
ந+ க$
ட� ந+ப�தி ,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய ப�ள(;ட� �*�� 
ெத- , 3.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழய ப�ள(;ட� ெத- , 4.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� ப��ைளயா� 
ேகாய�� �*�� வ Gதி , 5.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 Oல� ெத- �*��� ெத- 
1 , 6.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 Oல� 
ெத- �*�� ெத- 2 , 7.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 Oல�ெத- �*�� ெத- 3 , 

8.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 Oல� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

255 தான(�பா
 606708 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� .க� பா��த 
ந+ க$
ட� ேம)� 
ப�தி,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேப-08 
நிைலய ெத- , 2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப<களா ெத- , 3.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப<களா �*�� ெத- 1 , 

4.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� 
ேரா+ ெத- , 5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க$டயகB�ட� ெத- , 6.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பஜைன ேகாய�� ெத- 
, 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

256  தான(�பா
 606708 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
வட�� பா��த க$
ட� 
ந+க$
ட� கிழ�� ப�தி,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ� எ� 
ெத- , 2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கா0தி நக� ெமய�� ெத- , 3.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கா0தி நக� �*�� ெத- , 

4.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கா0தி 
நக� �*�� ெத- 1 2 , 5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கா0தி நக� �*�� ெத- 3 , 

6.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கா0தி 
நக� �*�� ெத- 4 , 7.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கா0தி நக� �*�� ெத- 5 , 

8.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கா0தி 
நக� �*�� ெத- 6 , 9.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 .-க� ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

257 தான(�பா
 606708 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
வட�� பா��த க$
ட�, 

அைற எ� 25,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� 
ேரா+ , 2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

பைழய அ"சலக ெமய�� ெத- , 3.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பைழய அ"சலக 
�*�� ெத- , 4.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �திய மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3  பைழய 
மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 6.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ராஜ வ Gதி , 7.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ராஜ வ Gதி �*�� ெத- , 

8.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா,ய�ம� ேகாய�� ப���ற ெத- , 9.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மா,ய�ம�ேகாய�� 
ப���ற �*�� ெத- 1 , 10.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �ள�8ேம$+� ெத- , 

11.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�8ேம$+ �*�� ெத- 1 , 12.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள� ெத- , 

13.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

.ன(ய�ப� ேகாய�� ெத- , 14.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெச0தமி5 நக� ெத- , 

15.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�8ேம$+ �*�� ெத- 2 , 16.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�ைல ெகா$டா , 

17.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ-ள� 
காலன( , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

258 தான(�பா
 606708 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
வட�� பா��த க$
ட�, 

அைற எ� 23,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெமய��ேரா+ ெத- , 2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 ஓவ�ேட<�ச08ெத- , 3.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபாலிJ ைல� ெத- , 

4.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத 
ேரா+ வட���*��ெத- 1 , 5.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத ேரா+ 
வட���*��ெத- 2 , 6.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத ேரா+ வட���*��ெத- 3 

, 7.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத 
ேரா+ வட���*��ெத- 4 , 8.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத ேரா+ 
வட���*��ெத- 5 , 9.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வார+ 5 பார� திேய$ட� ெத- , 10.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத 
ெமய��ேரா+�ெத- , 11.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத ேரா+ ெத*���*��ெத- 
1 , 12.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேபா0ைத ேரா+ ெத*���*��ெத- 2 , 

13.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத 
ேரா+ ெத*���*��ெத- 3 , 14.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ேபா0ைத ேரா+ 
ெத*���*��ெத- 4 , 15.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ப$
�ெத- ச08 , 

16.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ெமய�� 
ெபாடாரெத- , 17.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 ெபாடார�*�� ெத- 1 , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

259 தான(�பா
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
க$
ட�, ெத)� ப�தி, 
ேம)� பா��த8,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

பைழயகாலன( மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

பைழயகாலன(  2வ8 ெத- , 3.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா 5 தான(�பா
காலன( 
ேபா0ைதேரா+ 1ெத)�ெத- , 4.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 O�பனா� ேகாவ�� ெத- , 

5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா 5 தான(�பா
 
காலன( ேபா0ைதேரா+ 2 ெத)�ெத- , 

6.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�தியகாலன(�*�� ெத- 1 , 7.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 �தியகாலன( �*�� ெத- 2 , 

8.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�தியகாலன(�*�� ெத- 3 , 9.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 �தியகாலன( �*�� ெத- 4 , 

10.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�தியகாலன( �*�� ெத- 5 , 11.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 11 ஓைட�கார ெத- , 

12.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ெமய�� 
ேரா+ , 13.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஊ�த<கைர ேந� ெத- , 14.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஊ�த<கைர �*�� ெத- 1 , 

15.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 த�த<கி 
ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

260 தான(�பா
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� வட�� .க� 
பா��த கிழ�� ப�தி,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஊ�த<கைர �*�� ெத- 2 , 2.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஊ�த<கைர �*�� ெத- 3 , 

3.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஊ�த<கைர �*�� ெத- 4 , 4.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஊ�தகைர�*�� ெத- 5 , 

5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஊ�தகைர�*�� ெத- 6 , 6.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஊ�தகைர�*�� ெத- 7 , 

7.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ஊ�தகைர�*�� ெத- 8 , 8.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 இ0திராேந� ெத- , 

9.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

இ0திராநக� �*�� ெத- 1 , 10.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 இ0திராநக� �*�� ெத- 2 , 

11.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

இ0திராநக� �*�� ெத- 3 , 12.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 இ0திராநக� �*�� ெத- 4 , 

13.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

இ0திராநக� �*�� ெத- 5 , 14.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 இ0திராநக� �*�� ெத- 6 , 

15.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

இ0திராநக� �*�� ெத- 7 , 16.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 இ0திராநக� �*�� ெத- 8 , 

17.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

261 தான(�பா
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
க$
ட� ேம)� பா��த 
வட�� ப�தி,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ேதசமா,ய�ம�ேகாய�� �*���ெத- , 

2.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ேதசமா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 3.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ேதசமா,ய�ம�ேகாய���*���ெத- 2 , 

4.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ெமய��ேரா+ , 5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7 பைழயச0ைதேம$+�ெத- , 

6.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

பைழயச0ைதேம$+�*���ெத- , 7.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 பைழயச0ைத 
ேம$+�*��ெத- 2 , 8.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7  ெதாட�கேவளா�ைம ;$+றB 
வ<கி ெத- , 9.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7 ெதாட�கேவளா�ைம;$+றBவ<கி 
�*��ெத- , 10.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7 எ�.சி.ஆ� நக�ெமய��ெத- , 

11.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

எ�.சி.ஆ�. நக� �*���ெத- 1 , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

262 தான(�பா
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
க$
ட�, வட�� .க� 
பா��த ேம)� ப�தி,

1.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ெமய��ேரா+ �*��ெத- 1 , 2.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 7 ேம$+�ெத- , 3.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ேம$+�ெத-�*���ெத- 1 , 4.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 7 .னGJவர� ேகாய��ெத- , 

5.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

.னGJவர�ேகாய���*��ெத- 1 , 6.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 காமராஜ�நக� 
ெமய��ெத- , 7.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7 காமராXநக��*��ெத- 1 , 

8.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

காமராஜ�நக��*��ெத- 2 , 9.தான(�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 7 அ�ைனச�யாநக� 
ெமய��ெத- , 10.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7 அ�ைன ச�யாநக� �*���ெத- 1 , 

11.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

ஆலமரெமய��ெத- , 12.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 7 ஆலமர��*�� ெத- , 13.தான(�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 ஆலமர �*��ெத- 2 , 

14.தான(�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

க�ணதாச�நக� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

263 ெச.ஆ�டா�ப$+ 606708 ஆ�.சி.எ�. 

ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி, வட�� பா��த 
க$
ட�,

1.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1மா,ய�ம� ேகாய��ெத- , 2.ெச. ஆ�டா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத- , 3.ெச. ஆ�டா�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 ந+�ெத- 
, 4.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேபாJ$ேம� ெத- , 5.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத)� ெத- , 6.ெச. 

ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� 
ெத- , 7.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 
 ேவ/� ெமய�� ேரா+ ெத- , 

8.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ைரJமி� ெத- , 9.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைரJமி� �*�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

264 ெச.ஆ�டா�ப$+ 606708 ஆ�.சி.எ�.ந+நிைல�ப�ள(
, ேம)� ப�தி, வட�� 
பா��த க$
ட�

1.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

.-க� ேகாவ�� ெத- , 2.ெச. ஆ�டா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ0திராநக� , 3.ெச. 

ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சாமியா� ெத- , 4.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப"சாய�8 அRவலக�தி)� 
ேம)� �*�� , 5.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஊரா$	சி ம�ற ப���ர� 
ெத- , 6.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 .-க� ேகாவ�� ெத- 1 , 7.ெச. 

ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�8�ெத- 1 , 8.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �8� ெத- 2 , 9.ெச. ஆ�டா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ணாமைல ெத- , 

10.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

எ� ஜி ஆ� நக� 1வ8 ெத- , 11.ெச. 

ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ� ஜி 
ஆ� 2வ8 ெத- , 12.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தி.மைல ெமய�� ேரா+ , 

13.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

எ� ஜி ஆ� 3வ8 ெத- , 14.ெச. ஆ�டா�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இன(8 2 மா,ய�ம� 
ேகாவ�� ெத- , 15.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மாதாேகாய�� வட�� வ Gதி , 

16.ெச. ஆ�டா�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா+ ேம)� ெத- , 17.ெச. 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

265  நாராயண��ப� 606708 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
ேம)� ப�க க$
ட� 
கிழ�� பா��த அைற 
எ� 7 ம)*� 8,

1.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழய காலன( கிழ�� ெத- , 2.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( 
மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 3.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3பைழய காலன( 
ந+�ெத- , 4.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( �*��ெத- , 

5.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழய காலன( ேம)�ெத- , 6.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( 
�தியகாலன( ெச�R� சாைல , 7.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( 
இராய�ட�ர� சாைல , 8.நாராயண��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( ேம)� 1 

�*�� ெத- , 9.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( ேம)� 2 �*�� 
ெத- , 10.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( ேம)� 3 

�*��ெத- , 11.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( ேம)� 4 �*�� 
ெத- , 12.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( ேம)� 5 �*�� 
ெத- , 13.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( கிழ�� 6 �*�� 
ெத- , 14.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காமராஜ� காலன( கிழ�� 7 �*�� 
ெத- , 15.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

266 நாராயண��ப� 606708 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(, 
கிழ�� ப�க க$
ட� 
ேம)� பா��த வட�� 
ப�தி,

1.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ�ணா நக� 5வ8 ெத- , 2.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ந,��றவ� காலன( 
1வ8 ெத- , 3.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ந,��றவ� காலன( 2 வ8 ெத- , 

4.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) நாராயண��ப� 
(ஊ)வா�+ 4 அ��நா@�க� பாைளய� 
ெகா�லெகா$டைக , 5.அ��நாய�க�பானளய� 
(வ.கி) நாராயண��ப� (ஊ)வா�+ 4 அ��நா@�க� 
பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� , 

6.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) நாராயண��ப� 
(ஊ)வா�+ 4 அ��நா@�க� பாைளய� 1 வ8 
�*�� ெதர , 7.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) 
நாராயண��ப� (ஊ)வா�+ 4 அ��நா@�க� 
பாைளய� 2 வ8 �*�� ெதர , 

8.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) நாராயண��ப� 
(ஊ)வா�+ 4 அ��நா@�க� பாைளய� 
மா,ய�ம� ேகாய�� த , 

9.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) நாராயண��ப� 
(ஊ)வா�+ 4 அ��நா@�க� பாைளய� .-க� 
ேகாய�� ெதர , 10.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) 
நாராயண��ப� (ஊ)வா�+ 4 பைழய 
ெந,"சி�பா
 வ Gதி , 11.அ��நாய�க�பானளய� 
(வ.கி) நாராயண��ப� (ஊ)வா�+ 4 பைழய 
ெந,"சி�பா
 ெகா�ல ெகா$டைக , 

12.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) நாராயண��ப� 
(ஊ)வா�+ 4 �திய ெந,"சி�பா
 ேம)� ெத- , 

13.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) நாராயண��ப� 
(ஊ)வா�+ 4 �திய ெந,"சி�பா
 ேமகிழ�� ெத- 
, 14.அ��நாய�க�பானளய� (வ.கி) 
நாராயண��ப� (ஊ)வா�+ 4 அேயா�தி நக� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

267 நாராயண��ப� 606708 அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(, 
ெத)� ப�தி க$
ட�, 

அைற எ� 5 & 6 ,

1.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாலகி-Vணநாa+வ Gதி , 2.நாராயண��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��வ Gதி , 

3.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய���*��வ Gதி , 

4.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா�ேகாய��வ Gதி , 5.நாராயண��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள(�;டவ Gதி , 

6.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேஜாதிமண� ச08 , 7.நாராயண��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ<க�பகB�ட�வ Gதி , 

8.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச08வ Gதி , 9.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ , 10.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ"சலக வ Gதி , 

11.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேபா�வ Gதி , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

268 நாராயண��ப� 606708 அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி, ேம)� பா��த 
க$
ட� அைற எ� 5 & 6 

,

1.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள�ெத- , 2.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+ெத- .த� ச08 , 

3.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+ெத- 2 வ8 ச08 , 4.நாராயண��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(வாச� ேம)� ெத- , 

5.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(வாச� கிழ�� ெத- , 6.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�
கார� வ Gதி , 

7.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ரசா� 
ஆசி,ய� வ Gதி , 8.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வ Gர�ப$
ண� ெத)� வ Gதி , 

9.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ Gர�ப$
ண� ேம)� வ Gதி , 10.நாராயண��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ Gர�ப$
ண� வட�� 
வ Gதி , 11.நாராயண��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ராஜேகாபா� ஆ	சா, வ Gதி , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

269 தி-வட�த3� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
.JM� 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
.க� ெத)� க$
ட� 
கிழ�� ப�தி,

1.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய��ெத- , 2.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம�மத� 
ேகாய��ெத- , 3.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ��+பா@ ெத- , 4.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(வாச� ெத- , 

5.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 6.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சன GVவர� ேகாய�� 
ெத- , 7.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 அ"சலக ெத- , 8.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள(வாச� ெத- , 9.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1����  ெச�க
 சாைல 
, 10.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழய ப�ள(;ட�ெத- , 11.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�Vமி�லா ெத- , 

12.தி-வட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�Jமி�லா ெத- , 13.தி-வட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� தி-வட�த3� சாைல 
, 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

270 ேம�தி-வட�த3� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைலப�ள( ேம)� 
.க�, தி-வட�த3� 
ம8ரா

1.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
தி-வட�த3� மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 

2.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ�ன(ய� ெத- , 3.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம� தி-வட�த3� ப�ள( வாச� 
ெத- 1 , 4.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம� தி-வட�த3� ப�ள( வாச� 
ெத- 2 , 5.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+� ெத- 1 , 6.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+�ெத- 2 , 

7.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா$+�ெத- , 8.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச08 ெத- , 

9.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 1 , 10.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2 , 

11.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 3 , 12.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 4 , 

13.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 5 , 14.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ர<க கB�ட� ெகா$டா@ , 

15.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ம"Iளா�ர� , 16.தி-வ�ட�த3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 சார<கிேப$ைட , 17.தி-வ�ட�த3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 ம�மத�ெகா$டா@ , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

271 அ�ல�ப3� 606707 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த க$
ட�,

1.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
ெத- , 2.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சி�கிV ெத- , 3.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அரசமரெத- , 4.அ�ல�ப3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+�ெத- , 5.அ�ல�ப3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழயதைலவ� ெத- , 

6.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

.JM� ெத- , 7.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �-�ப�J ெத- , 8.அ�ல�ப3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகாய�� ெத- , 

9.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இ-ள� 
காலன( , 10.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

.-ேகச� கைடெத- , 11.அ�ல�ப3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 நியாயவ�ைல கைட ேரா+ , 

12.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ராய�ட�ர� ெமய�� ேரா+ , 13.அ�ல�ப3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( வட�� 
ெத- , 14.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( ேகாய�� ெத- , 15.அ�ல�ப3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( ந+�ெத- 1 , 

16.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன( ந+�ெத- 2 , 17.அ�ல�ப3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� ெத- 1 , 

18.அ�ல�ப3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� 
ெத- 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

272 அகர�ப�ள(�ப$+ 606753 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
பா��த க$
ட�,கிழ�� 
.க�,

1.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட���ெத- , 2.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம� ேகாய��ெத- , 

3.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம)�ெத- , 4.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கிழ��ெத- , 5.அகர� ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய��ெத- , 6.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ	சா, 
ெத- , 7.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 .Jலி�ெத- 1 , 8.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

.Jலி�ெத- 2 , 9.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மLதிெத- , 10.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

நவா�பாைளய� , 11.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�தா�பா
 ெகா$டா , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

273 அகர�ப�ள(�ப$+ 606753 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
பா��த வட�� க$
ட�,

1.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�தா�பா
 , 2.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத)� ெத- , 3.அகர� ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட��ெத- , 4.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அரச<க� 
ெத-1 , 5.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அரச<க� ெத- 2 , 6.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அரச<க� 
ெத- 3 , 7.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அரச<க� ெத- 4 , 8.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அரச<க� 
ெத- 5 , 9.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன( , 10.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய 
காலன( ேம)� ெத- 1 , 11.அகர� ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய காலன( ேம)� 
ெத- 2 , 12.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச�கைர ெத- , 13.அகர� ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய காலன( 3 வ8 
ெத- , 14.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( 2வ8 ெத- , 15.அகர� 
ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( 1வ8 ெத- , 16.அகர� ப�ள(�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய காலன( ெமய�� 
ேரா+ , 17.அகர� ப�ள(�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �திய காலன( ச08 ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

274 சத��ப� ம)*� அ"ச� 
606753

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க ப�ள( கிழ�� 
.க� வட�� க$
ட�,

1.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வாழவ	ச3�ெமய��ேரா+ , 2.சத��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேச08கிண*ெத- , 

3.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப"சாய�8க$
டெத- , 4.சத��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 

5.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�சாலா$சி 
ெத- , 6.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ	Iத�ெத- , 7.சத��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேவலாaத�ெத- , 8.சத��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கி-Vண�ஆசி,ய�ெத- , 

9.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிழ���ெத- , 10.சத��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மாண��ககB�ட�ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

275  சத��ப� ம)*� அ"ச� 
606753

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� .க�,

1.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அகர�ப�ள(�ப$+ேபா��பாைத , 2.சத��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வட���ெத- , 

3.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)��ெத- , 4.சத��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �*���ெத- , 5.சத��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ	சா,�ெத- , 6.சத��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழயசதா���ப�ெத- , 7.சத��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழயசதா��ப�ஒ�ச�திேகாய��ெத- , 

8.சத��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழயசதா��ப�ப	ைசய�ப�ெத- , 9.சத��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழயசதா��ப� 
ேவ
	சி�ெத- , 10.சத��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 காலன( வட���ெத- , 11.சத��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காலன( 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 12.சத��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காலன(ப��ைளயா�ேகாய��ெத- 1 , 13.சத��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ0ேதாண�யா��ர�ச�	ெத- , 14.சத��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ0ேதாண�யா��ர�வட���ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

276 ெகா$ைட?� 606753 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
.க� கிழ�� பா��த 
க$
ட�,

1.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய��ெத- 1 , 2.ெகா$ைட?� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- 2 , 

3.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய��ெத- , 4.ெகா$ைட?� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆலமர�ெத- �*���ெத- 
1 , 5.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆலமர�ெத- �*��ெத- 2 , 6.ெகா$ைட?� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆலமர�ெத- 
�*���ெத- 3 , 7.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆலமர�ெத- �*���ெத- 4 , 

8.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணாசாைல , 9.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 

10.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிழ��ெத- , 11.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஏ,�கைர�ெத- , 12.ெகா$ைட?� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகாச�ெத- 
�*��ெத- 1 , 13.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெகாச�ெத-�*���ெத- 2 , 

14.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெகாச�ெத- �*���ெத- 3 , 15.ெகா$ைட?� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகாச�ெத- 
�*���ெத- 4 , 16.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மாண��க உைடயா�ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

277 ெகா$ைட?� 606753 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல ப�ள( ெத)� 
.க� ேம)� க$
ட�,

1.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன( ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

2.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� 
�*��ெத- , 3.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( கிழ��ெத- , 

4.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய 
மா,ய�ம� ேகாவ��ெத- , 5.ெகா$ைட?� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( ெத)�ெத- , 

6.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன( மா,ய�ம� ேகாவ�� 
ேம)��ெத- , 7.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( மா,ய�ம� ேகாவ�� 
�*��ெத- 1 , 8.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( மா,ய�ம� ேகாவ�� 
�*��ெத- 2 , 9.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( மா,ய�ம� ேகாவ�� 
�*��ெத- 3 , 10.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- ேம)�� 
, 11.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2�8காலன( மா,ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

12.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2�8காலன( ேம)��ெத- , 13.ெகா$ைட?� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2�8காலன( ெமய�� ெத- , 

14.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2பைழயகாலன( கிழ���ெத- , 15.ெகா$ைட?� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைலெகா$டா@ 
தி�ைல நக� , 16.ெகா$ைட?� (வ.கி) ம)*� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

278 வாழவ	ச3� & அ"ச� 
606753

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� வட�� .க�

1.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 

இ0திராநக� .த��*�� ெத- , 2.வாழவ	ச\� 
(வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� 
இர�டாவ8 �*�� ெத- , 3.வாழவ	ச\� 
(வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� 
.�றாவ8 �*�� ெத- , 4.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� நா�காவ8 
�*�� ெத- , 5.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� ஐ0தாவ8 
�*�� ெத- , 6.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� ஆறாவ8 
�*�� ெத- , 7.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� ஏழாவ8 
�*�� ெத- , 8.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� எ$டாவ8 
�*�� ெத- , 9.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� 
ஒ�பதாவ8 �*�� ெத- , 10.வாழவ	ச\� 
(வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 இ0திராநக� 
ப�தாவ8 �*�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

279 வாழவ	ச3� & அ"ச� 
606753

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
.க� ெத)� க$
ட�

1.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 

ெச$
ெத- 1 , 2.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� 
(ஊ)வா�+ 3 ெச$
 ெத- 2 , 3.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 ெச$
ெத- 3 , 

4.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 

ெச$
ெத- 4 , 5.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� 
(ஊ)வா�+ 3 அ-0ததிய� ெத- , 6.வாழவ	ச\� 
(வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
ெத- , 7.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�Tவ� ெத- 1 , 8.வாழவ	ச\� 
(வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 வ�Tவ� ெத- 2 

, 9.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 

வ�Tவ� ெத- 3 , 10.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 3 பைழய வாழவ	ச\� , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

280 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ�� .க� 
வட�� ப�தி, வாழவ	ச3� 
& அ"ச� 606753

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ�� .க� 
வட�� ப�தி, ஊரா$சி 
ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ�� .க� 
வட�� ப�தி, 
வாழவ	ச3� & அ"ச� 
606753

1.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 

ப.உ.ச நக� �*��ெத- 1 , 2.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 2 , 3.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 3 , 4.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 4 , 5.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 5 , 6.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 6 , 7.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 7 , 8.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 ப.உ.ச நக� 
�*��ெத- 8 , 9.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 2�
யா� ெத- , 

10.வாழவ	ச\� (வ.கி) ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 

பJநிைலய� ெத- , 11.வாழவ	ச\� (வ.கி) 
ெகா$ைட?� (ஊ)வா�+ 4 காள(ய�ம� ேகாவ�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

281 ெதா�டமா3� 606704 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல ப�ள( ;+த� 
க$
ட� ேம)� .க�,

1.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட�� ெத- , 2.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+  1 கிழ���ெத-  1 , 3.ெதா�டமா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� ெத- 2 , 

4.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந+�ெத- , 5.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கிழ�� ெத- 3 , 6.ெதா�டமா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)� ெத- , 

7.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிழ�� ெத- 4 , 8.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கிழ�� ெத- 5 , 9.ெதா�டமா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� ெத- , 

10.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன( 1 ெத- , 11.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன( ெத- 2 , 12.ெதா�டமா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( 3 ெத- , 

13.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� ெத- , 14.ெதா�டமா3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேத�பழன( , 

15.ெதா�டமா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

Lைசநக� , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

282 ராய�ட�ர� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட�,

1.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�ேதாரெத- 1 , 2.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆ�ேதார ெத-  2 , 3.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�ேதார ெத- 3 , 

4.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�ேதாரெத- 4 , 5.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆ�ேதாரெத-  5 , 6.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�ேதாரெத- 6 , 

7.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�ேதாரெத- 7 , 8.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆ�ேதாரெத- 8 , 9.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�ேதாரெத- 9 , 

10.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 11.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 நாa+ ெத- , 

12.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,யெத-வ�� ச08 ெத- , 13.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,யெத- 2 , 

14.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-கள��� ேரா+ , 15.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப-கள��� ச08 ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

283 ராய�ட�ர� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
க$
ட� ெத)� பா��த8,

1.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ளெத- , 2.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேதேவ0திர�ர� , 3.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( வட�� ெத- , 

4.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன( ேம)� ெத- , 5.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( கிழ�� ெத- , 

6.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

7.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன( ெத)� ெத- , 8.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ-0ததிய� ெத- , 

9.இராய�ட�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெதா��� வ G+க� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

284 வ�ஜய�ப3� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல ப�ள( ேம)� 
.க� பா��த க$
ட�, 

ராய�ட�ர� ம8ரா
1.இராய�ட�ர� (வ.கி) வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 4 

வட�� ெத- வ�ஜிய�ப3� , 2.இராய�ட�ர� 
(வ.கி) வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 4 உம� கB�ட� 
ெத- வ�ஜிய�ப3� , 3.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 4 மா,ய�ம� ேகாய�� 
ெத- வ�ஜிய�ப3� , 4.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 5 பாடசாைலெத- 
வ�ஜிய�ப3� , 5.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 5 ெத)�ெத- 
வ�ஜிய�ப3� , 6.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 5 வ Gரப�திர� ேகாய�� 
ெத- 1 வ�ஜிய�ப3� , 7.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 5 வ Gரப�திர� ேகாய�� 
ெத- 2 வ�ஜிய�ப3� , 8.இராய�ட�ர� (வ.கி) 
வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 5 காலன( 1 , 

9.இராய�ட�ர� (வ.கி) வ�ஜிய�ப3� (ஊ)வா�+ 5 

காலன( 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

285 ���ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல ப�ள( வட�� 
.க� வடகிழ�� ப�தி ,

1.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�;ட ெத- , 2.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத- , 

3.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*�� ெத- 1 , 4.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- 2 , 5.���� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- 3 , 

6.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*�� ெத- 4 , 7.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- 5 , 8.���� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இராய�ட�ர� 
ெச�R� சாைல1 , 9.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 இராய�ட�ர� ெச�R� சாைல 2 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

286  ���ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல ப�ள( ;+த� 
க$
ட� கிழ�� .க� ,

1.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன( 1 , 2.���� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 1 , 

3.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2 , 4.���� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 3 , 

5.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 4 , 6.���� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 அ-0ததிய� காலன( 2 , 

7.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன( 3 , 8.���� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ-0ததிய� காலன( 4 , 

9.���� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகா�லெகா$டா@ , 10.���� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ைசதா ேப$ைட , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

287 ேபா0ைத 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
.க�, ெத�கிழ�� 
க$
ட�,

1.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இ-ள� 
காலன( , 2.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

�*��� ெத- 4 , 3.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 �*��� ெத- 6 , 4.ேபா0ைத (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��� ெத- 7 , 5.ேபா0ைத 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 �*��� ெத- 8 , 

6.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1�*��� 
ெத- 10 , 7.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

�*��� ெத-11 , 8.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெமய�ேரா+ , 9.ேபா0ைத (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச08ெத- , 10.ேபா0ைத (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகசவகB�ட� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

288 ேபா0ைத 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ெத)� 
.க�, ெத�கிழ�� 
க$
ட�,

1.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*��ெத- 13வ8 ெத- , 2.ேபா0ைத (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழயகாலன( ெச�R�வழி 
, 3.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ��� 
ெச�R� வழி , 4.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய�� ெத- , 5.ேபா0ைத 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச08ெத- , 6.ேபா0ைத 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பாவாைடநாa+ ெத- , 

7.ேபா0ைத (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

289 ேபா0ைத 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த க$
ட�,

1.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சி�னத�டா 1வ8 ெத- , 2.ேபா0ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சி�னத�டா 2வ8 ெத- , 

3.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சி�னத�டா 3வ8 ெத- , 4.ேபா0ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சி�னத�டா 4 வ8ெத- , 

5.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
4சி�னத�டா 5வ8ெத- , 6.ேபா0ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4சி�னத�டா 6வ8ெத- , 

7.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

சி�னத�டா ��� ெச�க
 ேரா+ ெத-1 , 

8.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

சி�னத�டா ��� ெச�க
ேரா+ ெத- 2 , 

9.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெப,யத�டா ெமய�� ேரா+ , 10.ேபா0ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெப,யத�டா 1வ8 ெத- , 

11.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெப,யத�டா1வ8 ெத- �*���ெதர� , 

12.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெப,யத�டா 2 வ8 ெத- , 13.ேபா0ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெப,யத�டா 2வ8 
�*���ெத- , 14.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ெப,யத�டா 3வ8 ெத- , 

15.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெப,யத�டா 4வ8 ெத- , 16.ேபா0ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெப,யத�டா 5வ8 ெதெ-ா , 

17.ேபா0ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழயகால� 8�+�ெத- , 18.ேபா0ைத (வ.கி) 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

290 சி�ன(ய�ேப$ைட 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி, வட�� பா��த 
க$
ட�

1.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�8� ெத- , 2.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெமய�� ேரா+ , 3.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அைணக$+ ப�தி , 

4.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ"சலக ெத- , 5.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 OJM� ெத- , 

6.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ைன ச�யா  .த� ெத- , 

7.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1அ�ைன ச�யா 2  வ8ெத- , 

8.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ைனச�யா �*�� ெத- , 

9.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

எ�.ஜி.ஆ� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

291 சி�ன(ய�ேப$ைட 606708 அdயா மழைலய� 
ப�ள( ெத)� ப�தி 
ேம)� பா��த8

1.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� அ�ேப�கா� .த� ெத- , 

2.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ேப�கா� 2வ8 ெத- , 3.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ேப�கா� 3வ8 
ெத- , 4.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ-0ததிய� காலன( .த� ெத- , 

5.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ-0ததிய� காலன( 2வ8 ெத- , 

6.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன( 3வ8 ெத- , 

7.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன(  4 வ8 ெத- , 

8.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ-0ததிய� காலன(  5வ8 ெத- , 

9.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம8ைரவ Gர� ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

292 சி�ன(ய�ேப$ைட 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
ப�தி, வட�� பா��த 
க$
ட�,

1.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா+ , 2.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மண�ய� ெத- , 

3.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�திய பஜைன ேகாய�� ெத- , 

4.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� 1 ெத- , 

5.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 2வ8 ெத- , 

6.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 7.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- 4 , 8.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 5 , 

9.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழய பஜைன ேகாய�� ெத- , 

10.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ந,�ப�ள(யா� ெத- , 11.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந,�ப�ள(யா� ெத- 2 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

293 சி�ன(ய�ேப$ைட ம8ரா 
கீர3� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( 
ந+�க$
ட� வட�� 
பா��த8,

1.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

பா�ந�த�க� ப�தி , 2.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கீர3� ஏ,.த� ெத- , 

3.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

கீர3� ஏ, 2வ8ெத- , 4.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கீர3� ஏ, 3வ8 ெத- , 

5.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

கீர3� ஏ, 4வ8 ெத- , 6.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கீர3� ஏ, 5வ8 ெத- 
, 7.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

கீர3� ஏ,6வ8 ெத- , 8.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கீர3� ஏ, 7வ8ெத- , 

9.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

கீர3� ஏ, �*���ெத- , 10.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 கீர3� ஏ, 
ெகா�லெகா$டா@ , 11.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- 
ெகா$டா@ , 12.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ப�ள(�;ட� ெத- , 

13.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அரசமர�ெத- , 14.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 2�
�ெகா$டா@ , 

15.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�றவ�ஓைட �*���ெத- 1 , 

16.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�றவ� ஓைட �*���ெத- 2 , 

17.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�றவ� ஓைட ெகா�ைலெகா$டா@ , 

18.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

294 சி�ன(ய�ேப$ைட 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைலப�ள( ெத)� 
.க� ேம)� ப�தி,

1.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத- ேம)� , 

2.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத- ந+�ப�தி , 

3.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத- கிழ�� ப�தி , 

4.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

.-க� ேகாய�� ெத- , 5.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெக<ைகய�ம� 
ேகாய�� �*���ெத- 1 , 6.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெக<ைகய�ம� 
ேகாய�� �*���ெத- 2 , 7.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெக<ைகய�ம� 
ேகாய�� �
நG� கிண*ப�தி , 

8.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ஏ,�ப�தி , 

9.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ<காள�ம� ேகாய�� ெத- , 

10.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

I-$ைடய.தலியா� ெத- ேம)� , 

11.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

I-$ைடய.தலியா� ெத- கிழ�� , 

12.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

.-க� ேகாய�� அ
வார� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�

295 சி�ன(ய�ேப$ைட 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைலப�ள( ெத)� 
.க� கிழ�� ப�தி,

1.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேகா.$
ெத- , 2.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெமய��ேரா+ கிழ�� ப�தி , 

3.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெமய��ேரா+ ேம)� ப�தி , 4.சி�ன(ய�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ம�
�ெத- , 

5.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

Iகாதாரநிைலய�ெத- , 6.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 உைடயா� ெத- , 

7.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

தி-மணம�டப ெத- , 8.சி�ன(ய�ேப$ைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காமா$சிய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

296 மைலய3�ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த ேம)� க$
ட�, 

வட�� ப�தி,

1.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணாநக� , 2.மைலய3� ெச�க
 (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெதாட�க�ப�ள( ப�தி , 

3.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அK� ெமய��ேரா+ , 4.மைலய3� ெச�க
 (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாவ
 ப��ப�தி , 

5.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேகா$ைடமா,ய�ம� ேகாய�� வட�� ப�தி , 

6.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம8ைரவ Gர� ேகாய�� ெத- , 7.மைலய3� 
ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேகா$ைடமா,ய�ம�ேகாய�� ெத- 2 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

297 மைலய3�ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த ேம)� க$
ட� 
ெத)� ப�தி, 1.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*���ெத- , 2.மைலய3� ெச�க
 (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1ம)*� 2 

ேகா$ைடமா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 

3.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ம)*� 2 .-க� ேகாய�� வட���ெத- , 

4.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம)*� 2 ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத- , 

5.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழய மைலய3� ெகா�ல�ெகா$டா@ , 

6.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

;$டா* ெமய��ேரா+ , 7.மைலய3� ெச�க
 
(வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கJ�, நக� , 

8.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

;$டா* ந+�ெத- , 9.மைலய3� ெச�க
 (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ;$டா* ெத)� ெத- , 

10.மைலய3� ெச�க
 (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

;$டா* ைரJமி� , 11.மைலய3� ெச�க
 
(வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3ஆ�.சி.எ�. ப�ள(�ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

298 மைலய3�ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� .க� 
வட�� ப�தி,

1.மைலய3� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காேவ,ப$
ன� ெகா�லெகா$டா@ , 

2.மைலய3� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ-0ததிய� ெத- , 3.மைலய3� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காேவ,ப$
ன� ந+�ெத- , 

4.மைலய3� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காேவ,ப$
ன� ெத)� , 5.மைலய3� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காேவ,ப$
ன� 
வட��ெத- , 6.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) 
ேம$+�பாைளய� (ஊ)வா�+ 4 ேம$+�பாைளய� 
.-க� ேகாய�� ெத- , 7.மைலய3�ெச�க
 
(வ.கி) ேம$+�பாைளய� (ஊ)வா�+ 4 

ேம$+�பாைளய� ந+ெத- 1 , 

8.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) ேம$+�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம$+�பாைளய� ந+�ெத- 2 , 

9.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) ேம$+�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம$+�பாைளய� வட��ெத- , 

10.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) ேம$+�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 4 ஆர� பாடசாைல ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

299 மைலய3�ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
.க� ெத)� ப�தி,

1.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) ேம$+�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 4 க,ய� ெகா$டா@ , 

2.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) ம�கா2� (ஊ)வா�+ 5 

ம�கா2� ெமய�� ேரா+ , 3.மைலய3�ெச�க
 
(வ.கி) ம�கா2� (ஊ)வா�+ 5 ம�கா2� 
வட��ெத- , 4.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) 
ம�கா2� (ஊ)வா�+ 5 ம�கா2� ந+�ெத- , 

5.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) ம�கா2� (ஊ)வா�+ 5 

ம�கா2� ெத)� ெத- , 6.மைலய3�ெச�க
 
(வ.கி) ம�கா2�(ஊ)வா�+ 5 ம�கா2� 
ெகா�லெகா$டா@ , 7.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) 
ம�கா2� (ஊ)வா�+ 5 மகள(� Iயஉதவ���` 
க$
டெத- , 8.மைலய3�ெச�க
 (வ.கி) 
ம�கா2� (ஊ)வா�+ 5 நேடச� 
ெகா�லெகா$டா@ , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

300 ேம�.�தா3� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
8வ�க�ப�ள( கிழ�� 
பா��த க$
ட�,

1.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம� .�தா3�    ெத-   எ�   1 , 

2.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம� .�தா3� கிழ�� ெத- எ� 2 , 

3.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம� .�தா3� ேம)� ெத- எ� 2   3 , 

4.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம� .�தா3� ேம)� ெத- எ� 2   4 , 

5.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம� .�தா3� கிழ�� ெத- எ� 2   5 , 

6.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ேம� .�தா3� கிழ�� ெத- எ� 2   6 , 

7.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

இ-ள� �
ைச , 8.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 இ-ள� �
ைச அ�ணா நக� , 

9.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ெச<க�ேம+ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

301 ேம�.�தா3� 606708 அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள( ேம)� 
.க�

1.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�-�கிலாO� ெத- எ� 1 , 2.ேம�.�தா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 �-�கிலாO� ெத- 
எ� 2 , 3.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 �-�கிலாO� ெத- எ� 3 , 

4.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�-�கிலாO� ெத- எ� 4 , 5.ேம�.�தா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஏ, த�டா கீ5 ெத- 
எ� 1 , 6.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ஏ, த�டா ெத- எ� 2 , 

7.ேம�.�தா3� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ஏ,த�டா ேம� ெத- எ� 3 , 8.ேம�.�தா3� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஏ, த�டா ெகா�ல 
ெகா$டா@ ேம)� , 9.ேம�.�தா3� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ஏ, த�டா ெகா�ல 
ெகா$டா@ கிழ�� , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

302 �ேபரப$
ண� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
.க� வட�� க$
ட�ஷ

1.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 ேரா+ைச+ ெகா$டா@ வட�� , 

2.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 ேரா+ைச+ ெகா$டா@ெத)� , 

3.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண� ெத- எ� 1 , 

4.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண� ெத- எ� 2 , 

5.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண�ெத-எ� 3 , 

6.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண�ெத-எ� 4 , 

7.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண� ெத-எ� 5 , 

8.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண� ெத-எ� 6 , 

9.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண�ெத-எ� 7 , 

10.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண�ெத-எ� 8 , 

11.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 மாண��க�ெகா$டா@ ெத- , 

12.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 �ேபர�ப$
ண�ெமய��ேரா+ , 

13.ேம�.�தா3� (வ.கி) �ேபர�ப$
ண� 
(ஊ)வா�+ 4 மா,ய�ம�ேகாய��ெத- , 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

303 பbமாரப$
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( ேம)� 
.க� பா��த க$
ட�

1.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 

பbமார�ப$
 ெமய��ேரா+ , 2.பbமார�ப$
 (வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 பbமார�ப$
 ேம�ெத- 1 , 

3.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 

பbமார�ப$
ேம�ெத- 2 , 4.பbமார�ப$
 (வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 பbமார�ப$
ேம�ெத- 3 , 

5.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 

பbமார�ப$
கீ5ெத- 1 , 6.பbமார�ப$
 (வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 பbமார�ப$
கீ5ெத- 2 , 

7.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 

பbமார�ப$
கீ5ெத- 3 , 8.பbமார�ப$
 (வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 பbமார�ப$
கீ5ெத- 4 , 

9.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 

பbமார�ப$
கீ5ெத- 5 , 10.பbமார�ப$
 (வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 ஆ)*ஒர�ெத- , 

11.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 3 

ப<களா�ெத- , 12.பbமார�ப$
 (வ.கி) ஆ�தி�பா
 
(ஊ)வா�+ 3 பbமார�ப$
ெகா�லெகா$டா@ , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

304  பbமாரப$
 606708 அரசின� உய�நிைல 
ப�ள( ேம)� ப�தி, 
வட�� பா��த8,,

1.ெச�ம�ப$
(வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 4 

ெச�ம�ப$
ெத- 1 , 2.ெச�ம�ப$
(வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 4 ெச�ம�ப$
ெத- 2 , 

3.ெச�ம��ப$
(வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 4 

ெச�ம�ப$
ெத- 3 , 4.ெச�ம�ப$
(வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 4 ெச�ம�ப$
 ெத- 4 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�

305 கீ5வலைச 606 708 அரசின� உ�+ 
உைறவ�ட� ப�ள(, 
ெத)� பா��த8,

1.ேம�மல	சி (வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 5 

ேம�மல	சி , 2.ேம�மல	சி (வ.கி) ஆ�தி�பா
 
(ஊ)வா�+ 5 கீ5வலைசெத-1 , 3.ேம�மல	சி (வ.கி) 
ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 5 கீ5வலைசெத- 2 , 

4.அ�க-�ப$
(வ.கி) ஆ�தி�பா
 (ஊ)வா�+ 5 

அ�கர$ப$
 , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�அய�நா+ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

306 ஆ�தி�பா
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த க$
ட�

1.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெசா�னான�ப$
கீ5 ெத- , 2.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெசா�னான�ப$
  ேம� 
ெத- , 3.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ�தி�பா
 ெகா�ல� ெகா$டா@ , 4.ஆ�தி�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாம�ப$
 , 

5.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ�தி�பா
 கீ5 ெத- 1 , 6.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ�தி�பா
 கீ5 ெத- 2 , 

7.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ�தி�பா
 கீ5 ெத- 3 , 8.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ�தி�பா
 கீ5 ெத- 4 , 

9.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 1 , 10.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 2 , 

11.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 3 , 12.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 4 , 

13.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 5 , 14.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 6 , 

15.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 7 , 16.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ�தி�பா
 ேம� ெத- 8 , 

17.ஆ�தி�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

307 க�நா$F����ெச�க
 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
ப�தி, கிழ�� .க�,,

1.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ-வ<கா+ வட�� ெத- , 2.��� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ-வ<கா+ நாக�மா� 
ேகாய�� ெத- , 3.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ-வ<கா+ கிழ�� ெத- , 4.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1அ-வ<கா+ 
ேம)�� ெத- , 5.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ-வ<கா+ ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 6.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
4அ-வ<கா+ மா,ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

7.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-வ<கா+ ெத)�� ெத- , 8.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ-வ<கா+ 
ச.தாய;ட� ெத- , 9.��� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ-வ<கா+ �*��� ெத- 
1 , 10.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ-வ<கா+�*�� ெத- 2 , 11.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ-வ<கா+ேம)� 
ெத- 2 , 12.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 அ-வ<கா+ �*��ெத- 3 , 13.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ-வ<கா+ 
�*��ெத- 4 , 14.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ-வ<கா+ ப�ள(�ெத- , 15.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ��ப� 
அவர<க� வட��ப�தி ேரா+ , 16.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 உைடயா���ப� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

308 ���ெச�க
 ம8ரா 
க�நா$F� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, வட�� 
ப�தி, கிழ�� .க�

1.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சகாய�ர� ேம)��ெத- , 2.��� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சகாய�ர� கிழ���ெத- 1 , 

3.��� ெச�க
 (ஊ)வா�+ 2 சகாய�ர� 
கிழ���ெத-2 , 4.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சகாய�ர� மாதாேகாய�� ெத- , 

5.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சகாய�ர� மாதாேகாய�� �*���ெத- , 6.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�கா$F� 
ெச$
�ெத- , 7.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�கா$F�மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- 
, 8.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�க$F�ப�ளேபா�+ ெத- , 9.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� 
�*���ெத- , 10.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� �*���ெத- 2 , 11.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� 
�*���ெத- 3 , 12.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� ந+�ெத- , 13.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� 
�*�� ெத- 5 , 14.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� �*�� ெத- 6 , 15.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�நா$+� 
�*��ெத- 7 , 16.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�நா$F� �*�� ெத- , 17.��� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

309 ���ெச�க
 ம8ரா 
க�நா$F� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, வட�� 
.க�

1.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� 
ெச�க
 ஆ�சிஎ� ப�ள( ெத- , 2.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 3.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� ெச�க
ேம)� �*���ெத- , 4.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ���ெச�க
 
சாைல �ள(யமர�ெத- , 5.��� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� ெச�க
 ேம�ெத- , 

6.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� 
ெச�க
 ந+�ெத- , 7.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ���ெச�க
 மா,ய�ம� 
ேகாய��ெத- , 8.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ���ெச�க
 ெத)� ெத- , 9.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ���ெச�க
 
ேபா0ைதேரா+ , 10.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ���ெச�க
 ேம)� ெமய��ேரா+ 
ெத- , 11.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

��� ெச�க
 கிழ�� �*��ெத- 2 , 12.��� 
ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� ெச�க
 
கிழ�� �*��ெத- 4 , 13.��� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ��� ெச�க
 ெத)� 
ஆலமர�ெத- , 14.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ��� ெச�க
ெகா�லெகா$டா , 

15.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சகாய�ர� ெகா�லெகா$டா , 99.அய�நா+ வா5 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

310 ���ெச�க
 ம8ரா 
க�நா$F� 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( ெத)� 
.க� பா��த க$
ட�,

1.��� ெச�க
 (வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 

�ள(ய�ப$
 எ�.ஜி.ஆ�.ெத- 1 , 2.��� ெச�க
 
(வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 

�ள(ய�ப$
எ�.ஜி.ஆ� ெத- 2 , 3.��� ெச�க
 
(வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
 
எ�ஜி.ஆ�. ெத- 3 , 4.��� ெச�க
 (வ.கி) 
�ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
  
ஆ�தி�பா�க� ேரா+��� வ , 5.��� ெச�க
 
(வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
 ெத- 
, 6.��� ெச�க
 (வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+4 

�ள(ய�ப$
 ஆ�தி�பா
 ேரா+��� ெத)� , 

7.��� ெச�க
 (வ.கி) �ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 

�ள(ய�ப$
 ச08ெத- , 8.��� ெச�க
 (வ.கி) 
�ள(ய�ப$
 (ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
 
மா,ய�ம�ேகாய�� ெத- , 9.��� ெச�க
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
 கிழ�� ெத- , 

10.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

�ள(ய�ப$
 �*���ெத- 1 , 11.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �ள(�ப$
 
ேரச�கைட�ெத- , 12.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
 �*���ெத-  2 , 

13.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

�ள(ய�ப$
 �*���ெத- 3 , 14.��� ெச�க
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �ள(ய�ப$
 
�*���ெத- 4 , 15.��� ெச�க
 (வ.கி) ம)*� 



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

311 ப�.�ய�ல� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
ேம)�ப�தி, ெத)� 
பா��த க$
ட�

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 

வட���ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 ந+�ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 

ேட<�ெத- , 4.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� 
(ஊ)வா�+ 1 ேபாJ$ஆப�Jெத- , 

5.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 

ராய�ட�ர�சாைல , 6.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 வ�நாயக�ேகாய��ெத- , 

7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)��ெத- 1 , 8.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 1 ெத)��ெத- 2 , 

9.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 1  

ேம)��ெத- , 10.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 ெகா�லெகா$டா , 

11.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாவ�0தராஜர�ர� தான(�பா
சாைல , 

12.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாவ�0தராஜர�ரம �*��வ Gதி1 , 

13.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாவ�0தராஜர�ர��*��வ Gதி2 , 

14.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாவ�0தராஜர�ர�கிழ��வ Gதி , 15.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாவ�0தராஜர�ர�ேம)�வ Gதி , 16.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாவ�0தராஜர�ர�ெத)��ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

312 ப�.�ய�ல� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� 
ப�க க$
ட� ெத)� 
ப�தி கிழ�� பா��த8,

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

1வ8 ேட<� ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 2வ8 ேட<� ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

அ-08திய� காலன( ெத- , 4.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2  �ய�ல� 
ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெத- , 5.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன( ெத- 2 , 6.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 ராய�ட�ர� சாைல , 

7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 

இ0திரா நக� ேம)� ெத- , 8.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 2 இ0திரா நக� 
கிழ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

313 ெப-<�ள��� 
நாவ�ெகா�ைல 606708

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( , 1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 

கி-Vணா�ர� , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 சர	சாைல , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 

கி-Vணா�ர� சாைல , 4.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 1 வ8 ெத)� ெத- , 

5.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 

2வ8 ெத)� ெத- , 6.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. 
�ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 ந+�ெத- , 

7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� (ஊ)வா�+ 3 

ேட<� ெத- , 8.ெப-<�ள��� (வ.கி) ப�. �ய�ல� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�நாயக� ேகாய�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

314 ெப-<�ள��� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
க$
ட�,ந+�ப�தி 
கிழ�� .க�,,

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ0திரா நக� , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச<கரா�ர� ெமய�� ேரா+ , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சி�னேதா�� 1 வ8 ெத- , 4.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி�னேதா�� 2வ8 
ெத- , 5.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 சி�னேதா�� 3 வ8 ெத- , 6.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�8 ேம$+ 
�*�� ெத- , 7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�8 ேம+ ெத)� ெத- , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

315 ெப-<�ள��� 606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத)� 
க$
ட�,ந+�ப�தி 
கிழ�� .க�,,

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(;ட�ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பா� ;$+றB ச<கெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம)�ெத- , 4.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 நாa+ ெத- �*�� ெத- 1 , 

5.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1நாa+ ெத- �*�� ெத- 2 , 6.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன�ேகாவ�� 
ெத- , 7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 தபா� ஆப�J ெத- , 8.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தபா� ஆப�J �*�� ெத- 
, 9.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம�மத� ேகாவ�� ெத- , 10.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம�மத� ேகாவ�� 
�*�� ெத- , 11.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 உைடயா� ெத- , 12.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா,ய�ம� ேகாவ�� 
ெத- , 13.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைல ெகா$டா , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

316 ெப-<�ள���  606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம)� 
பா��த கிழ�� க$
ட�,,

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ	சா,ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 மைனயகார�ெத- 1 , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மைனயகார�ெத- 2 , 4.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ	சா,ெத- 2 , 

5.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பஜைனேகாவ��ெத- , 6.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ	சா,ெத- , 

7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ச08ெத- , 8.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெத)��ெத- , 9.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ��ெத- ச08 , 

10.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)��ெத- ச08 , 11.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ	சா,ெத- 3 , 

12.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ச<கரா�ர� ெமய�� ேரா+ , 13.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3ச<கரா�ர� ெமய�� 
ேரா+ , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

317 ெப-<�ள���  606708 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, 
.ப�.இ.ப�. 
;+த� க$
ட� 
கிழ�� பா��த ெத)� 
ப�தி

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ச�8ணB ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 காலன( ேச08கிண�ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காலன( ந+�ெத- , 4.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காலன( வட��ெத- , 

5.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காலன( கிழ��ெத- 1 , 6.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காலன( கிழ��ெத- 2 , 

7.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காலன( கிழ��ெத- 3 , 8.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காலன( கிழ��ெத- 4 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

318 இைளயா<க�ண� 606753 ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
ப�இப� 
;+த� க$
ட� 
கிழ�� .க� வட�� 
ப�தி

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

இைளயா<க�ன(ேரா+ , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 பைழயஅ-0ததிய�காலன( 1 , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

பைழய அ-0ததிய� காலன( 2 , 4.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ-0ததிய� 
ேச08கிண� ெத- , 5.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 பைழய அ-0ததிய� காலன( , 

6.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

அ�சா �$ைடெத- 1 , 7.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம)� ெத- ச08 , 

8.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ச<கரா�ர� ெமய��ேரா+ , 9.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமJதி,ெத- , 

10.ெப-<�ள��� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

�திய அ-0ததிய� காலன( 1 , 11.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �திய அ-0ததிய� 
காலன( 2 , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

319 இைளயா<க�ண� 606753 ஆ�.சி.எ�. ஆர�ப�ப�ள(, 
வட�� பா��த 
க$
ட�,ந+ப�தி, 1.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 

(ஊ)வா�+ 1 ெமய�� ேரா+ , 2.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 1 

ெதா�டமா3� ேரா+ , 3.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன(வா�+ 1 வட��ெத- , 

4.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன(வா�+ 3 

ந+�ெத- , 99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-

320 இைளயா<க�ண� 606753 ஆ�.சி.எ�. ஆர�ப�ப�ள(, 
ேம)� க$
ட�, வட�� 
.க�, ம�திய ப�தி 1.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன(வா�+ 3 

ேபாJடாபbJ ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன(வா�+ 4 �*��ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன(வா�+ 1 

ெமய�� ேரா+ 1 , 4.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன(வா�+ 1 ெமய�� ேரா+ 2 , 

99.அய�நா+ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ� வா��	 சாவ
 அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� 

ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

321 இைளயா<க�ண� 606753 ஆ�.சி.எ�. ஆர�ப�ப�ள( 
கிழ�� ப�க க$
ட� 
ந+�ப�தி வட�� 
பா��த8

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+2 ேம$+�ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 2 கிழ��ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 2 சி�ன8ைர ெத- , 4.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 2 ச08 ெத- , 

5.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 2 ேதா$ட�ெத- , 6.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� 
ேரா+ , 7.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள( எதி� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா5 வா�காள�க�-

322 இைளயா<க�ண� 606753 ஆ�.சி.எ�. ஆர�ப�ப�ள( 
கிழ�� ப�க க$
ட� 
ந+�ப�தி வட�� 
பா��த8

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 4 ெத)� ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 4 க�லைற ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 4 அ-ளான0த� ெத- , 

4.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 5 �தியகாலன( , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-

323 இைளயா<க�ண�  606753 ஆ�.சி.எ�. ஆர�ப�ப�ள(, 
வட�� பா��த கிழ�� 
க$
ட�

1.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 5 வட��ெத- , 2.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 5 சி�ன�ப� ெத- , 

3.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 5 கா�வா@கைர ெமய�� ேரா+ , 

4.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 5 பைழய காலன( , 5.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 5 த$டரைண , 

6.ெப-<�ள��� (வ.கி) இைளயா<க�ன( 
(ஊ)வா�+ 5 ��ப� ெத- , 7.ெப-<�ள��� 
(வ.கி) இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 5 

ெசா�கலி<க� ெத- , 8.ெப-<�ள��� (வ.கி) 
இைளயா<க�ன( (ஊ)வா�+ 5 �திய காலன( 
சகாயமாதா ெத- , 99.அய�நா+ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

1
ேதவன த� ஆைட"� 
அ#ச� 606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+(�திய 
க%
ட�) (அைற எ� 
1ேம,� பா�-த

1.ேதவன த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேதவன த� காலன+ 1த�ெத2 , 

2.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 1 ேதவன த�காலன+ 
2வ) ெத2 , 3.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 1 

ேதவன த� ெமய��ேரா/ , 4.ேதவன த� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 

5.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

2
ேதவன த� ஆைட"� 
அ#ச� 606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+(�திய 
க%
ட�) (அைற எ� 1, 

கிழ�� பா�-த ேம,� 
ப�க க%
ட�.

1.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 1 ஒடகா�ெத2 , 

2.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 2 ெச�வ�ர� , 

3.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 2 

ெப3யேவ
ய�ப7� , 4.ேதவன த� (ஊ)வா�/ 
2 சி�னேவ
ய�ப7� , 5.ேதவன த� 
(ஊ)வா�/ 2 கள�ெகா%டா , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

3 ஆைட"� அ#ச� 606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+(�திய 
க%
ட� கிழ�� க%
ட� 
ேம,� பா�-தஅைற

1.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 �ள-)ேம%/-ெத2 , 

2.ஆைட"�(ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர-ெத2 , 

3.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 ேம,� 
�ள�கைர-ெத2 , 4.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,� �ள�கைர-ெத2 , 5.ஆைட"� 
(ஊ)வா�/ 1 �.��-ெத2 , 6.ஆைட"� 
(ஊ)வா�/ 1 ஈ9வர�ேகாய�� ெத2 , 

7.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 1த� �)-ெத2 , 

8.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 2வ) �)ெத2 , 

9.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 ப%
-ெத2 , 

10.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத2 , 11.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள+�:ட-ெத2 1 , 12.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள+�:ட-ெத2 2 , 13.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 1 

ெகா�ைலெகா%டா , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

தி2வ�ணாமைல மாவ%ட�
063 தி2வ�ணாமைல ச%டம�ற- ெதா�தி
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4
ஆைட"� & அ#ச� 
606604

ஆதிதிராவ�ட� 
நலந/நிைல�ப�ள+ 
(பைழய  க%
ட�) வட�� 
ப�தி கிழ�� பா�-த 
ேம,� க%
ட�

1.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� ப�ரதான 
சாைல , 2.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� 
நக� 1த� ெத2 , 3.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ேப-கா� நக� 2வ) ெத2 , 4.ஆைட"� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக� 3வ)ெத2 , 

5.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக� 
4வ)ெத2 , 6.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ேப-கா� 5வ) ெத2 , 7.ஆைட"� 
(ஊ)வா�/ 2 தபா� நிைலய� ெத2 , 

8.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 2 ச )ெத2 , 

9.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 2 க<ைகய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

5
ஆைட"� & அ#ச� 
606604

ஆதிதிராவ�ட நல 
ந/நிைல�ப�ள+ (�திய 
க%
ட�) கிழ�� க%
ட� 
ேம,� பா�-த)

1.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 3 ெக<ைகய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 2.ஆைட"� (ஊ)வா�/ 4 

ெவ�ைளேம%/- ெத2  , 3.ஆைட"�  
(ஊ)வா�/ 4  ெவ�ைள ேம%/- ெத2-2 , 

4.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 ெவ�ைளேம%/ 
�.��- ெத2 , 5.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 

அ�ம�ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

6
ஆைட"� & அ#ச� 
606604

ஆதிதிராவ�ட நல 
ந/நிைல�ப�ள+ ேம,� 
க%
ட� கிழ�� பா�-த) 
ெத,� ப�தி

1.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 அ�ம�ேகாய�� 
ெத,� ெத2 , 2.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 

கா#சி ேரா/ கிழ�� , 3.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 
4 கா#சிேரா/ ஏ> நக� , 4.ஆைட"�  
(ஊ)வா�/ 3 கா#சிேரா/ கல�ெகா%டா , 

5.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 3 கல�ெகா%டா 
வட�� ெத2 , 6.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 3 

கா#சிேரா/ ேம,� , 7.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 3 

1ய��%ைட ெத2 , 8.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 

2வ) ேரா/ ெத2 , 9.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 

1வ) ேரா/ ெத2 , 10.ஆைட"�  (ஊ)வா�/ 4 

�ன�கா/ ப�ள+:ட- ெத2 , 11.ஆைட"�  
(ஊ)ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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7

�திய 
க%
ட�அ
அ�ணாம
ைல 606604

அரசின� உய�நிைல�ப�ள+, 
ேம,� ப�தி �திய 
க%
ட� ெத,� அைற 
கிழ�� பா�-த)

1.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 1 

மாண��கவாசக�ெத2 , 2.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/ 1 வட��மாடவ ?தி , 

3.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 1 ச�னதிெத2 
, 4.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 1 

ேம�ச�னதி-ெத2 , 5.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/ 1 சி�ன�ள-)ேம%/-ெத2 , 

6.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 1 

ெபா<க�ெத2 , 7.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/ 1 பைழயேபா9%ஆப�9ெத2 , 

8.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 1 

ெப3ய�ள-)ேம%/-ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

8

�திய 
க%
ட�அ
அ�ணாம
ைல 606604

அரசின� உய�நிைல ப�ள+, 
ேம,� ப�தி �திய 
க%
ட� ைமய அைற 
கிழ�� பா�-த)

1.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 2 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

2.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 1 வா5க 
வள1ட� ெத2 , 3.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள+�:ட-ெத2 , 

4.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள-)-ெத2 , 5.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/ 2 ெமய��ேரா/(கி3வல�பாைத) , 

6.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 2 ேகா%ட<க� 
ஒட�கைர- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

9
ேகா%டா<க� ம)ரா 
அ
அ�ணாமைல 606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-த �திய 
க%
ட� ந/ அைற

1.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/3மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

2.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 3 ேகா%ட<க� 
வட��ச )-ெத2(கிழ��ப�தி , 

3.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/3ேகா%ட<க� , 

4.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/3ேகா%ட<க�மா3ய�ம�ேகாய�� , 

5.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 3ேகா%ட<க� , 

6.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 3 

ேவ
ய�ப7�சாைல , 7.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/ 3 

ேவ
ய�ப7�ெகா�ைலெகா%டா@ , 

8.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 3 

ேவ
ய�ப7� கிராம� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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10 அ
அ�ணாமைல 606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ (�திய 
கிழ�� க%
ட� ேம,� 
பா�-த வட�� அைற

1.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 4 

அ
அ�ணாமைல பைழயகாலன+ , 

2.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 4 

அ
அ�ணாமைல �)�காலன+  (ந/- ெத2 ) 

, 3.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 4 

அ
அ�ணாமைல�)�காலன+ கிழ��-ெத2 , 

4.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 4 

அ
அ�ணாமைல�)காலன+ ேம,�-ெத2 , 

5.அ
அ�ணாமைல (ஊ)வா�/ 4 

கி3வல�பாைத , 6.அ
அ�ணாமைல 
(ஊ)வா�/4ேகாசைல , 

7.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ப��ைளயா�ேகா
ய�� , 

8.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேகாசைலப��
ைளயா�ேகாய��ெத2 , 

9.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/ 4 ேகாசைல 
ச )-ெத2 , 

10.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேகாசைலெமய�
�ேரா/ , 

11.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேகாசைல1ன+
9வர�ேகாவ�� , 

12.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேகாசைலெபௗ�
ணமி நக� , 

13.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேம%/�ெகாச
ைலஅ�ேப-கா� , 

14.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேம%/ேகாச
ைலகா#சிெமய��ேரா/ , 

15.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேம%/ேகாச
ைலகா#சிேரா/ , 

16.அ
அ�ணாமைல(ஊ)வா�/4ேகாசைலக�கி
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11
ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ கிழ�� 
ப�தி (ெமய�� ெத,� 
பா�-த க%
ட�)

1.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 1 ஏ3�கைர2வ) 
ெத2 , 2.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 1 ஏ3�கைர 
ெத2 3வ) ெத2 , 3.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ஏ3�கைர4வ) , 4.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ப�ள+:ட , 5.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/2ப��ைளயா�ேகாய�� , 

6.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/2ப�ளெத21 , 

7.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 2 ப�ளெத2 2வ) 
ச ) , 8.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள- 
ெத2 , 9.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�1 

, 10.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�1�.�� , 

11.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�ச ) , 

12.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�2�.�� , 

13.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ெஜ@பC�ப��ைளயா�ேகாய�� , 

14.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�1 , 

15.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�3 , 

16.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�3�.�� , 

17.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�4 , 

18.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 1 ெஜ@பC�நக� 5 , 

19.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�6 , 

20.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 1 ெஜ@பC� நக� 4 , 

21.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெஜ@பC�நக�3 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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12
ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட��  
(ெமய�� க%
ட�) கிழ�� 
பா�-த ேம,� க%
ட�

1.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/2ேம%/-ெத2 , 

2.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 3.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 2 

கிழ�� ேம%/-ெத2 , 4.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள-) ேம%/-ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/ 2 1வ) 
�.��-ெத2 , 6.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/2 2 

�.��-ெத2 , 7.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/2 

3�.��-ெத2 , 8.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/2�ள�கைர ெத2 , 9.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/2க�ன+மா�நக�1 , 10.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/2க�ன+மா�நக�2 , 11.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/2 4�.�� , 12.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ெச�வாநக�1 , 13.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/1ெச�வாநக�2 , 14.ேவ<கி�கா� 
(ஊ)வா�/ 1 ெச�வாநக� �.��- ெத2 , 

15.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெச�வாநக�3 , 

16.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/1ெச�வாநக�4 , 

17.ேவ<கி�கா� (ஊ)வா�/2ேவD� ேரா/ , 

18.ேவ<கி�கா� (ஊ0வா�/ 2 �ேபர நக� 
கிழ�� , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேவ<கி�கா� �E� 
,அ#ச� 606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த கிழ��ப�தி

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

மேனார#சித� நக� , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 மேனார#சித� நக� 
வட�� ெத2 , 3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 �E� வட�� ெத2 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �E� 
கF�சில� ெத2 , 5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 �E� �.��-ெத2 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3உ�ணாமைலய�ம�நக�ெத,� , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ச ேதாG நக�  1 ெத2 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ச ேதாG நக� 3வ) 
ெத2 , 9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3 ச ேதாG நக� 2வ) ெத2 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ேவD� ேரா/ ேவ<கி�கா� �E� , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�E� ெத,� ெத2 , 12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ணாமைலயா�நக�ெத24 , 

13.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ணாமைலயா� நக� ெத23 , 

14.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/31-த�மா�நக�ெத2 2 , 

15.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/31-த�மா�நக�ெத23 , 

16.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ணாமைலயா�நக�ெத22 , 

17.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ணாமைலயா�நக�ெத21 , 
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ேவ<கி�கா�,அ#ச� 
606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,�  
பா�-த ேம,� ப�தி

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ேவD� ேரா/, மாவ%ட ஆ%சி தைலவ� 
அHவலக� , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 மாவ%ட ஆ%சிய� நக� , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைனஅ#>க� நக�1 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைனஅ#>க�நக�2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைனஅ#>க�நக�3 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைனஅ#>க�நக�6 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைனஅ#>க�நக�7 , 

8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைன#>க�நக� , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ைன அ#>க� நக� ெத2 எ� 8 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ைனஅ#>க�நக�9 , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3அ�ன#>க�நக�4 , 

12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக� , 13.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�ெமய��ேரா/2 , 

14.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�ெமய��ேரா/3 , 

15.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�ெத2எ�1 , 

16.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�ெத22 , 99.அய�நா/ 
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ேவ<கி�கா�,அ#ச� 
606604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+  கிழ�� 
ப�தி ெத,� பா�-த)

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�5 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�6 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�7 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�11 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�13 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�14 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�15 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�16 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/1�ச�தி 
நக�17 , 10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�18 , 11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�19 , 

12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1ஓ�ச�திநக�ெத220 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�
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அேசா� நக� 
ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604

ஓ�ச�தி 
ெம%3��ேலஷ� ப�ள+ 
வட��� பா�-த ெத,� 
க%
ட� ேம,� ப�தி  
ைமய அைற

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அேசா�நக� ெத2 எ�1 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அேசா�நக� ெத2 எ�2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அேசா�நக� ெத2எண3 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அேசா�நக� ெத2 எ�4 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அேசா�நக� ெத2 எ�5 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ேகா��நக� 1த� ெத2 
, 7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ேகா��நக� 3வ) ெத2 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ேகா��நக� 2வ) ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ேகா��நக� ப�ரதானசாைல , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கேணGநக� 2வ) ெத2 , 11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 வானவ�� நக� 4வ) 
ெத2 , 12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
4 வானவ�� நக� 3வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�
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அேசா� நக� 
ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604

ஓ�ச�தி 
ெம%3��ேலஷ� ப�ள+ 
வட��� பா�-த ெத,� 
க%
ட� கிழ�� ப�தி 
ைமய அைற

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ��நக� 2வ) ெத2 , 

2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ�� நக� �.��ெத2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ�� நக� ேரா/ெத2 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

இ திராநக� கிழ�� , 5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ேகா��நக� 4வ) ெத2 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ�� நக� 5வ) ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கேணGநக� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604


 எ� சி எ9 சி 
அHவலக க%
ட�,ேம,� 
பா�-த  ெத,� ப�தி  
க%
ட�

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ�� நக� 1த� ெத2 , 

2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ�� நக� 3வ) �.�� ெத2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வானவ�� நக� 2வ) �.�� ெத2 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ெத�ற� நக� வட�� ப�ரதானசாைல , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ெத�ற� நக� வட�� 1த� ெத2 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ெத�ற� நக� வட�� 2வ) ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ெத�ற� நக� வட�� 3வ) ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604


 எ� சி எ9 சி 
அHவலக க%
ட�,ேம,� 
பா�-த  ெத,� ப�தி  
க%
ட�

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� ெமய��ேரா/ 1 , 

2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� ெமய��ேரா/ 2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

பா�வதி ெத2 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ெத�ற�நக� ேம,� ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 1த� ெத2 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 2வ) ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 3வ) ெத2 , 

8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� வட�� 4வ) ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 4வ) ெத2 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 5வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
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ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
606604

உதவ� ேகா%ட 
ெபாறியாள�க� அHவலக 
க%
ட�, கிழ�� 1க� 
ெந/#சாைல

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 6வ) ெத2 , 

2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 7வ) ெத2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 8வ) ெத2 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 10வ) ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 1த� �.�� ெத2 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 9வ) ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ேபா9% ஆபC9 ெத2 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 பாLைநனா� ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� ெத,� ெத2 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 11வ) ெத2 , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 12வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�
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கிராம��ற  கிைள Mலக� 
க%
ட�, கிழ�� 1க�,

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற�நக� 2வ) �.�� ெத2 , 

2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 3வ) �.�� ெத2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 13வ) ெத2 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 14வ) ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 15வ) ெத2 , 

6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 16வ) ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 17வ) ெத2 , 

8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 5 வ) ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெத�ற� நக� 4வ) �.�� ெத2 , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

க�ண�நக� 1வ) ெத2 , 

12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

க�ண� நக� 2வ) ெத2 , 

13.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ேவD� ேரா/ , 99.அய�நா/ வா5 
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ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
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ப%/ வள�	சி- )ைற 
அHவலக க%
ட�  அைற 
எ� 2

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 மி� 
நக� 1த� ெத2 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 மி�நக� 2வ) ெத2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

மி�நக�  3வ) ெத2 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 மி�நக� 4வ) ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

மி�நக� 5வ) ெத2 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 மி�நக� 6வ) ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

மி�நக� 7வ) ெத2 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ேப�ப� மி� ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ திராநக� ேம,� ப�ரதானசாைல , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ திராநக� ேம,� 1வ) சாைல , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

பாலாஜி�%ைட கிழ�� ெத2 , 

12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ஊ%டச-)ைமய ெத2 , 13.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 பாலாஜி�%ைட ேம,� 
ெத2 , 14.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 இ திராநக� ேம,� 3வ) ெத2 , 

15.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ திராநக� ேம,� 2வ) ெத2 , 

16.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ திரா நக� ேம,� ஓைட ெத2 , 

17.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 
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கா#சி ேரா/ 
ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
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உதவ� இய��ந� 
அHவலக�  (ப%/ 
வள�	சி)  கிழ�� க%
ட� 
ேம,� வ�< வட�� 
பா�-த)

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

கா#சிேரா/ , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 இ,ப��ைளயா� ேகாய�� நக� 
கிழ�� 1வ) ெத2 , 3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 இ,ப��ைளயா� ேகாய�� 
நக� கிழ�� 2வ) ெத2 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 இ/��ப��ைளயா� 
ேகாய�� நக� கிழ�� 3வத , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ/��ப��ைளயா� ேகாய�� நக� கிழ�� 
4வத , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ/��ப��ைளயா� ேகாய�� நக� 5வ)  
ெத2 , 7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 இ திரா நக� ேம,� �.��-ெத2 , 

8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ/��ப��ைளயா� ேகாய��  நக� 3வ) 
ெத2 , 9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 ேம,� 6வ) �.��-ெத2 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ/�� ப��ைளயா� நக� 11வ) ெத2 , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ/�� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 10 வ) 
ெதர , 12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 ேம,� 15வ) �.�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�
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கா#சி ேரா/ 
ேவ<கி�கா� & அ#ச� 
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உதவ� இய��ந� 
அHவலக�  (ப%/ 
வள�	சி)  கிழ�� க%
ட� 
ேம,� வ�< வட�� 
பா�-த) ைமய  அைற

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

இ/�� ப��ைளயா� ேகாய�� நக� 9வ) 
ெத2 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 இ/�� ப��ைளயா� ேகாய�� நக� 8வ) 
ெத2 , 3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 இ/�� ப��ைளயா� ேகாய�� 13வ) �.�� 
ெத2 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5 இ,ப��ைளயா� ேகாய�� ேம,� 3வ) 
�.�� ெத2 , 5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 இ/�� ப��ைளயா� ேகாய�� 
நக� 5வ) ெத2 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 இ/�� ப��ைளயா� ேகாய�� 
7வ) ெத2 , 7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ேபரநக� கிழ�� ெத2 , 

8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ேபர நக� கிழ�� 1வ) ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ேபரநக� கிழ�� 3வ) ெத2 , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ேபரநக� ேம,� 6வ) �.�� ெத2 , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ேபரநக� ேம,� 1வ) �.�� ெத2 , 

12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கா#சிேரா/ அ�1நக� , 13.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 இ திராநக� ேம,� 5வ) 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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�ழ ைதக� ஊ%ட	ச-) 
ைமய� அவD�ேப%ைட 
சாைல ஐ@ய�ப�  நக�

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

தி2நாFகரச� ெத2 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 கி2Gணா நக� ெத2 
எ� 1 , 3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3 கி2Gணா நக� ெத2 எ� 2 , 

4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

கி2Gணா நக� ெத2 எ� 3 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ராமO�-தி ெத2 எ� 1 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ராமO�-தி ெத2 எ� 2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ராமO�-தி ெத2 எ� 3 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 அ@ய�ப� நக� ெத2 
எ� 2 , 9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3 அ@ய�ப�நக� ஏ3�கைரப�தி , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ@ய�ப� நக� ெத2 எ� 3 , 

11.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ@ய�ப�நக� ெத2 எ� 4 , 

12.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ@ய�ப�நக� ேம,� , 13.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ெச�லேம9தி3 
ெகா%டா@ , 14.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 அவD�ேப%ைட சாைல வட�� , 

15.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அவD�ேப%ைட சாைலெத,� , 

16.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ராமO�-தி நக� �.�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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ஒ2<கிைண த 
�ழ ைதக� ேம�பா%/ 
தி%ட அHவலக� 
(தி2வ�ணாமைல கிராம 
ப�தி)  ெத,� பா�-த 
இ திரா நக� ேம,�

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

தி2.வ�.கா ெத2 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 தி2வ
 ெத2 , 

3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

தி2வ
 ச ) ெத2 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 தி2Oல� ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

வ�ளலா� ெத2 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

வ�ேவகான த� ெத2 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ேந2ெத2 , 

9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ேநதாஜிநக�  ப�ரதானசாைல , 

10.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ேநதாஜி நக�2 வ) �.��- ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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ஒ2<கிைண த 
�ழ ைதக� ேம�பா%/ 
தி%ட அHவலக� 
(தி2வ�ணாமைல கிராம 
ப�தி) வட�� பா�-த 
இ திரா நக� ேம,�

1.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ேநதாஜி நக� 3 வ) ெத2 , 2.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜி நக� 3 வ) 
�.�� ெத2 , 3.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜி நக�  4வ) 
�.��-ெத2 , 4.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜி 5வ) �.��-ெத2 , 

5.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெப2மா�ேகாய�� ெத2 , 6.ேவ<கி�கா�(வ,கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜிநக� ப�ரதான 
சாைல இர�/ , 7.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜிநக� வட�� 1வ) 
�.��ெத2 , 8.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜிநக�வட�� 2வ) 
�.��ெத2 , 9.ேவ<கி�கா�(வ,கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ேநதாஜிநக� வட�� 
ப�ரதானசாைல , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள+, ேம,� 
க%
ட�, ெத,� பா�-த),

1.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

2.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள-ெத2 , 3.)��கிந�மிய த� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/-ெத2 , 

4.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ரய��ேவேரா/ெத2 , 5.)��கிந�மிய த� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ந/-ெத2 , 

6.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

காலன+ ப�ள-ெத2 , 7.)��கிந�மிய த� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 காலன+ 
ேம%/-ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ ஊரா%சி 
ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள+ , 

ெத,� ப�தி �திய 
க%
ட�, வட�� பா�-த), 

)��கிந�மிய த� ,

1.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத�ேம%/-ெத2 , 2.)��கிந�மிய த� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா�ேகாய�� 
�ரவைட , 3.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 )��கிந�மிய த� 
ெமய��ேரா/ெத2 , 4.)��கிந�மிய த� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வடேம%/-ெத2 1 , 

5.)��கிந�மிய த� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வடேம%/-ெத2 2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ெநா	சிமைல கிராம� & 

அ#ச� 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ , வட�� 
பா�--).

1.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ேகா
-ெத21 , 2.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 ேகா
ெத2 2 , 3.ெநா	சிமைல (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 வா%ட�ேட<�ெத2 , 

4.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

�.�� ேம%/-ெத2 , 5.ெநா	சிமைல (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெநா	சிமைல 
ேம%/-ெத2 , 6.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ள-ெத2 , 7.ெநா	சிமைல (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத21 , 8.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2  2 , 

9.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத23 , 10.ெநா	சிமைல 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெமய�� ெத2 , 11.ெநா	சிமைல (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 க�யாணம�டப� ெத2 , 

12.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச��வராய� நக� 5வ) ெத2 , 13.ெநா	சிமைல 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ச��வராய� நக� 
4வ) ெத2 , 14.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ச��வராய� நக� 3வ) ெத2 , 

15.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச��வராய� நக�  2வ) ெத2 , 

16.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச��வராய� நக� 1த� ெத2 , 

17.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ெகாச�பாைளய� ெத2 , 18.ெநா	சிமைல (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஓைடகைர ெத2 , 
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ெநா	சிமைல ம)ரா 
வாண�ய தா<க� 
கிராம� & அ#ச� 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-த ெத,� அைற,

1.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

(வாண�ய தா<க�) 

காமா%சிய�ம�ேகாய��ெத2 , 2.ெநா	சிமைல 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 (வாண�ய தா<க�) 

படேவ%ட�ம� ேகாய�� ெத2 , 

3.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/2(வாண�ய தா<க�)ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத2 , 4.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 (வாண�ய தா<க�) ெமய�� ெத2 , 

5.ெநா	சிமைல (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

(வாண�ய தா<க�) ேம%/-ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

32

ேசா.கீ5நா	சி�ப%/ 
ம)ரா ெத�அரச�ப%/ 
கிராம� & அ#ச� 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த ேம,� க%
ட�,

1.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 
நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 தி�
வன� சாைல , 

2.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 
நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத2 , 3.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. 

கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ேம,� த , 4.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம�ேகாய��1த�ெத2 , 

5.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 
நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 

மா3ய�ம�ேகாய��இர�டாவ)ெத2 , 

6.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 
நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 

மா3ய�ம�ேகாய��O�றாவ)ெத2 , 7.ம)ரா 
ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 2 வான+ைல ஆரா@	சி 
நிைலய�ெமய��ேரா/ , 8.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 2 வான+ைல ஆரா@	சி 
நிைலய�ெத2 , 9.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ 
(வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 

வா%ட� ேட<� ெத2 , 10.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 2 வ�நாயக� ேகாய�� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேசா .கீ5நா	சி�ப%/ 
கிராம� & அ#ச� 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+. வட�� 
பா�-த ைமய க%
ட� ,

1.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 
நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 ஆ#சேநய� ேகாவ�� 
ெத2 , 2.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. 

கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 தி�
வன� 
சாைல , 3.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. 

கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 ெகாச�பாைளய� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 4.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
�.��-ெத2 , 5.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ 
(வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 

�.��- ெத2 1 , 6.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ 
(வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 

�.��- ெத2 2 , 7.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ 
(வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 

:%/றF கைட ெத2 , 8.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெமய�� 
ெத2 , 9.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. 

கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ந/-ெத2 , 10.ம)ரா 
ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ேம,� 
ெத2 , 11.ம)ரா ெத� அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. 

கீ5 நா	சி�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� கிழ�� ெத2 , 12.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ெகா�லெகா%டா , 13.ம)ரா ெத� 
அரச�ப%/ (வ.கி) ேசா. கீ5 நா	சி�ப%/ 
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மல�பா�பா
 கிராம� & 

அ#ச� 606611

ேடன+G 
மிஷ�)வ�க�ப�ள+ 
ெத,� பா�-த ைமய 
க%
ட�

1.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத2 , 2.மல�பா�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெத,�ெத2 , 

3.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெஜய�� ேகாவ��ெத2 , 4.மல�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய��ெத2 , 

5.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

த�ண?�ெதா%
ெத2 , 6.மல�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காலன+ ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத2 , 7.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 1கமா3ய�ம� ேகாய��ெத2 , 

8.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

மா3ய�ம�ேகாவ��ெத2 , 9.மல�பா�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன+ ெத2 1 

, 10.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன+ ெத2 2 , 11.மல�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன+ ெத2  3 , 

12.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  
 
எ� ப�ள+வளாக� , 13.மல�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ஆலமரெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

35 >.ப�ள+ய�ப%/ - 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய )வ�க 
ப�ள+, ெத,� பா�-த 
க%
ட�

1.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�ள-)ேம%/ெத2 , 2.மல�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத2 
, 3.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�.��ெத2 1 , 4.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 �.��ெத2 2 , 5.மல�பா�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �.��ெத2 3 , 

6.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ெமார��ெத2 1 , 7.மல�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ெமார��ெத2 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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சாணா�பாைளய� 
மல�பா�பா
அ#ச�60661

1

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த ேம,� �திய 
க%
ட�

1.சாணா�பாைளய� (வ.கி) மல�பா�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத2 , 

2.சாணா�பாைளய� (வ.கி) மல�பா�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள+�:டெத2 , 

3.சாணா�பாைளய� (வ.கி) மல�பா�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 �%ைடெத2 , 4.சாணா�பாைளய� 
(வ.கி) மல�பா�பா
 (ஊ)வா�/ 2 

சாணா�பாைளய� ெமய��ெத2 , 

5.சாணா�பாைளய� (வ.கி) மல�பா�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

6.சாணா�பாைளய� (வ.கி) மல�பா�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 ேம%/- ெத2 1 , 

7.சாணா�பாைளய� (வ.கி) மல�பா�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 ேம%/ெத2 2 , 8.சாணா�பாைளய� 
(வ.கி) மல�பா�பா
 (ஊ)வா�/ 2 ெந�லிேம/ 
ெமய��ெத2 , 9.சாணா�பாைளய� (வ.கி) 
மல�பா�பா
 (ஊ)வா�/ 2 ெந�லிேம/ 
�.��ெத2 1 , 10.சாணா�பாைளய� (வ.கி) 
மல�பா�பா
 (ஊ)வா�/ 2 ெந�லிேம/ 
�.��ெத2 2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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சி�னகா<கிய7� 
கிராம� & அ#ச� 606611

���சாமி ெமேமா3ய� 
உய�நிைல�ப�ள+ ேம,� 
ப�தி ெத,� ப�க� �திய 
க%
ட�,

1.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சி�ன கா<கிய7�ெமய�� ேரா/ , 2.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 1வ) 
�.�� ெத2 , 3.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 2 �.�� ெத2 , 4.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3வ) 
�.�� ெத2 , 5.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4வ) �.�� ெத2 , 

6.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1, 5 வ) �.�� ெத2 , 7.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 6வ) 
�.�� ெத2 , 8.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 வடஒ-தவாைடெத2 , 

9.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

வட�� ெத2 , 10.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மா3ய���ம� ேகாய��  
ெத2 பைழய காலன+ , 11.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�����ம� ேகாய�� 1த� �.�� 
ெத2 , 12.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பைழயகாலன+ஒ-தவாைட ெத2 , 

13.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1 அ�ேப-கா� ெமய�� ேரா/ , 14.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய���ம� ேகாய�� 
இர�டாவ)ெத2பைழயகாலன+ , 15.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய��ம� ேகாய��� 
1�றாவ)ெத2பைழயகாலன+ , 16.சி�ன 
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சி�னகா<கிய7� 
கிராம� & அ#ச� 606611

���சாமி ெமேமா3ய� 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த பைழய ேம,� 
க%
ட�,

1.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/2ப�ள+ெகா�டாப%/ெமய��ேரா/ப�
ள+ெகாணடா�ப%/ , 2.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� 
(ஊ)வா�/2�ள-)ேம%/வ�நாயக�ெத2ப�ள+
ெகா�டா�ப%/ , 3.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� 
(ஊ)வா�/212க�ேகாய��ெத2ப�ள+ெகா�டா
�ப%/ , 4.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆ#சேநய� ேகாய�� ெத2 
ப�ள+ெகா�டாப%/ , 5.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ம தி3�%ைடெத2 ப�ள+ெகா�டாப%/ , 

6.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

இ திரநக� 1த� ெத2 ப�ள+ெகா�டாப%/ , 

7.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

இ திரநக�ெகா�ைலெகா%டா@ 
ப�ள+ெகா,ப%/ , 8.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� 
(ஊ)வா�/2இ திரநக�இர�டாவ)ெத2ப�ள+
ெகா�டா�ப%/ , 9.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� 
(ஊ)வா�/2இ திராநக�1�றாவ)ெத2ப�ள+
ெகா�டா�ப%/ , 10.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெஜ.ெஜ. நக� 1த�ெத2 
ப�ள+ெகா�டாப%/ , 11.சி�ன 
கா<கிய7�(வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/2ெஜ.ெஜ.நக�இர�டாவ)ெத2ப�ள+
ெகா�டா�ப%/ , 12.சி�ன கா<கிய7�(வ.கி) 
ம,.� 
(ஊ)வா�/2ெஜ..ெஜ.நக�1�றாவ)ெத2ப�ள+
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ச�ம த7� 
சி�னகா<கிேய7� 
606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�கப�ள+ ேம,� ப�தி 
க%
ட� ம-திய அைற,

1.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7�(வ.கி)வா�/ 3 ேம%/ெத2 , 

2.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7�(வ.கி)வா�/ 3 ந/ெத2 ெத,� , 

3.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) ச�ம த7� 
(வ.கி)வா�/ 3 ப�ளெத2 ேம,� , 4.சி�ன 
கா<கிய7� (ஊ) ச�ம த7�(வ.கி)வா�/ 3 

ந/ெத2 , 5.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7� (வ.கி)வா�/ 3 ப�ள+�:டெத2 
கிழ�� , 6.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7�(வ.கி)வா�/ 3 ேட<�ெத2 , 

7.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7�(வ.கி)வா�/3 ப�ள+�:டெத2 , 

8.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) ச�ம த7� 
(வ.கி)வா�/ 3 தி.மைல ஆரா#சி ெச�H� 
தா� சாைல , 9.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7� (வ.கி)வா�/ 3ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத2 வட�� , 10.சி�ன கா<கிய7� 
(ஊ) ச�ம த7� (வ.கி)வா�/ 3 ப�ளெத2 
ெத,� , 11.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7� (வ.கி)வா�/ 3 ஓ-தவாைடெத2 , 

12.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) ச�ம த7� 
(வ.கி)வா�/ 3 �மார�
 �E� :%ேரா/ெத2 , 

13.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) ச�ம த7� 
(வ.கி)வா�/ 3 சரவண� ெகா%டா@ கிழ�� , 

14.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7�(வ.கி)வா�/ 3 சரவண� 
ெகா%டா@ , 15.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) 

ச�ம த7ர (வ.கி)வா�/ 3 தி�
வன� ேரா/ 
, 16.சி�ன கா<கிய7� (ஊ) ச�ம த7 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

40
ந�லா�ப��ைளெப,றா�
 606611

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
பா�-த ெத,� க%
ட�,

1.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

2.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 நிம தகார-ெத2 , 3.ந�லா� 
ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ந/-ெத2 , 4.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 ந/-ெத2 
�.��ெத2 , 5.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 அ�ம� ேகாய�� 
ெத2 , 6.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 ைபபா9 ேரா/ , 

7.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 பைழய காலன+ ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத2 , 8.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 பைழய காலன+ 
�.�� ெத2 , 9.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 �திய காலன+ 
அ�ேப-க� ெத2 , 10.ந�லா� ப��ைள 
ெப,றா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 �திய 
காலன+ 1வ) �.�� ெத2 , 11.ந�லா� 
ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

�திய காலன+ 2வ) �.�� ெத2 , 

12.ந�லா� ப��ைள ெப,றா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 �திய காலன+ மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 13.ந�லா� ப��ைள 
ெப,றா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 �திய 
காலன+ 3வ) ெத2 , 14.ந�லா� ப��ைள 
ெப,றா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

�ள-)ேம%/-ெத2 , 15.ந�லா� ப��ைள 
ெப,றா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 வ�Q��ர� 
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ஏ த� 
ப�ள+ெகா�டா�ப%/ 
அ#ச� 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-த ேம,� க%
ட�,

1.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 பராச�தி 
நக� 2 வ) ெத2 , 2.ஏ த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பராச�தி நக� 3 வ)ெத2 , 

3.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1  வ� ேக 
எ9 நக� , 4.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேவ%டவல� ேரா/ கிழ�� , 5.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட-ெத2 ெமய�� 
ேரா/ , 6.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள+:ட �.�� ெத2 , 7.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத2 , 8.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஏ3�கைர ெத2 , 9.ஏ த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத2 , 

10.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� �.�� ெத2 1 , 

11.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� �.�� ெத2 2 , 

12.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� �.�� ெத2 3 , 

13.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம%/-ெத2 �.�� ெத2 1 , 14.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/-ெத2 �.�� 
ெத2 2 , 15.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம%/-ெத2 , 16.ஏ த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேம%/-ெத2 ச ) , 17.ஏ த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 எ� ஜி ஆ� நக� 1 

வ) ெத2 , 18.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1 எ� ஜி ஆ� நக� 2 வ) ெத2 , 19.ஏ த� (வ.கி) 
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ஏ த� 
ப�ள+ெகா�டா�ப%/ 
அ#ச� 606611

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-த கிழ�� க%
ட�

1.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ,�தமாதா நக� 1 வ) ெத2 , 2.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ,�தமாதா நக� 2  வ) 
ெத2 , 3.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள+ெகா�டா�ப%/ ேரா/ , 4.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ,�தமாதா நக� ெமய�� 
ெத2 , 5.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ,�தமாதா நக� 3  வ) ெத2 , 6.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ,�தமாதா நக� �.�� 
ெத2 1 , 7.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ,�தமாதா நக� �.�� ெத2 2 , 8.ஏ த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ,�தமாதா நக� 4 

வ) ெத2 , 9.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ,�தமாதாநக� 5வ) ெத2 , 10.ஏ த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ம<கள ேமா%/ ேதா�� 
ெமய�� ேரா/ , 11.ஏ த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ம<களேமா%/ ேதா�� �.�� 
ெத22 , 12.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ம<கள ேம%/ �.�� ெத2 3 , 13.ஏ த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேவLேகாபால�ர� 
�)- ெத2 , 14.ஏ த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேவRேகாபால�ர� ெமய�� 
ேரா/ , 15.ஏ த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேவRேகாபால�ர� ெகா�ல ெகா%டா , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

43
அவD�ேப%ைட ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606601

மF�% ெசய��% ேஜாச� 
ந�ச3 ப�ள+,ெத,� 
க%
ட�,கிழ�� அைற, 

வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 �)- ெத21 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 �)- ெத23 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

44

அவD�ேப%ைட 
ேரா/,தி2வ�ணாமைல 
606601

மF�% ெசய��% ேஜாச� 
ந�ச3 ப�ள+, ெத,� 
க%
ட�, ேம,� அைற 
வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 �)- ெத24 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அவH�ேப%ைட ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606601

மF�% ெசய��% ேஜாச� 
ந�ச3 ப�ள+ வட�� 
க%
ட� ெத,� பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 2வ) �)- 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 5வ) 
�)- ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 

6வ) �)- ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 4 7வ) �)- ெத2 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 8வ) �)- 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

46
அவH�ேப%ைட ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606601

மF�% ெசய��% ேஜாச� 
ந�ச3 ப�ள+ வட�� 
க%
ட� கிழ�� அைற 
ெத,� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 8வ) 
வாண�ய<�ள-ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 4  8வ) வாண�ய<�ள-ெத2 
�.��- ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 4 9வ) வாண�ய<�ள- ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 4 10வ) 
�)வாண�ய<�ள- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

47
ஈசான+ய ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

எ9. ஆ�.ஜி.
.எ9 
(கனகா�பா� ந�ச3 
(ம)ஆர�ப ப�ள+ வட�� 
ப�தி அைற எ�.1

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 ேபாS� 
ேரா/ 7 வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 1 ேபாS� ேரா/ 7 வ)�.��ெத2 1 

, 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�

48
ஈசான+ய ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

எ9. ஆ�.ஜி.
.எ9 
கனகா�பா� ந�ச3 
(ம)ஆர�ப ப�ள+ ெத,�-

ேம,� க%
ட� கைடசி 
அைற வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 ேபாS� 
ேரா/ 7 வ)�.��ெத2 2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 ேபாS� 
ேரா/ 7 வ)�.��ெத2 3 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 ேபாS� 
ேரா/ 8வ)ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 1 ேபாS� ேரா/ 9வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

49
ஈசான+ய ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

எ9.ஆ�.ஜி.
.எ9 ஆர�ப 
ப�ள+ (கனகா�பா�) 

வட�� பா�-த) அைற 
எ� 8 (ம) ெத,� க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 டா�ட� 
அ�ேப-கா� ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 1 டா�ட� அ�ேப-கா� ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 டா�ட� 
அ�ேப-கா� ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 1 டா�ட� அ�ேப-கா� ெத2 4 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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50
ஈசான+ய ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

எ9.ஆ�.ஜி.
.எ9. ந�ச3 
ப�ைரம3 
ப�ள+(கனகா�பா�) ,வட�� 
க%
ட� , ெத,� பா�-த) 
கிழ�� அைற எ� 41

1.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 1 ேபாS� 
ேரா/ 5வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 1 ேபாS� ேரா/ 6வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�

51
ஈசான+ய ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

எ9.ஆ�.ஜி.
.எ9. ந�ச3 
ப�ைரம3 
ப�ள+(கனகா�பா�) ,வட�� 
ப�தி க%
ட� ைமய 
அைற ெத,� பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 

அவD�ேப%ைடேரா/, தமி5மி� நக� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

52
ஈசா�ய ெத2 
தி2வ�ணாமைல

எ9.ஆ�.ஜி.
.எ9. ந�ச3 
ப�ைரம3 ப�ள+ 
(கனகா�பா�) வட�� 
க%
ட�,ெத,� பா�-த) 
,ேம,� அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 

அவD�ேப%ைடேரா/,வ�ேவகான த�ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 

அவD�ேப%ைடேரா/,ஆ�டா� நக� 
1த�ச ) , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 

அவD�ேப%ைடேரா/, ஆ�டா� நக� 
2வ)ச ) , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 

அவD�ேப%ைடேரா/, ஆ�டா� நக� 
3வ)ச ) , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 1 

அவD�ேப%ைடேரா/ , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

53
வாண�ய<�ள- ெத2 
தி2வ�ணாமைல

தியாகி அ�ணாமைல 
அரசின� ேம�நிைல�ப�ள+ 
அைற எ� 10 கிழ�� ப�க 
க%
ட-தி� ெத,� ப�தி 1 

அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 5 

வான+ய<�ள- ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 5 வான+ய<�ள- ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 5 வடவ ?தி 
>�ரமண�ய� ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

54
வான+ய<�ள ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

தியாகி அ�ணாமைல 
அரசின� ேம�நிைல�ப�ள+ 
1த�ைம க%
ட� அைற 
எ�.7 கிழ�� பா�-த அைற

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 5 �) 
வாண�ய<�ள-ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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55
வான+ய<�ள ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

தியாகிஅ�ணாமைல 
அரசின� ேம�நிைல�ப�ள+ 
அைறஎ�9,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 5 

வாண�ய<�ள-ெத2 3 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 5 வாண�ய<�ள-ெத2 4 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 5 

வாண�ய<�ள-ெத2 5 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 5 வாண�ய<�ள-ெத2 6 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 5 

வாண�ய<�ள-ெத2 7 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

56
சி�ன�கைட ெத2 , 

தி2வ�ணாமைல 606601

டF�ஹா� நகரா%சி 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��ப�க� 1த�ைம 
க%
ட�, சி�ன�கைட 
ெத2 , தி2வ�ணாமைல 
606601

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 

ம-தலா<�ள-ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 2 ம-தலா<�ள� 1வ)�.��ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 

ம-தலா<�ள� 2வ)�.��ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 வான�கார- 
ெத2 , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
2வான�கார- 1வ)�.��ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

57
சி�ன�கைட ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

டF�ஹா� நகரா%சி 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
ப�க� 1த�ைம க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 

வைளய�கார-ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 2 )��ைகய�ம� ேகாவ�� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

58
சி�ன�கைடெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

டF�ஹா� நகரா%சி 
ந/நிைல�ப�ள+ (வட�� 
ப�க�) ேம,� அைற

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 1-) 
வ�னாயக� ேகாவ�� ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 1-) 
வ�னாயாக� ச ) ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 1-) 
வ�னாயாக� ேகாய�� ச ) ெத2 2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 2 ேபாU9 
ைல� , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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59
சி�னகைட ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

டF�ஹா� நகரா%சி 
ந/நிைல�ப�ள+ (கிழ�� 
ப�திக%
ட� அைற-2 

வட�� பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 9வ) �)ெத2 
1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 9வ) 
�)ெத2 2 , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 

9வ) �)ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 3 9வ) �)ெத2 4 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 �)-ெத2 10 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 �)-ெத2 11 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 ேபாS�ேரா/ 
1 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

60
சி�னகைட ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

டF�ஹா� நகரா%சி 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த) 
.ப�.இ.ப� க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 ேபாS� 
ேரா/ 2வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 3 ேபாS� ேரா/ 3வ)ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 ேபாS� 
ேரா/ 4வ)ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

61
சி�னகைட ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

டF�ஹா� நகரா%சி 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
ப�தி க%
ட� ைமய 
அைற வட�� பா�-த 
க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 3 

1-)வ�நாயக� ேகாவ��ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 

1-)வ�நாயக� ேகாவ�� �.��ச ) 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 3 

1-)வ�நாயக� ேகாவ�� �.��ச ) 2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

62
ேபேகா�ர ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த) ேம,� 
ப�தி க%
ட�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 6ேபேகா�ர- 
ெத2 1வ)ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

63
ேபேகா�ர ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) ேம,� 
ப�தி க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 6 ேபேகா�ர- 
ெத2 1வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

64
ேபேகா�ர ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ஆர�ப 
ப�ள+,கிழ�� க%
ட� 
,ேம,� பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7ேபேகா�ர- 
ெத2 7வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 6ேபேகா�ர- ெத2 9வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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65
ேபேகா�ர ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ஆர�ப 
ப�ள+,கிழ�� க%
ட� 
,ேம,� பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 6 ேபேகா�ர- 
ெத2 10வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 6ேபேகா�ர- ெத2 11வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

66
ேபேகா�ர ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

ஒ2<கிைண த 
�ழ ைதக� ைமய� 
க%
ட� (நகரா%சி ஆர�ப 
ப�ள+ வளாக�) ெத,� 
ப�தி க%
ட�, ெத,� 
பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 ேப ேகா�ர� 
6வ) ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 

ேப ேகா�ர� 6வ) ெத2 2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

67

ேதர
 ெத2 
தி2வ�ணாமைல - 

606601

நகரா%சி ஒ2<கிைன த 
�ழ ைதக� ஊ%டச-) 
ைமய�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 6 ெஜனகரபாைற 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

68
ராஜராஜ� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

அமராவதி 12ைகய� 
ெப�க� உய�நிைல� 
ப�ள+,ெத,� ப�தி 
க%
ட� ,2வ) அைற, 

வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 ேபேகா�ர� 
2வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 

ேபேகா�ர� 4வ) ெத2 1 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 7 ேபேகா�ர� 4வ) ெத2 2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 ேபேகா�ர� 
5வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

69
ராஜராஜ�  ெத2 
தி2வ�ணாமைல606601

அமராவதி 12ைகய� 
ெப�க� உய�நிைல� 
ப�ள+,ேம,� �ளா� 
,கிழ�� பா�-த க%
ட�, 

அைற எ� 3

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 6 ேபேகா�ர- 
ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 

ேபேகா�ர� ெத2 3 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 7 ேபேகா�ர-ெத2 8 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

70
ராஜராஜ� ெத2 
தி2வ�ணாமைல606601

அமராவதி 12ைகய� 
ெப�க� உய�நிைல 
ப�ள+ ேம,� க%
ட� 
வட�� ப�தி அைற 
(கிழ�� பா�-த)),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 ேபேகா�ரெத2 
3 �.��ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 7 ேபேகா�ர� ெத2 3 �.��ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 7 ேபேகா�ர- 
ெத2 3 �.��ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 7 ேப ேகா�ர� ெத2 3 �.�� ெத2 
4 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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71

)��ைகய�ம� 
ேகாவ�� ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 60661

Vராமகி2Gணா ந�ச3 
ம,.� ப�ைரம3 ப�ள+ 
வட�� ப�தி, 
)��ைகய�ம� ேகாய�� 
ெத2 தி2வ�ணாமைல 
606601

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 12 ெகாசமட 
ெமய��ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
12 ெகாசமட �.�� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 12 

ெகாசமட�.�� ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 12 ெச�ன�ப� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

72

)��ைகய�ம� 
ேகாவ�� ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 60661 

Vராமகி2Gணா ந�ச3 
ம,.� ப�ைரம3 ப�ள+ 
அைற எ� 5 , கிழ�� 
பா�--) .

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 11 பவழ���. 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 11சி�ன 
கைட- ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
11 வட��- ெத21 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 11 வட��- ெத2 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

73

)��ைகய�ம� 
ேகாவ�� ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 60661 

Vராமகி2Gணா ந�ச3 
ம,.� ப�ைரம3 ப�ள+ 
ெத,� ப�க க%
ட� 
ேம,� ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 11 வட��- 
ெத2 3 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 11 

வட��- ெத2 4 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 11 வட��- ெத2 5 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 6 பவழ��. 
�ஒ-தவாைட-ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

74
ம-தலா<�ள ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

ேடன+G மிஷ�கா�ேம� 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த (1த�ைம 
க%
ட�),கிழ�� ப�தி

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 12கி2Gண� 
ெமய��ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
12 கி2Gண� �.�� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 12 கி2Gண� 
�.��ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
12 கி2Gண� �.��ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 12 கி2Gண� 
�.��ெத2 4 , 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
12 வ�-தக� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

75
க%டெபா�ம� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

ேடன+G மிஷ� 
ேம�நிைல�ப�ள+ (ெத,� 
�) ப�ளா� க%
ட�) 

வட�� பா�-த) கிழ�� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 14 சிவரா-தி3 
மட- ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 14 

>�ணா��கார- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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க%டெபா�ம� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

ேடன+G மிஷ� 
ேம�நிைல�ப�ள+ ெத,� 
�) ப�ளா� க%
ட� 
வட�� பா�-த) ேம,� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 14 

க%டெபா�ம� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

77

தியாகி 
அ�ணாமைலநக� 
தி2வ�ணாமைல 606601

ேடன+G மிஷ� 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த ேம,� அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16 தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.��ெத2 17 , 

2.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 16 தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.��ெத2 18 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16 தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.��ெத2 19 , 

4.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 16 தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.��ெத2 20 , 

5.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 16 தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.��ெத2 21 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16 ரய��ேவ 
காலன+ 1 , 7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16 

ரய��ேவ காலன+ ெத2 2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

78

தியாகி அ�ணாமைல 
நக� தி2வ�ணாமைல-

606601

ேடன+G மிஷ� 
)வ�க�ப�ள+ (5� வ��� 
அைற எ� 4),

1.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� ெமய�� ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 3 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 12 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 13 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 14 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 15 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அ�ணாசாைல 
தி2வ�ணாமைல 606601

வ2வா@ ேகா%ட 
அHவலக வளாக�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 1 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 4 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 5 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 6 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 7 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 8 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 9 , 

8.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 10 , 

9.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 16தியாகி 
அ�ணாமைல நக� �.�� ெத2 11 , 

80
அ�ணாசாை◌ைல 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
1த�ைம க%
ட� 
கிழ�� ப�தி வட�� 
பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 ப�லவ� 
நக� 1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 

ப�லவ� நக� 2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 17 ப�லவ� நக� 3 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

81
ல%>மி�ர� கா தி நக� 
தி2வ�ணாமைல 606601

�%வ�� ந�ச3 ப�ைரம3 
ப�ள+ வட�� க%
ட� 
ேம,� அைற ெத,� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 ல%>மி�ர� 1 

, 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 ல%>மி�ர� 
2 , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 

ல%>மி�ர� 3 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
17 ல%>மி�ர� ெமய�� , 5.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 17 கா தி நக� ெமய�� ேரா/ , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 காமராX நக� 
, 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

82
அ�ணாசாைல 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
(வட�� ப�தி க%
ட�) 

கிழ�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 

அ�ணாசாைல 1 (ரா�ஜி நக� ) , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 

அ�ணாசாைல 2 ( ராமவ�%ேடாபா நக� 
சகாயநக� , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அ�ணாசாைல 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த ேம,� 
ப�க க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 நாவ�கைர 1 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 நாவ�கைர 2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

84
அ�ணாசாைல 
தி2வ�ணாமைல 606601

ஒ2<கிைண த 
�ழ ைதக� வள�	சி 
ைமய�க%
ட� கிழ�� 
பா�-த) நகரா%சி ஆர�ப 
ப�ள+ வளாக�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 கா தி நக� 1 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 கா தி நக� 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 கா தி நக� 3 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 கா தி நக� 4 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 கா தி நக� 5 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 

அ�ணாசாைல 2 , 7.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 17 அ�ணாசாைல 3 , 

8.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 17 

அ�ணாசாைல 4 , 9.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 17 காவல� �
ய�2�� , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

85
ேதர
ெத2, 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி மகள+� 
ேம�நிைல�ப�ள+ 
ப�.எ9.���சாமி 
ெச%
யா� க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 10 ெப3ய ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

86
ேதர
 ெத2 
தி2வ�ணாமைல 6066901

நகரா%சி மகள+� 
ேம�நிைல�ப�ள+ (அைற 
எ� 4) ெக.ப�.சி க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 10 

இர%ைட�ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 10 அ�மன+ 
அ�ம� ேகா�ர-ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 10 ஆவார<கா%/-ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

87
ேதர
 ெத2 
தி2வ�ணாமைல 6066901

நகரா%சிமகள+� ேம� 
நிைல�ப�ள+ ேர
ேயா 
கிெரா�% அ�ணா 
பவளவ�ழா க%
ட� 
வட�� ப�க அைற எ� 30,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 10 

வடஓ-தவாைடெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 11 ச%ைடய�ப�ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 11 

தி2ந?லக�ட� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

88 தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி மகள+� 
ேம�நிைல�ப�ள+ 
(அ�ணாபவள வ�ழா 
க%
ட� வட�� ப�க 
ேம,� க%
ட� ேர
ேயா 
ைமதான� அைற எ� 28

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/13 

அ�ணாசாைல ெமய�� , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/13 அ�ணாசாைல �.��ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/13 வடமா-தாதி 
ெத2 �.��ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 13 வடமா-தாதி �.��ெத2 1 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 13 வடமா-தாதி 
ெத2 ெமய�� , 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
13 வடமா-தாதி �.��ெத2 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

89 தி2வ�ணாமைல -606601

நகரா%சி மகள+� 
ேம�நிைல�ப�ள+ 
(அ�ணாபவள வ�ழா 
க%
ட� கிழ�� ப�க 
க%
ட� அைற எ�42,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 13 ேகாபா� 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 13 கனகராய� 
ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 14 

வாழேதா%ட-ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 13 ெதH<� வ�-தக� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

90
 தி2வ�ணாமைல 606 

601

நகரா%சி ஒ2<கிைன த 
�ழ ைதக� ஊ%டச-) 
ைமய�, அ@ய<�ள 
�.�� ெத2

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 21ேதர
 ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
21ேதர
�.��ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 21ச�னதி ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 21வடச�னதி 
ெத2 , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 21ெத� 
ச�னதி ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

91
ச�னதி ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி அHவலக� 
பைழய க%
ட� ப�எ	எ9 
கிழ�� பா�-த) 2வ) 
அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/22 அ@ய<�ள� 
ெத21 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/22 

அ@ய<�ள�ெத2 2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/22 அ@ய<�ள� ெத2 3 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

92
பைழயகா�கனா ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

வ��ேடா3ய ஹி ) 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
ப�தி க%
ட� அைற எ� 
1 வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 22ேதர
 ெத2  
1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/22 ேதர
 ெத22 

, 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/22 கட�பராய� 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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93

பைழயகா�கனா ெத2 
தி2வ�ணாமைல  
606601

ேடன+G மிஷ� 
டF�)வ�க�ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த ேம,� 
க%
ட� 1த� அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

�)கா�கானா-ெத2 ெமய�� ேரா/ கிழ�� , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

�)கா�கானா1த� �.��ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 15 வா�/ 
15 �)கா�கானா 5வ) �.��ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

�)கா�கானா6வ) �.��ெத2 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

�)கா�கானா7வ) �.��ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

94
பைழய கா�கனா ெத2 
தி மைல 606601

ேடன+G மிஷ� 
டF�)வ�க�ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த ேம,�� 
க%
ட�2வ) அைற

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

பைழயகா�கானா ெமய�� ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

பைழயகா�கானா �.�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

95
பைழய கா�கனா ெத2 
தி மைல 606601

ேடன+Gமிஷ� 
டF�)வ�க�ப�ள+(ம-திய 
அைற, ேம,�க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 ஆ.1கனா� 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 

�)கா�கானா �.�� ச ) 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 �)கா�கானா 
�.�� ச ) 2 , 4.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 
15�)கா��கானா �.�� ச ) 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 15 �)கா�கானா 
�.�� ச ) 4 , 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
15 �)கா�கானா ெமய�� ேரா/ ேம,� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

96
ராஜராஜ� ெத2 தி 
மைல606601

க�ன+காபரேம9வ3 
நிதிஉதவ� ஆர�ப 
ப�ள+,அைற எ� 4

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 8 

ேசாமவர�ள-ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 8 ேசாமவர�ள-ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 8 

வ ?ரா�%ைட-ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 8 ெச<�%/வ�ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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எ�
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

97
ராஜராஜ� ெத2 தி 
மைல 606601

க�ன+காபரேம9வ3 
நிதிஉதவ� ஆர�ப ப�ள+, 
அைறஎ� 2,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 8 ராஜராஜ� 
ெமய�� ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
8 இராஜராஜ� �.��- ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 8 அரசமர- 
ெத2  ெமய��  ேரா/ , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 8 அரசமர �.��- ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

98
ேதர
 ெத2 தி மைல 
606601

வ��ேடா3யா 
ந/நிைல�ப�ள+, வட�� 
க%
ட�, ெத,� பா�-த,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 9 தி2ம#சன 
ேகா�ர- ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
9 ெத� ஒ-தவாைட- ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 9 ெத� 
ஒ-தவாைட- ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 9 ஆைன�க%
-ெத2 1 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 9 

ஆைன�க%
-ெத2 2 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 9 தி2Yட� ெத2 1 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 9 தி2Yட� 
ெத2 2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

99
ஆைன�க%
 ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ச-)ணF ைமய�, 1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 9 தி2வ�Zவ� 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

100
ராமலி<கனா� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
ேம,� ப�தி வட�� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 20 

இராமலி<கனா� ெத2 ெமய�� ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�
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101
ராமலி<கனா� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

மதிய உணF�:ட� 
நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
ேம,� ப�தி க%
ட� 
வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா� ெத2 6 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா� ெத2 7 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா� ெத2 8 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா� ெத2 9 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா� ெத2 10 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா� ெத2 11 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

102
ராமலி<கனா� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
(ேம,�ப�தி)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 22தாளகி3யா� 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 22 

அ@ய<�ளஅ�ராஹர� ெமய��ேரா/ , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 22 

அ@ய<�ளஅ�ரஹர� �.�� ெத2 1 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 22 

அ@ய<�ளஅ�ராஹர� �.��ெத2 2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

103
ராமலி<கனா� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
வட�� பா�-த அைற எ� 
4,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 23 ெத�மாதாதி 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 23 

அசலிய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 23 

சிவ�பட-ெத2 1 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 23 சிவ�பட-ெத2 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

104
கா தி நக� 
தி2வ�ணாமைல 606601

வ�.
.எ9.ெஜய�� ேம� 
நிைல�ப�ள+ ேம,� 
பா�-த  கிழ�� க%
ட� 
7வ) அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 கா தி நக� 6 

வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

கா தி நக� 7வ) ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 கா தி நக� 8வ) ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 கா தி நக� 
9வ) ெத2 , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

கா தி நக� 10வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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105
கா தி நக� 
தி2வ�ணாமைல 606601

வ�.
.எ9.ெஜய�� 
ேம�நிைல�ப�ள+ ேம,� 
பா�-த  கிழ�� க%
ட� 
6வ) அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா� ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா� ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா� ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா� ெத2 4 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா� ெத2 5 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

106
கா திநக� 
தி2வ�ணாமைல 606601

வ�.
.எ9.ெஜய�� 
ேம�நிைல�ப�ள+(ேம,� 
பா�-த கிழ�� ப�க 
க%
ட�) அைற எ� 4

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 20 )ராபலிெத2 
, 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

107
கா தி நக� 
தி2வ�ணாமைல 606601

வ�.
.எ9.ெஜய�� 
ேம�நிைல�ப�ள+ (கிழ�� 
பா�-த க%
ட� ) ேம,� 
ப�தி அைற எ� 5,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 20 

தி2நாF�கர> ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா�ெத212 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 19 

இராமலி<கனா�ெத2 13 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 19 இராமலி<கனா�ெத2 13 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

108
ெச�லேந3 ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
1க��க%
ட� 
வட��ப�தி அைற எ� 1,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 

ெச�லேந3ெத2 ெமய�� , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 ெச�லேந3 
�.�� ெத2 1 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 38 ெச�லேந3 �.�� ெத2 2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

109
ெச�லேந3 ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ 
வட�� பா�-த ெத,� 
க%
ட�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 39 கீ5நா-E� 
ெத2 ெமய�� , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
39 கீ5நா-E� ெத2 1 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 39 கீ5நா-E� ெத2 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

110

ெச�லேந3 ெத2 
கீ5நா-E� 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி உய�நிைல�ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த வட��ப�க 
�திய க%
ட� ,

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 39 

ேவ%டவல�ேரா/ (O%ைட�கா� ெத2 1) , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (வட��ெத2 1) , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� ேரா/ (வட��ெத2 
2) , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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111

ேவ%டவல� ேரா/ 
ராமெஜய� நக� 
தி2வ�ணாமைல 606 601

சர9வதிவ�கா9 
ெம%3�ேலஷ� ப�ள+ 
ெத,� ப�தி வட�� 
பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (வட�� ) ெமய��ேரா/ , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (ஒ-தவாைட-ெத2) , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (தாசி��ள� ) , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

112

ேவ%டவல� ேரா/ 
ராமெஜய� நக� 
தி2வ�ணாமைல 606 601

சர9வதி வ�கா9 
ெம%3��ேலஷ� ப�ள+ 
பயண�ய� மாள+ைக அ2கி�

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 39 

ேவ%டவல�ேரா/ (காமராXநக�) , 

2.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (ராமெஜய� நக�) , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

113

ேவ%டவல� ேரா/ 
ராமெஜய� நக� 
தி2வ�ணாமைல 606 601

சர9வதிவ�கா9 
ெம%3�ேலஷ� ப�ள+ 
எ9.எ9.ஏ க%
ட� 
ெத,� ப�தி வட�� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (��ற��
 அ
களா�நக� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�

114

 ேவ%டவல� ேரா/ 
ராமெஜய� நக� 
தி2வ�ணாமைல 606 601

சர9வதிவ�கா9 
ெம%3�ேலஷ� ப�ள+ 
எ9.எ9.ஏ க%
ட� 
ெத,� ப�தி வட�� 
பா�-த ேம,� ப�தி அைற

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (ெமய��ேரா/ ெத,�) , 

2.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 39 ேவ%டவல� 
ேரா/ (தி2வ�Zவ� நக� ) , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

115
அF�கார ெத2 தி 
மைல 606 603

நகரா%சி ஆர�ப ப�ள+, 
ேம,� பா�-த 
எ9.எ9.ஏ.க%
ட�, அைற 
எ� 5

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி. நக� 
1வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 

வ.உ.சி. நக� 2வ)ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

116
ராஜராஜ� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

அமராவதி 12ைகய� 
நகரா%சி அரசின� 
ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள+ ெத,� 
ப�தி க%
ட� ேம,� 
ப�தி வட�� பா�-த)

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி. நக� 
3வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
நகரா%சிவா�/ 25 வ.உ.சி. நக� 4வ) ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி. நக� 
5வ) ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 

வ.உ.சி. நக� 6வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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117
அF�கார ெத2 தி 
மைல 606 603

நகரா%சி ஆர�ப ப�ள+ 
வட�� ப�தி (ேம,� 
பா�-த)) எ9.எ9.ஏ 
க%
ட� அைற எ� 3,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி நக� 
7வ)ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 

வ.உ.சி நக� 7வ)ெத2 2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 25 வ.உ.சி நக� 8வ)ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி நக� 
9வ)ெத2 , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 

வ.உ.சி நக� 9வ)ெத2 1 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 25 வ.உ.சி நக� 9வ)ெத2 2 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி நக� 
9வ)ெத2 3 , 8.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 

வ.உ.சி நக� 9வ)ெத2 4 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

118
ராஜராஜ� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

அமராவதி 12ைகய� 
ெப�க� உய� நிைல 
ப�ள+ ேம,� அைற எ� 
1கிழ�� பா�-த ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 வ.உ.சி நக� 
10வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 25 

வ.உ.சி நக� 11வ)ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

119
ச1-திர� காலன+ 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி 
)வ�க�ப�ள+(வட�� 
பா�-த  ) கிழ�� ப�தி 
க%
ட�, கிழ�� ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 ச1-திர� 
காலன+ 1 , 2.தி2வ�ைணமைல (ந)வா�/ 30 

ச1-திர� காலன+ 2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

120
ச1-திர� காலன+ 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+ , 

வட�� பா�-த கிழ�� 
ப�தி க%
ட� ைமய ப�தி

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 ச1-திர� 
காலன+ 3 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 

ச1-திர� காலன+ 4 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 30 ச1-திர� காலன+ 5 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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ச1-திர� காலன+ 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+, 
வட�� பா�-த, கிழ�� 
ப�தி க%
ட�, ேம,� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக�  
1 �.�� ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக�  1 �.�� ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக�  
1 �.�� ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக�  1 �.�� ெத2 4 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக� 1 

ெமய�� ேரா/ , 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
30 பாவாஜிநக�  1 �.�� ெத2 5 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக�  
1 �.�� ெத2 6 , 8.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 30 பாவாஜிநக�  1 �.�� ெத2 7 , 

9.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 

எ�Z�%ைட ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

122
ச1-திர� காலன+ 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி )வ�க�ப�ள+, 
வட�� பா�-த, ேம,� 
ப�தி க%
ட�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 30 தி2ம#ஞன 
ேகா�ர ெத2 (ப�தி) , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

123
க�நக� 
தி2வ�ணாமைல 606603


.எ�.சி ச1தாய :ட�, 

ேம,� பா�-த) ெத,� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 க�நக� , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 க�நக�  
1வ)�.��ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 33 க�நக�  2வ)�.��ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�

124
க�நக� 
தி2வ�ணாமைல 606601


.எ�.சி ச1தாய :ட�, 

ேம,� பா�-த) ெத,� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 க�நக�  
3வ)�.��ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 33 க�நக�  4வ)�.��ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 க�நக�  
5வ)�.��ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 33 க�நக�  6வ)�.��ெத2 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 க�நக�  
7வ)�.��ெத2 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 33 க�நக�  8வ)�.��ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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க�நக� 
தி2வ�ணாமைல 606603

ேடன+Gமிஷ� நிதிஉதவ� 
)வ�க�ப�ள+ 1த�ைம 
க%
ட�, ெத,� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 

க�ம<ெகா�ைலெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 33 க�ம<ெகா�ைல �.�� ெத2  1 

, 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/  33 க�ம< 
ெகா�ைல �.�� ெத2 2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 க�ம< 
ெகா�ைல �.�� ெத2   3 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

126

மா3ய�ம� ேகாய�� 
12வ) ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

தி நி" O� ந�ச3 (ம) 

ஆர�ப ப�ள+ 1த�ைம 
க%
ட� கிழ�� பா�-த) 
வட�� ப�தி 1வ) அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� 12வ) ெத2 எ� 1 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

127

மா3ய�ம� ேகாய�� 
12வ) ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

தி நி" O� ந�ச3 (ம) 

ஆர�ப ப�ள+ 1த�ைம 
க%
ட� கிழ�� 
பா�-தத,ம-திய அைற.

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 33 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� 12வ) ெத2 எ� 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

128
க3கால� ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி19U� 
ெப�க� )வ�க�ப�ள+ 
ப��ப�க க%
ட� வட�� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 23 

இய,பைகயா� ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 23 ேபா-தராஜா ேகாவ�� ெத2 
ெமய�� , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 23 

ேபா-தராஜாேகாவ�� �.��ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

129
ேபா-தராஜா ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி19U� ஆ�க� 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
க%
ட� வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 23 க3கால� 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

130
1க��றா ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

எ�.எ. காத�ெஷ% நிைனF 
19U� உய�நிைல 
ப�ள+ எ	.எ�. அைற 
கிழ�� பா�-த) ெத,� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/341க��ரா 
ெத2  ெமய�� , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/34 1க��றா- ெத21 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/34 1க��ரா 
ெத22 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/34 

1க��ரா ெத23 , 5.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/34 1க��ரா ெத24 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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1க��றா ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

எ�.எ.காதா் ெஷ% நிைனF 
19U� 
உயா்நிை◌ைலப�ள+ 
கிழ�� பா◌ா◌்-த 
ந/அைற க%
ட�

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 34 நப�நாயக� 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 34 

மண�யா3 ெமய�� ேரா/ , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 34 மண�யா3 
ெத21 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/34 

மண�யா3 ெத22 , 5.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/34 மண�யா3 ெத23 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 34 மண�யா3 
ெத2 4 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

132
மண�ய3 ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ெதாட�க�ப�ள+ 
ெத,� ப�தி கிழ�� 
க%
ட� வட�� பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 ேகாபா� 
ெத2 ெமய�� , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
35 ேகாபா� �.�� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 ேகாபா� 
�.�� ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 35 ேகாபா� �.�� ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 1�லாெத2 
, 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

133
தி2�ேகாவ�D� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ெதாட�க�ப�ள+ 
கிழ�� ப�க� ேம,� 
க%
ட�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 ஆ/ெதா%
 
ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 

�)ேம%/ ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 35 தி2ேகாவ�D� ேரா/ ெமய�� , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 

தி2ேகாவ�D� ேரா/ �.�� 1 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 

தி2ேகாவ�D� ேரா/  �.�� 2 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 35 ம,.� 36 

தி2ேகாவ�D� ேரா/ �.�� 3 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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ெச<க� ேரா/, 

தி2வ�ணாமைல 606603

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
ேபரறிஞ� அ�ணா ெபா� 
வ�ழா நிைனF க%
ட�, 

3வ) அைற, எ9.எ9.ஏ 
க%
ட�, கிழ�� ப�தி 
வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 பாவாஜி நக� 
2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 பாவாஜி 
நக� 2 தாமைர �ள�கைர ெத2 ப�தி , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 பாவாஜி நக� 
2 ெப%ேரா� ப<� ப���ற� வ , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 பாவாஜி நக� 
2 ெப%ேரா� ப<� ப���ற� த , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 பாவாஜி நக� 
2 �.�� ெத2 1 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 24 பாவாஜி நக� 2 �.�� ெத2 2 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 பாவாஜி நக� 
3 , 8.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 

தி2ம#சனேகா�ரெத2  ப�தி , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

135
ெச<க� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
ேபரறிஞ� அ�ணா ெபா� 
வ�ழா நிைனF க%
ட�, 

4வ) அைற, எ9.எ9.ஏ 
க%
ட�, கிழ�� ப�தி 
வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 

ெச<க�சாைல 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 24 ெச<க�சாைல �.�� ேரா/ 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 

ெச<க�சாைல �.�� ேரா/ 2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24ெச<க� 
ேரா/ 2வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

136
ெச<க�ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
���சாமி நிைனF 
க%
ட� எ9எ9ஏ 
க%
ட� அைற எ� 36 

கிழ�� பா�-),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 24 

�மர�ேகாவ��ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 24 ராஜராஜ�ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

137
ெச<க�ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
���சாமி நிைனF 
க%
ட� கிழ�� பா�-த 
அைற எ� 35,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 ெச<க� 
ேரா/ 1வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 26 ெச<க� ேரா/ 1வ) �.�� 
ெத2 1 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

138
ெச<க� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606601

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) நபா�/ 
க%
ட� அைற எ� 7,

1.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 26 

ெச<க� ேரா/   1 �.�� ெத22 , 

2.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 26 

ெச<க� ேரா/1 
எ�எ	ப� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ெச<க�ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
>த திர ெபா�வ�ழா 
நிைனF க%
ட� ேம,� 
ப�தி கிழ�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 ெச<க� 
ேரா/  3 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

ெச<க� ேரா/  4 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 26 மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 1 

, 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 2 , 

5.தி2வ�ணாமைல நகரா%சிவா�/ 26 

மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 3 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 
எ�.எ	.ப� 
ேபா��வழி , 7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 4 , 

8.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 5 , 

9.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 6 , 

10.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

மண��ளவ�நாயக� �.��ெத2 7 , 

11.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 ெச<க� 
ேரா/ 5 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

140
 ெச<க�ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ச�1கா ெதாழி,சாைல 
அர> ேம�நிைல�ப�ள+ 
:/த� க%
ட� ேம,� 
ப�தி ெத,� பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 அ�ன+ �ள� 
�.�� ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 26 அ�ன+ �ள� �.�� ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 அ�ன+ �ள� 
�.�� ெத2 3 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 26 வா�/ 26 அ�ன+ �ள� �.�� 
ெத2 4 , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 

அ�ன+ �ள� ெத2 1 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 26 அ�ன+ �ள� ெத2 2 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 26 ச1-திர� 
ஏ3 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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ேகா3ேம%/ெத2 1, 

தி2வ�ணாமைல 606603

நேடசப��ைளநிதிஉதவ� 
)வ�க�ப�ள+(1க��ப�தி),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 31 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத2 2 ெத2 1 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 31 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 2 

ெத2 2 , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

மா3ய�ம�ேகாய�� ெத2 2 ெத2 3 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

142
ேகா3ேம%/ ெத21 

தி2வ�ணாமைல 606603

நேடசப��ைளநிதிஉதவ� 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
ப�க�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32க��திைர 
த�கா ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32  

க��திைர த�கா ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 க��திைர 
த�கா ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
32 க��திைர த�கா ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 க� �திைர 
த�கா ெத2 4 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

143
ேகா3ேம%/ ெத21 

தி2வ�ணாமைல 606603

நேடசப��ைளநிதிஉதவ� 
)வ�க�ப�ள+ ம-திய 
ப�ளா� ெத,� ப�க� ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

மா3ய�ம�ேகாய�� 3வ) ெத2  ெமய�� , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

மா3ய�ம�ேகாய�� 3வ)ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

மா3ய�ம�ேகாய�� 3வ) ெத2 2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

மா3ய�ம�ேகாய�� 3வ) ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

மா3ய�ம�ேகாய�� 3வ)ெத2 4 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேகா3ேம%/ ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நேடசப��ைள நிதி உதவ� 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� ப�க 
க%
ட� கிழ��பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� 4வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� ேகாவ�� 4வ)ெத2 
�.�� ச ) , 3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
32 மா3ய�ம� ேகாவ�� 4வ)ெத2 �.�� 
ச ) , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 

மா3ய�ம� ேகாவ�� 4வ)ெத2 �.�� 
ச ) , 5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 

மா3ய�ம� ேகாவ�� 4வ)ெத2 �.�� 
ச ) , 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 31 

காய�ேதமி�ல-ெத2 , 

7.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 31 

காய�ேதமி�ல-ெத2 �.��ெத2 1 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

145
ேகா3ேம%/ ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

நேடசப��ைள நிதி உதவ� 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
ப�க� கிழ��பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத25வ)ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 7வ) ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� 7வ) ெத2 �.��ச த , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 8வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

146
தாமைர நக�, 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
வட�� பா�-த) 
ேம,�ப�தி ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
4வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 

அ�ணாநக� 5வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

147
தாமைர நக� , 

தி2வ�ணாமைல 606601

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
வட�� பா�-த) 
ேம,�ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
7வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 

அ�ணாநக� 
எ�எ	ப� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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148
தாமைர நக� ]<கா 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல��ப�ள+ 
வட�� பா�-த) ம-திய 
ப�தி ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
8வ) ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28  

அ�ணாநக� 9வ) ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
9வ) ெத2 �.�� ச ) 1 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
9வ) ெத2 �.�� ச ) 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

149
 தாமைர நக� ]<கா 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
வட�� பா�-த) கிழ�� 
ப�தி ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
9வ) ெத2 �.�� ச ) 3 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
9வ) ெத2 �.�� ச ) 4 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
9வ) ெத2 �.�� ச ) 5 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

150
தாமைர நக� ]<கா 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) ெத,� 
ப�தி ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 28 அ�ணாநக� 
6வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

151
தாமைர நக� 
தி2வ�ணாமைல 606 603

வ ?%/வசதிவா3ய� 
ச1தாய:ட� வட�� 
ப�தி ேம,� பா�-),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 பா�வதி நக� , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 தாமைர நக� 
1 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

152
தாமைர நக� 
தி2வ�ணாமைல 606 603

வ ?%/வசதிவா3ய� 
ச1தாய:ட� ெத,� 
ப�தி வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 தாமைர நக� 
2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

153
ேதன+மைல, 

தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
வட�� ப�க� ேம,� 
பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 தாமைரநக� 
ப�தி1 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

154
ேதன+மைல, 

தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
ம-திய அைற ேம,� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 தாமைரநக� 
ப�தி2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/  27 

தாமைரநக� ப�தி3 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 27 தாமைரநக� வண�கப�தி , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 தாமைரநக� 
�
ய�2�� ப�தி , 5.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 28அ�ணாநக� ப-தாவ) ெத2 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
28அ�ணாநக�வ ?%/ வசதி வா3ய �
ய�2�� 
, 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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155
ேதன+மைல 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல� ப�ள+ 
(ெத,� ப�தி 3வ)அைற),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/27 ேதன+மைல 
ெத�னமர-ெத2 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/27 ேதன+மைல ெத�னமர-ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/27 ேதன+மைல 
ெத�னமர-ெத2 3 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

156
தாமைர நக� பா�� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
தாமைர நக� பா�� ேம,� 
ப�தி க%
ட� ெத,� 
அைற கிழ�� ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 

ேதன+மைலப�ள+�:ட-ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

157
தாமைர நக� பா�� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
ேம,� ப�தி க%
ட� 
ைமய அைற கிழ�� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல  
12க� ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

158
தாமைர நக� பா�� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
தாமைர நக� பா�� வட�� 
க%
ட� கிழ�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
வன)�ைக நக� 1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 27 ேதன+மைல வன)�ைக நக� 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 1 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
ேச ) கிண. ெத2 1 , 5.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 27 ேதன+மைல ேச ) கிண. ெத2 2 

, 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

159
தாமைர நக� பா�� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
வட�� க%
ட� ைமய 
அைற வட�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
ேவ
ய�ப� ேகாய�� ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 

ேதன+மைலஎ�ேகஎ9. திேய%ட� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
எ�ேகஎ9 திேய%ட� ெத2 2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 27 ேதன+மைல 
எ�ேகஎ9. திேய%ட� ெத2 3 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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160
அ�ணாநக� 5வ) ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606603

ஜ?ச9 ந�ச3 ம,.� 
ப�ைரம3 ப�ள+ வட�� 
பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 அ�ணாநக� 
1வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 

அ�ணாநக� 2வ)ெத2 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 29 அ�ணாநக� 3வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

161
அ�ணாநக� 
தி2வ�ணாமைல 606603

ஜ?ச9 )வ�க�ப�ள+ 
கிழ�க பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 ேகா3 
ேம%/-ெத2 1வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 29 ேகா3 ேம%/-ெத2 3வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

162
ேகா3ேம%/ ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

>�தா�ேப%ைடநிதிஉதவ� 
19U�)வ�க�ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) வட�� 
ப�தி,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 தி2ம#சன 
ேகா�ர- ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
29 ப%ேட� அ�)� ரசா� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 ப%ேட� 
அ�)� ரசா� ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 29 ப%ேட� அ�)� ரசா� ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 ப%ேட� 
அ�)� ரசா� ெத2 4 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 29 ப%ேட� அ�)� ரசா� ெத2 5 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

163
ேகா3ேம%/ ெத2 
தி2வ�ணாமைல 606601

>�தா�ேப%ைடநிதிஉதவ� 
19U�)வ�க�ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 29 ேகா3 
ேம%/- ெத2 4 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 29 ேகா3 ேம%/- ெத2 5 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

164
கானா நக� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
(ேம,� ப�தி) கானா நக� 
ெத,� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 6 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத29 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத211ெத2 1 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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165
^�யா நக� 
தி2வ�ணாமைல 606603

தி நி" O� ந�ச3 
ப�ைரம3 ப�ள+ 1த�ைம 
க%
ட� ெத,� ப�தி 
கிழ�� பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 11வ) ெத2 2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாய�� 11 ெத23 , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 
11வ) ெத2 4 , 4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 
32 மா3ய�ம�ேகாய�� 11வ) ெத2 5 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 

மா3ய�ம�ேகாய�� 11வ)ெத2 6 , 

6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 

மா3ய�ம�ேகாய�� 11 வ) ெத2 7 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

166
கானா நக� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
(கிழ�� ப�தி),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 10வ) ெத2 1 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�

167
கானா நக� 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சி ந/நிைல�ப�ள+ 
கிழ�� ப�க 
க%
ட�,ேம,� பா�-த 
ெத,� ப�க அைற.

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 10வ) ெத2 2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 32 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 10வ) ெத2 3 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

168
தி2ேகாய�D�ேரா/ தி 
மைல 606603

நகரா%சி ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள+ ெத,� 
க%
ட� அைற எ� 8 9 

ம-திய ப�தி வட�� 
பா�-த),

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 36 

அ2ணகி3�ர� 1வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

169
 தி2ேகாய�D�ேரா/ தி 
மைல 606603

நகரா%சி ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள+ (ம-திய 
ப�தி ெத,� க%
ட� 
(அைற எ� 1) ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 36 பாரதிதாச� 
நக� , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 36 

கேணச�ர� , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

170
தி2�ேகாய�D� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சிஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள+( ெத,� 
க%
ட�, கிழ���ப�தி

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/36 

அ2ணகி3�ர� 1வ) ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 36 

அ2ணகி3�ர� 2வ) ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/36 

அ2ணகி3�ர� 3வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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தி2�ேகாய�D� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

நகரா%சிஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த கிழ�� ப�க அைற 
அைற எ� 24,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/36 

ேமல-திகா�ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/36 க3யா� ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 36  

தி2�ேகாவ�D�ேரா/ எ�Zப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

172
ேவ%டவல� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ஏ எ� சி ஆசி3ய� பய�,சி 
ப�ள+, ேம,� பா�-த, 

ெத,� ப�தி அைற ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 

தி2�ேகாவ�D� ேரா/ ச ) , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 ேவ%டவல� 
ேரா/   ெமய�� , 3.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 37 ேவ%டவல� ேரா/ 1த� ெத2 , 

4.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� 
ேரா/ 2வ) ெத2 , 5.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� ைபபா9 ேரா/ 
ெமய�� , 6.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  

ேவ%டவல� ைபபா9 ேரா/ 1வ) ெத2 , 

7.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� 
ைபபா9 ேரா/ 2வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

173
ேவ%டவல� ேரா/ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ஏ எ� சி ஆசி3ய� பய�,சி 
ப�ள+ கிழ�� ப�க 
க%
ட� ேம,� ப�தி 
ேம,� பா�-த அைற ,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� 
ைபபா9 ேரா/ 3வ) ெத2 , 

2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� 
ைபபா9 ேரா/ 4வ) ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� 
ேரா/3 வ) ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� ேரா/ 4 வ) ெத2 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37  ேவ%டவல� 
ேரா/ 5 வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

174
ேவ%டவல� ேரா/, 

தி2வ�ணாமைல 606603

ஏ எ� சி ஆசி3ய� பய�,சி 
ப�ள+ . ேம,� பா�-த 
அைற எ� 4,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 அஜ?9 
காலன+ 1வ)ெத2 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 37 அஜ?9 காலன+ 2வ)ெத2 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 அஜ?9 
காலன+ 3வ)ெத2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 37 அஜ?9 காலன+ 4வ)ெத2 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 அஜ?9 
காலன+ 5வ)ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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தி2வ�ணாமைல  
606603

நகரா%சி ஆ�க� ேம� 
நிைல�ப�ள+ , வட�� 
பா�-த, ேம,� ப�தி அைற,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 க3யா�ெத2 
1 , 2.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 

க3யா�ெத2 கிழ�� �.�� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 37 சாேரா� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

176

ெச�லேந3 ெத2 
கீ5நா-E� தி.மைல 
606601

நகரா%சிஉய�நிைல�ப�ள+ 
வட�� ப�க க%
ட� 
ெத,� க%
ட�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 ேவ
ய�ப� 
ேகாவ��ெத2  1 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 38 ேவ
ய�ப� ேகாவ��ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 ேவ
ய�ப� 
ேகாவ��ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 38 ேவ
ய�ப� ேகாவ��ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 ேவ
ய�ப� 
ேகாவ��ெத2 4 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

177

ெச�லேந3 ெத2 
கீ5நா-E� தி.மைல 
606601

நகரா%சிஉய�நிைல�ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) ேம,� 
ப�க�,

1.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 ேவ
ய�ப� 
ேகாவ��ெத2 5 , 2.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 38 வானதராய� பாைளய� ெத2 1 , 

3.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 வானதராய� 
பாைளய� ெத2 2 , 4.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 38 வானதராய� பாைளய� ெத2 3 , 

5.தி2வ�ணாமைல (ந)வா�/ 38 வானதராய� 
பாைளய� ெத2 4 , 6.தி2வ�ணாமைல 
(ந)வா�/ 38 வானதராய� பாைளய� ெத2 5 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

178
கீ5நா-E� காலன+ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ெசய��% ேசவ�ய� நிதி 
உதவ� உய�நிைல�ப�ள+ 
(ேம,�) ப�தி ,

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 கீ5நா-E� 
காலன+- ெத2  1 , 

2.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 கீ5நா-E� 
காலன+- ெத2 2 , 

3.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18கீ5நா-E� 
காலன+- ெத2 3 , 

4.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 கீ5நா-E� 
காலன+- ெத2 4 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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கீ5நா-E� காலன+ 
தி2வ�ணாமைல 606603

ெசய��% ேசவ�ய� நிதி 
உதவ� ெப.� 
உய�நிைல�ப�ள+ ம-திய 
அைற வட�� பா�-த) ,

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 கீ5நா-E� 
காலன+ 5 , 2.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 

கீ5நா-E� காலன+ 6 , 

3.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 கீ5நா-E� 
காலன+ 7 , 4.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 

கீ5நா-E� காலன+ 4 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

180

ெச�லேந3 
ெத2,கீ5நா-E�, 

தி2வ�ணாமைல 606603

ேஜ.ஜி.எ�.ஏ. மாட�� ந�ச3 
ப�ைரம3 ப�ள+, ெத,� 
ப�தி ,வட�� பா�-த 
க%
ட�, எ�.12/66 ,

1.தி2வ�ணாமைல(ந)வா�/ 18 ெப2மா� 
நக� , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ஆனா@ப�ற தா� 
ப�
த�ப%/ அ#ச� 
606603

ஊரா%சி ஓ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த 1க�� க%
ட�,

1.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

அ�ம� ேகாய�� ெத2 , 2.ஆனா@ப�ற தா� 
(ஊ)வா�/1 காமராஜ� சிைல ெத2 , 

3.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ெப2�பா�க� சாைல , 4.ஆனா@ப�ற தா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெப3யசாமி 
ெகா%டா , 5.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1 ப�ள+�:ட �ள-) ேம%/ ெத2 , 

6.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெபா�ைனய� ெத2 , 7.ஆனா@ப�ற தா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 ப�ள+�:ட ெத2 , 

8.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

வட�� ெகா%டா , 9.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந தி நக� 1த� ெத2 , 

10.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ந தி நக� மைல >,.� சாைல , 

11.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ந தி நக� ந/- ெத2 , 12.ஆனா@ப�ற தா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந தி நக� ெத,� 
ெத2 , 13.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 சிவான தா நக� , 

14.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

ெச<க� ேரா/ , 15.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/2 ேசாைல கF�ட� 
ெகா%டா , 16.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பா�/ ெகா%டா , 

17.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

ெகா%டாY� ேம,� ெத2 , 

18.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெகா%டாY� அ�ம� ேகாவ�� ெத2 , 

19.ஆனா@ப�ற தா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 
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182

அ-திய த�, 

அ@ய�பாைளய� 
அ#ச� 606603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள+.வட�� 
பா�-த),

1.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1  

1த�ெத2 , 2.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 �திய-ெத2 , 3.அ-திய த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 
, 4.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�மசா�ேகாவ��ெத2 , 5.அ-திய த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெமய��சாைல , 

6.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேட<�ெத2 , 7.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம^திெத2 , 8.அ-திய த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 கண��ப��ைள-ெத2 , 

9.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

19U�ெத2 , 10.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல-ெத2 , 11.அ-திய த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெமய��ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�

183

அ-திய த�, 

அ@ய�பாைளய� 
அ#ச� 606603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள+.வட�� 
பா�-த),

1.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெப3யேகா%ட<க�பாடசாைல-ெத2 , 

2.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெப3யேகா%டா<க� ேம%/-ெத2 , 

3.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

சி�னேகா%டா<க�ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 

4.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

சி�னேகா%டா<க�க<ைகய�ம�ேகாய��ெத
2 , 5.அ-திய த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேகாழி�ப�ைன சாைல , 6.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�- , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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அ@ய�பாைளய� 
கிராம� & அ#ச� 606603

ச-)ணF ைமய� ெத,� 
பா�-த அைற ,

1.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

�ள-) ேம%/-ெத2 , 2.அ@ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 �ள-) ேம%/ெத21 

, 3.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

>காதார ைமய- ெத2 , 4.அ@ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 �ள-) 
ேம%/-ெத22 , 5.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 �ள-) ேம%/-ெத23 , 

6.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

நேடசனா� ெத2 , 7.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 அரசமர-ெத2 , 

8.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ஆ	சா3 ெத2 , 9.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/1 அ#சலக ெத2 , 

10.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

அ�ேப-கா� நக�1 வ) ெத2 , 

11.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

அ�ேப-கா� நக� 2 வ) ெத2 , 

12.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

அ�ேப-கா� நக� 3வ) ெத2 , 

13.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

அ�ேப-கா� நக� 4 வ) ெத2 , 

14.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

அ�ேப-கா� நக� 5வ) ெத2 , 

15.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

அ�ேப-கா� நக� ெமய�� ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அ@ய�பாைளய� 
கிராம� & அ#ச� 606603

ஆதி திராவ�ட� நல 
ேம�நிைல�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த கிழ�� ப�தி,

1.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 , 

2.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 1 �.�� ெத2 , 

3.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 2 �.�� ெத2 , 

4.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

ேவ
 ெகா%டா , 5.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/3 மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத22 , 6.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத23 , 

7.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/3 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத24 , 

8.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 5 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�
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அ@ய�பாைளய� �E� 
அ@ய�பாைளய� 
அ#ச�06603

ஊரா%சி ஓ�றிய- 
ந/நிைல�ப�ள+. ேம,� 
பா�-த �திய க%
ட�,

1.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

காமராஜ� நக� மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

2.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

காமராஜ� நக�  உ/�ைகய� ேகானா� ெத2 , 

3.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  5 

காமராஜ� நக� மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

4.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

காமராஜ� நக� க�Rசாமி கைட-ெத2 , 

5.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

காமராஜ� நக� ந/�ைபய� கைட-ெத2 , 

6.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

காமராஜ� நக� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

7.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
5காமராஜ� நக�  காள+ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

8.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

காமராஜ� நக� �/�/�ைப காலன+ �)-ெத , 

9.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெகார%ைடய� ெகா%டா , 10.அ@ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5  �E� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத2 , 11.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 �E� ைர9மி� ெத2 , 

12.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

�E� �ள-)ேம%/-ெத2 , 

13.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

�E� அ�ம	சா� ேகாய�� ெத2 , 

14.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

�E� ேவலா_த� ெகா%டா , 

15.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

�E� ம%ட�பாைற , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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சி�னபாலிய�ப%/ 
,அ@ய�பாைளய�- 606 603

ஊரா%சி ஓ�றிய )வ�க  
ப�ள+,

1.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ஒ%ட��
ச� , 2.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 சி�னபாலியப%/ 
ஓைட- ெத2 , 3.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 சி�னபாலியப%/ 
ெப3யபாலியப%/ சாைல , 

4.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ பாைற ெத2 , 

5.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ மா3ய�ம�ேகாவ�� ெத2 , 

6.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ அரசமர- ெத2 , 

7.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத2 , 

8.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ காமா%சிய�ம� 
ேகாவ��ெத2 , 9.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 சி�னபாலியப%/ ேம,� 
ெத2 , 10.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 சி�னபாலியப%/ 
காமா%சிேகாவ�� 1வ) ெத2 , 

11.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ பாடசாைல ெத2 , 

12.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ பாடசாைல �.�� ெத2 , 

13.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ ஓைட�கார ெத2 , 

14.அ@ய�பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

சி�னபாலியப%/ �றா� :�/ ெகா%டா , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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 ப�
த�ப%/ கிராம� & 

அ#ச� 606603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
கிழ��பா�-த ெத,� 
க%
ட� அைற எ� .4 ,

1.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ம� ேகாவ�� ெத2 , 2.ப�
த�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஆ	சா3 ெத2 , 

3.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பாடசாைல-ெத2 , 4.ப�
த�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெப2�பா�க� சாைல , 

5.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�யவ� ெத2 , 6.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாவ�� ெத2 , 

7.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத2 , 8.ப�
த�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காமா%சிஅ�ம� 
ேகாவ�� ெத2 , 9.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/1  �மர�ேகாவ�� ெத2 , 

10.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�ள-) ேம%/ெத2 1 , 11.ப�
த�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �மர�ேகாய�� ெத2 1 , 

12.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�மர�ேகாவ�� ெத2 2 , 13.ப�
த�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1  �ள-) ேம%/-ெத2 , 

14.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேடா��கார� ெகா%டா , 15.ப�
த�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 1�O�-தி நக� 
மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 , 16.ப�
த�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 1�O�-தி நக�  
வ�நாயக� ேகாவ�� ெத2 , 17.ப�
த�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 1�O�-தி நக�  
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ப�
த�ப%/ கிராம� & 

அ#ச� 606603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
கிழ��பா�-த வட�� 
க%
ட�வட�� ப�தி,

1.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ேப-கா� நக� வட�� ெத2 , 

2.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ேப-கா� நக�  ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத2 , 3.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத2 , 4.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக�  �.�� ெத2 , 

5.ப�
த�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக�  
�.��ெத2 1 , 6.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக� தி.மைல 
ெச�H� வழி , 7.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ேப-கா� நக�  கிண,.-ெத2 
, 8.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� நக� எ�.ஜி.ஆ� ெத2 1 , 

9.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� நக� எ�.ஜி.ஆ� ெத2 2 , 

10.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� நக� எ�.ஜி.ஆ� ெத2 3 , 

11.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� நக� ெமய�� ெத2 , 

12.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� நக�   கிழ��-ெத2 , 

13.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

கல� ெகா%டா@ �.��ெத2 1 , 

14.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

கல� ெகா%டா@  ஆ	சா3 ெத2 , 

15.ப�
த�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 
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கன த�]�
 கிராம� 
ப�
த�ப%/ அ#ச� 
606603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள+. ெத,� ப�தி 
கிழ�� பா�-த அைற,

1.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ேப-கா� நக� ெத,� ெத2 , 2.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ேப-கா� 
நக� ந/- ெத2 , 3.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ேப-கா� நக�  1த� 
ெத2 , 4.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பைழய காலன+ வட�� ெத2 , 

5.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பைழய காலன+ ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

6.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பைழய காலன+  ஆலமர- ெத2 , 7.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கன த�]�
 பாடசாைல ெத2 , 8.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந�லவ�பாைளய� ேரா/ , 9.கன த� ]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 கன த�]�
 
பாடசாைல �.��- ெத2 , 10.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கன த�]�
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

11.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கன த� ]�
 �.��- ெத2   1 , 

12.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கன த�]�
 �.��- ெத2 எ� 2 , 

13.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கன த�]�
 ஒைட� கைர- ெத2 , 

14.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

கன த�]�
 :%/ ேரா/ , 15.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 
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காேவ3யா�]�
 
கிராம� ப�
த�ப%/ 
அ#ச� 606 603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள+. வட�� 
1க�, கிழ�� பா�-த 
க%
ட�,,

1.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத,� ெகா�ல ெகா%டா , 2.கன த� ]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காேவ3யா�]�
 
�ள-) ேம%/ ெத2 1 , 3.கன த� ]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காேவ3யா�]�
 
�ள-) ேம%/ ெத2 2 , 4.கன த� ]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காேவ3யா�]�
 
�ள-) ேம%/ ெத2 3 , 5.கன த� ]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காேவ3யா�]�
 
�ள-) ேம%/ ெத2 4 , 6.கன த� ]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  1காேவ3யா�]�
 
 ெப2�பா�க� ேரா/ , 7.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காேவ3யா�]�
 
�ள+யமர-ெத2 , 8.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காேவ3யா�]�
 
ப�
த�ப%/ சாைல , 9.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காேவ3யா�]�
ெத�னமர-ெத2 , 

10.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காேவ3யா�]�
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 
, 11.கன த� ]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1  

காேவ3யா�]�
�.��ெத2 1 , 12.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1  

காேவ3யா�]�
�.��-ெத22 , 13.கன த� 
]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஊேசலிேம/ 
ேட<� ெத2 , 14.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஊேசலிேம/ 
�.��-ெத2 , 15.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஊேசலிேம/ 
வட��-ெத2 , 16.கன த� ]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஊேசலிேம/ 
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ந�லவ�பாைளய� 
கிராம� & அ#ச� 606603

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள+, 
வட�� க%
ட�, ெத,� 
பா�-த), கிழ�� ப�தி ,

1.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ஒ-தவாைட- ெத2 , 2.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ஒ-தவாைட �.�� ெத2 , 3.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப%ட�மா� 1வ) ெத2 , 4.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

] தம�லி ெமய�� ெத2 , 5.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

] தம�லி 1வ) ெத2 , 6.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப%ட�மா� 2வ) ெத2 , 7.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 , 8.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேபா9% 
ஆப�9 ெத2 , 9.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �)- ெத2 , 10.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ப�ள+:ட- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

193
சவ�]�
 கிராம� & 

அ#ச� 606603

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைலப�ள+ வட�� 
ப�தி �திய க%
ட� ைமய 
அைற கிழ�� பா�-த)

1.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேம%/- ெத2 , 2.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப%ட�மா� 3வ) ெத2 , 3.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ெஜய�ன� 
ெத2 , 4.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ம	சா� காலன+ , 5.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �ள-) 
ேம%/- ெத,� ெத2 , 6.ந�லவ� பாைளய� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �ள-) ேம%/- 
�.��- ெத2 , 7.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �ள-) ேம%/ ெத2 (வ) , 

8.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 �ள-) ேம%/ ெத2 (கி) , 
99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேமல-தி�கா�(எட�பா
ைளய�) 606601

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+(வட�� 
ப�தி )  கிழ�� பா�-த)

1.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 19U� ெத2 , 2.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 இ திரா 
நக� , 3.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 வன)��ைக நக� , 4.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமேதL நக� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

195
ேமல-தி�கா�(எட�பா
ைளய�) 606601

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
க%
ட� (வட��ப�தி)

1.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 காமராஜ� சாைல , 2.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �மர� 
ெத2 , 3.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �.��- ெத2 , 4.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேட� 
�ழா@ ெத2 , 5.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/- ெத2 , 

6.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 12க� பாைளய� , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

196
ெத�மா-E� கிராம� & 

அ#ச� 606603

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ (கிழ�� 
பா�-த ேம,� க%
ட�)

1.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/4 ெப2�பா�க� சாைல , 2.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/4 இ2ள� 
காலன+ , 3.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/4 ஏ3�கைரெத2 , 4.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/4 

ஏ3�கைர�.�� ெத21 , 5.ந�லவ� 
பாைளய� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/4 

எ�.ஜி.ஆ�.நக� 1 , 6.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/4 எ�.ஜி.ஆ�. நக�2 , 

7.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/4 ஏ3�கைர �.�� ெத22 , 

8.ந�லவ� பாைளய� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/4 கண த�]�
 சாைல , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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சாவ�]�
 கிராம� & 

அ#ச� 606603

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைலப�ள+ வட�� 
ப�தி �திய க%
ட� ைமய 
அைற கிழ�� பா�-த),

1.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1மா3ய�ம�ேகாவ�� ெத2 , 2.சாவ�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட-ெத2 ச ) , 

3.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஒ%ட-ெத2 , 4.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம,.�2 ஒ%ட-ெத2 வட�� , 

5.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள+�:ட-ெத2 , 6.சாவ�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 தி2நாக%சிெத2 , 

7.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ கா�வா@-ெத2 , 

8.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2பைழயகாலன+ ெத2 1 , 9.சாவ�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 2 , 

10.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+  3 , 11.சாவ�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+-ெத2 1 , 

12.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ ெத2 3 , 13.சாவ�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ ெத2 4 , 

14.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2  

�தியகாலன+ ெத2 5 , 15.சாவ�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ ெத2 6 , 

16.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ ெத2 7 , 17.சாவ�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ ெத2 8 , 

18.சாவ�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 
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ேமல-தி�கா�(எட�பா
ைளய�) 606601

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+(வட�� 
ப�தி ) கிழ�� பா�-த),

1.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

எட�பாைளய� , 2.ேமல-தி�கா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத2 , 3.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 �2ஜி ெத2 , 4.ேமல-தி�கா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 Oேவ த� நக� , 

5.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெச�லிய�ம� ேகாவ�� �ள+யமர-ெத2 , 

6.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெச�லிய�ம� ேகாவ�� ெத2  1,1 , 

7.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெச�லிய�ம� ேகாய�� ெத2 2 , 

8.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெச�லிய�ம� ேகாய�� ெத2 3 , 

9.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பைழய தைலவ� ெத2 , 10.ேமல-தி�கா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஊரா%சி ம�ற 
அHவல� ெத2 , 11.ேமல-தி�கா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 உைடயா� ெத2 வட�� , 

12.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

உைடயா� ெத2 ெத,� , 13.ேமல-தி�கா� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 தி2�ேகாவ�H� 
ெமய�� ேரா/ , 14.ேமல-தி�கா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 எ� ஜி ஆ� நக�   
�ள-)- ெத2 , 15.ேமல-தி�கா� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 எ� ஜி. ஆ� நக� ஏ3 ச ) 
ெத2 1 , 16.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 எ� ஜி ஆ� நக� ஏ3 ச ) ெத2 2 , 

17.ேமல-தி�கா� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 
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ேமல-தி�கா�(எட�பா
ைளய�) 606601

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
க%
ட� (வட��ப�தி),

1.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

2.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 ப<களா ெத2 , 3.கீ5அைன�கைர 
(வ.கி) ேமல-தி�கா� (ஊ)வா�/ 2 

)�/-ெத2  ேம,� , 4.கீ5அைன�கைர 
(வ.கி) ேமல-தி�கா� (ஊ)வா�/ 2 

)�/-ெத2 , 5.கீ5அைன�கைர (வ.கி) 
ேமல-தி�கா� (ஊ)வா�/ 2 19U� ெத2 , 

6.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 கேணச� ெத2 , 

7.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 மிலி%
3 ெத2 , 

8.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 மணD�ேப%ைடெமய�� ேரா/ , 

9.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 இ2ள� காலண� ெத2 3 , 

10.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 இ2ள� காலண� ெத2 4 , 

11.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 இ2ள� காலண� ெத2 5 , 

12.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 தி2ணாக%சி , 13.கீ5அைன�கைர 
(வ.கி) ேமல-தி�கா� (ஊ)வா�/ 2 தைலவ� 
வ ?%/ ச ) வழி , 14.கீ5அைன�கைர (வ.கி) 
ேமல-தி�கா� (ஊ)வா�/ 2 ஆசி3ய� நக� , 

15.கீ5அைன�கைர (வ.கி) ேமல-தி�கா� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆசி3ய� நக� வட�� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ெத�மா-E� கிராம� & 

அ#ச� 606603

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ (கிழ�� 
பா�-த ேம,� க%
ட�),

1.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள+�:ட-ெத2 , 2.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா�ெத2 , 

3.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 4.ெத�மா-E� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 நா@�க�ெத2 , 

5.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,�ெத21 , 6.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத,�ெத22 , 7.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ ெத21 , 

8.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ ெத22 , 9.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ ெத23 , 

10.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ ெத24 , 11.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ ெத26 , 

12.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ ெத27 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ேம�க	சிரா�ப%/ 
ெம@"� அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ ேம,� 
பா�-த க%
ட�

1.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமராXநக�ெத21 , 2.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காமராஜ�நக� ெத22 , 

3.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமராஜ�நக�ெத23 , 4.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காமராஜ�நக�ெத24 , 

5.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமராஜ�நக�ெத25 , 6.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காமராஜ�நக�ெத26 , 

7.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமராஜ�நக�ெத27 , 8.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காமராஜ�நக�தெத28 , 

9.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமராஜ�நக�ெத29 , 10.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காமராஜ�நக�ெத211 , 

11.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காமராஜ�நக�ெத212 , 12.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காமராஜ�நக�ெத213 , 

13.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

தி2வ�Zவ�நக� , 14.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �ள-)ேம/ , 

15.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச%
�ள�ெத21 , 16.ெத�மா-E� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெச%
�ள�ெத22 , 

17.ெத�மா-E� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச%
�ள�ெத23 , 18.ெத�மா-E� (வ.கி) 
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ெத�மா-E� கிராம� & 

அ#ச�606603

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+(வட�� 
பா�-த ெத,� க%
ட�), 

ெத,�க%
ட�

1.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

2.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 ப�ள+�:ட-ெத2 , 

3.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 ெத,�-ெத2 , 4.>.கீ5நா	சி�ப%/ 
(வ.கி) ெத�மா-E� (ஊ)வா�/ 3  

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 ெத,� , 

5.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 வட�� 
, 6.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 ல%>மி நக� , 7.>.கீ5நா	சி�ப%/ 
(வ.கி) ெத�மா-E� (ஊ)வா�/ 3 ெமய��ேரா/ , 

8.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2 எ�1 , 

9.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�2 , 

10.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�3 , 

11.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�4 , 

12.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�5 , 

13.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�6 , 

14.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�7 , 

15.>.கீ5நா	சி�ப%/ (வ.கி) ெத�மா-E� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ணாமைல�ர� ெத2எ�8 , 
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கீ5க	சிரா�ப%/ கிராம� 
& அ#ச� 606753

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-த

1.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கீ5க	சிரா�ப%/ ெமய�� ேரா/ , 

2.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

நாய�க� ெத2 , 3.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,� ெத2 , 

4.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள+:ட- ெத2 , 5.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� 
வட�� ெத2 , 6.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேட<� ெத2 , 

7.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� கிழ�� ெத2 , 

8.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

இ2ள� காலன+ கிழ�� ெத2 , 

9.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

இ2ள� காலன+ ெத,� ெத2 , 

10.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

இ2ள� காலன+ ேம,� ெத2 , 

11.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

இ2தய நக� க�யாண ம�டப ெத2 , 

12.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மாதா ேகாய�� ெத2 , 13.கீ5க	சிரா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மாதா ேகாய�� 
வட�� ெத2 , 14.கீ5க	சிரா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 இ2தய நக� க�யாண 
ம�டப� வட�� ெத2 , 15.கீ5க	சிரா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ3யா கF�ட� 
ெகா%டா@ , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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கீ5க	சிரா�ப%/ கிராம� 
& அ#ச� 606603

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+. வட�� 
ப�க� ெத,� பா�-த 
அைற,

1.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 கழன+ கா%/ ெத2 , 

2.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட- ெத2 , 

3.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட- ெத2 ெத,� , 

4.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேம� �-திய த� ெத2 எ� 1 , 

5.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேம� �-திய த� ெத2 எ� 1,2 , 

6.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேம� �-திய த� ெத2 எ� 1,3 , 

7.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேம� �-திய த� ெத2 எ� 1   4 , 

8.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 மனD�ேப%ைட ெமய�� ெத2 
எ� 1  8 , 9.ேம��-திய த� (வ.கி) 
கீ5க	சிரா�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 ேம� 
�-திய த� �ள-) ேம/ , 

10.ேம��-திய த� (வ.கி) கீ5க	சிரா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

205
ேம�க	சிரா�ப%/ 
ெம@"� அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ ேம,� 
பா�-த க%
ட�,

1.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 2.ேம�க	சிராப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/-ெத2 , 

3.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம%/-ெத2ெத,� , 4.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத2கிழ�� , 

5.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ேம,�-ெத2 , 

6.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/-ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேம�க	சிரா�ப%/ 
ெம@"� அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
பா�தத வட�� க%
ட�,

1.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெமய��ேரா/ேம,� , 2.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெமய��ேரா/ , 

3.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ , 4.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ , 

5.ேம�க	சிராப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கா தி�ர� ெமய��ேரா/ , 6.ேம�க	சிராப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2  

கா தி�ர��.��-ெத2 , 7.ேம�க	சிராப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2  ெகா%டாY� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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கீ5ெச%
�ப%/ 
சி.�பா�க� அ#ச� 606 

707

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
ெத,�பா�-த க%
டம,

1.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

2.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ�� �.�� ெத2 , 3.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெத�னா�ட- ெத2 , 

4.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம,� �.�� ெத2 , 5.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ-தவாைட- ெத2 , 

6.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஏ3�கைர- ெத2 , 7.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ கைட- ெத2 , 

8.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெமய�� ேரா/ , 

9.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

த�டரா�ப%/ ெமய�� ேரா/ , 

10.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வானா�ர� ெமய�� ேரா/ , 11.கீ5ெச%
�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வானா�ர� ெமய�� 
ேரா/ �.�� ெத2 , 12.கீ5ெச%
�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வானா�ர� ெமய�� 
ேரா/ 2வ) ெத2 , 13.அர>ைடயா�ப%/ (வ.கி) 
கீ5ெச%
�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 

அர>ைடயா�ப%/ மா3ய�ம� ேகாய�� 
வட�� , 14.அர>ைடயா�ப%/ (வ.கி) 
கீ5ெச%
�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 

அர>ைடயா�ப%/ மா3ய�ம� ேகாய�� 
ெத,� , 15.அர>ைடயா�ப%/ (வ.கி) 
கீ5ெச%
�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 அர>ைடய�ப%/ 
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ேம�ெச%
�ப%/ 
சி.�பா�க� அ#ச� 
606707

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-த க%
டம,

1.ேம�ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

2.ேம�ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/- ெத2 , 3.ேம�ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

4.ேம�ெச%
�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காலன+ �.�� ெத2 , 5.ேம�ெச%
�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� 2 வ) ெத2 , 6.ேம�ெச%
�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� 3வ) ெத2 , 7.ேம�ெச%
�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 12க� பாைளய� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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ேம�ெச%
�ப%/ 
சி.�பா�க� அ#ச� 
606707

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
ப�க க%
ட�.கிழ�� 
பா�-த ம-திய அைற .

1.ம#ச�]�
 (வ.கி) ேம�ெச%
�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 2 ம#ச�]�
 மா3ய�ம� 
ேகாய�� வட�� ெதர , 2.ம#ச�]�
 (வ.கி) 
ேம�ெச%
�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 ம#ச�]ண/ 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத,� ெத2 , 

3.ம#ச�]�
 (வ.கி) ேம�ெச%
�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 2 வ>க� தா<க� ெமய�� ேரா/ , 

4.ம#ச�]�
 (வ.கி) ேம�ெச%
�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட- ெத2 , 5.ம#ச�]�
 
(வ.கி) ேம�ெச%
�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 

ம#ச�]�
 எ�ைல த�டரா�ப%/ ேரா/ , 

6.ம#ச�]�
 (வ.கி) ேம�ெச%
�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 1 த�டரா�ப%/ ெமய�� ேரா/ ஊ 
ஒ ப�ள+ , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேம�சி.�பா�க� 
கிராம� & அ#ச� 606706

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட�,

1.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 ஏசா�பாைளய� ெத2 1 , 

2.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 ஏசா�பாைளய� ெத2 1 , 

3.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 ஏசா�பாைளய� ெத2 3 , 

4.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 காமராஜ�ர� ெத2 1 , 

5.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/5 காமராஜ�ர� ெத2 2 , 

6.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 காமராஜ�ர� ெத2 3 , 

7.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 காமராஜ�ர� ெத2 4 , 

8.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 காமராஜ�ர� ெத2 5 , 

9.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 காமராஜ�ர� ெத2 6 , 

10.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 காமராஜ�ர� ெத2 7 , 

11.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 ப�ள+:ட-ெத2 , 

12.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத2 1 , 

13.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 5 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத2 2 , 

14.ேம�சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
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ேம�சி.�பா�க� 
கிராம� கீ5சி.�பா�க� 
அ#ச� 606706

ச-)ணF ைமய� 
வட��பா�-தக%
ட�,

1.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 4 ெமய��ேரா/ , 2.ேம� சி.பா�க� 
(வ.கி) கீ5 சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 

ேம�சி.பா�க� காள+ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

3.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 4 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

4.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2 1 , 5.ேம� 
சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ ெத2 2 , 6.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 
சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2 3 , 

7.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2 4 , 8.ேம� 
சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ ெத2   5 , 9.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) 
கீ5 சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2    6 

, 10.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2 7 , 11.ேம� 
சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ ெத2 8 , 12.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 
சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2 9 , 

13.ேம� சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன+ ெத2 10 , 14.ேம� 
சி.பா�க� (வ.கி) கீ5 சி.பா�க� (ஊ)வா�/ 4 

கி2Gண�ர� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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கீ5சி.�பா�க� கிராம� 
& அ#ச� 606706

அர> உய�நிைல� ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த),

1.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெவ�ளாய� ெத2 , 2.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 க�மாள� ெத2 , 3.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத2 , 4.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட� ெத2 1 , 5.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட� 
ெத2 2 , 6.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட� ெத2 3 , 7.கீ5 சி.பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/ ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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கீ5சி.�பா�க� கிராம� 
& அ#ச� 606706

அர> உய�நிைல� ப�ள+ 
ேம,� பா�-த) வட�� 
க%
ட� அைற எ� 2,

1.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள-ெத2 , 2.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத,� ெத2 , 3.கீ5 சி.பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அரசமர-ெத2 , 

4.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/-ெத2 , 5.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 , 6.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெமய�� 
ேரா/ , 7.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெமய�� ேரா/ வட�� ெத2 , 

8.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

த�ண?� ப த� 1வ) ெத2 , 9.கீ5 சி.பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 த�ண?� ப த� 
2வ) ெத2 , 10.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 த�ண?� ப த� 3 வ) ெத2 , 

11.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

த�ண?�ப த� 4வ) ெத2 , 12.கீ5 சி.பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 த�ண?�ப த� 
5வ) ெத2 , 13.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 த�ண?�ப த� ெத2 6வ) ெத2 , 

14.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

த�ண?�ப த� 7வ) ெத2 , 15.கீ5 சி.பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 த�ண?�ப த� 
ெமய��ேரா/ , 16.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 :டD� சாைல , 17.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ2 ததிய� ெத2 , 18.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) 
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கீ5சி.�பா�க� கிராம� 
& அ#ச� 606706

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
ெத,�பா�-த க%
ட�,

1.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ப�ள+�:ட-ெத2 , 2.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன+ 12க� 
ேகாய��ெத2 1 , 3.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன+12க�ேகாய��ெத2 2 , 4.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன+ 12க�ேகாய��ெத2 3 , 5.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன+ 12க�ேகாய��ெத2 4 , 6.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன+ 12க�ேகாய�� ெத2 5 , 7.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன+ 12க�ேகாய�� ெத2 6 , 8.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 1 , 

9.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 2 , 

10.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ மா3ய�ம�ேகாய�� ெத2 3 , 

11.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ மா3ய�ம�ேகாய�� ெத2 4 , 

12.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ மா3ய�ம�ேகாய�� ெத2 5 , 

13.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 6 , 

14.கீ5 சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ கிழ��ப�கெத2 1 , 15.கீ5 
சி.பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 
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வ�9வ தா<க� 
கீ5சி.�பா�க� அ#ச� 
606707

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
வட��பா�-த க%
ட� 
(அைற எ� 1),

1.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணா ெத2 , 2.வ�9வ தா<க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காமராச� ெத2 , 

3.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பாரதியா� ெத2 , 4.வ�9வ தா<க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� , 

5.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காலன+ ெத2 , 6.வ�9வ தா<க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத2 , 7.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 �.��- ெத2 , 

8.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�.�� கைட- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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வ�9வ தா<க� ம)ரா 
கள�பாைளய� ெம@"� 
அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
வட��பா�-த க%
ட� 
வட�� பா�-த) ெத,க 
ப�தி ,

1.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�.��- ெத2 , 2.வ�9வ தா<க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காலன+ ெத2 , 

3.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�.�� ெத2 2 , 4.வ�9வ தா<க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள+�:ட- ெத2 , 

5.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மா3 > ெமய�� ேரா/ , 6.வ�9வ தா<க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 தி�ைல நக� , 

7.வ�9வ தா<க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ேப-கா� நக� , 8.வ�9வ தா<க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஆ-திமர- ெத2 
தி2O�-தி நக� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ராதா�ர� கிராம� & 

அ#ச� 606707

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
பா�-த) கிழ�� ப�க�,

1.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேதா�� ெத2 , 2.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம^தி கிழ�� ெத2 , 3.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ம^தி வட�� ெத2 
, 4.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ம^தி 
ப���ற ெத2 , 5.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 கீ5வண�கபா
 ேரா/ , 

6.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேமைடெத2 , 7.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஓ^ர�ம� ேகாய�� ெத2 , 

8.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மண�ய�கார� ெத2 , 9.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ2 ததிய� ெத2 , 

10.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

யாதவ� ெத2 , 11.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பா� உ,ப-தியாள� ச<க� ெத2 
, 12.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ம̀னவ� ெத2 , 13.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம̀னவ� ெத2  1வ) ச ) , 

14.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ம̀னவ� 2வ) ச ) , 15.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெமய�� ேரா/ ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அ#ச� 606707

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
பா�-த) ேம,� ப�க�,

1.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ<காள�ம� ேகாய�� ெத2 , 2.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள+�:டெத2 , 

3.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�யவ� ெத2 , 4.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 அகர� ேரா/ 1வ) ெத2 , 

5.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 சமாதி 
ெத2 , 6.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அகர� ேரா/ 2வ) ெத2 , 7.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வ ?ரப-திர� ேகாவ�� 
ெத2 , 8.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�வசாய�:/றF ச<க ெத2 , 9.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 இ2ள� ெத,� 
ெத2 , 10.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3 இ2ள� ந/-ெத2 , 11.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 இ2ள� வட�� ெத2 , 

12.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

இ2ள� ேம,� ெத2 , 13.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 பைனஏ3�கைர ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ராதா�ர� கிராம� 
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ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ேம,� 
பா�-தக%
ட�,

1.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3அச�]� ப�ள+வாச� ெத2 , 2.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3அச�]� 1வ) ெத2 
, 3.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அச�]� 2வ) ெத2 , 4.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3அச�]� 3வ) ெத2 , 

5.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
319லி� ெத2 , 6.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3பைழயகாலன+ வட�� ெத2 , 

7.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழயகாலன+ ந/-ெத2 , 8.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3பைழயகாலன+ ேம,� 
ெத2 , 9.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3பைழயகாலன+ மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத2 , 

10.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3பைழயகாலன+ ச ) ெத2 , 11.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3பைழயகாலன+ 
�)ெத2 , 12.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ெமய�� ேரா/ , 13.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3ெமய�� ேரா/ 
�.�� ெத2 1வ) ச ) , 14.இராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3�)�காலன+ வட�� ெத2 
, 15.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3�)�காலன+ வட�� ெத2 , 16.இராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3�)�காலன+ வட�� 
2வ) ெத2 , 17.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3�)�காலன+ வட�� ெத2 , 

18.இராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/3�)�காலன+ ைர9மி� ெத2 , 
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அ#ச� 606707

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-த) கிழ�� 
ப�க க%
ட�,

1.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அரச�ப%/ :டD� சாைல , 2.ராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அரச�ப%/ வட�� ெத2 
ச ) , 3.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அரச�ப%/ )ேராபதிய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

4.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அரச�ப%/ >ய உதவ� �a க%
ட ெத2 , 

5.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அரச� 
ப%/ வட�� ெத2 , 6.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 அரச�ப%/ ெகா�ைல ெகா%டா , 

7.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அகர� 
வட�� ெத2 , 8.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 அகர� ப�ள+:ட-ெத2 , 

9.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அகர� 
ந/-ெத2 , 10.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 அகர� கிழ�� ெத2 , 11.ராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அகர� ெத,� 1வ) 
ெத2 , 12.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அகர� ெத,� 2வ) ெத2 , 13.ராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 அகர� ெத,� 3வ) 
ெத2 , 14.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

தாழ�ஓைட �%ைட கைர ெத2 , 15.ராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ேமலகர� , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அ#ச� 606707

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
பா�-த),

1.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

அ2 ததிய� 12க� ேகாவ�� ெத2  
தாழ�ஓட , 2.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 அ2 ததிய� ந/-ெத2  
தாழ�ஓைட , 3.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ஓவ� ேட<� ெத2  தாழ�ஓைட , 

4.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

அ2 ததிய� �.�� ெத2 , 5.ராதா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 அ2 ததிய� ெத,� ெத2 
தாழ�ஓைட , 6.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5  தாழ�ஓைட வட�� ெத2 , 

7.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5  

தாழ�ஓைட வட�� ச ) ெத2 , 8.ராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5  தாழ�ஓைட 
ந/-ெத2 , 9.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5  தாழ�ஓைட கF�ட� ெத2 , 

10.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5  

தாழ�ஓைட மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

11.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5  

தாழ�ஓைட ப�ள+bட-ெத2 , 12.ராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5  தாழ�ஓைட ெத,� 
ெத2 , 13.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  
தாழ�ஓைட ெத,� 12க� ேகாய�� ெத2 , 

14.ராதா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

தாழ�ஓைட ெத,� 1வ) ெத2 , 15.ராதா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 தாழ�ஓைட ெத,� 
2வ) ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

222 ெம@"� & அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
ெத,�பா�-தக%
ட�,

1.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஈ9வர� ேகாய��ெத2 , 2.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஈ9வர�ேகாய�� ெத2 1 

, 3.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஓைட�கா�ெத2 , 4.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஒைட�கா� ெத2ேம,� , 

5.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஒைட�கா� ெத2 ெத,� , 6.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேந-தாஜி ெத2 , 

7.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பஜைனேகாய��1த� ெத2 , 8.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பஜைனேகாய�� 
2வ)ெத2 , 9.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பஜைனேகாய�� ச ) , 10.ெம@"� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேகா%ைடேம%/-ெத2 , 11.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 )ண�#ச
	சா�ேப%ைட , 

12.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

)ண�#ச
	சா�ேப%ைடச ) , 13.ெம@"� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ப�ள+�:ட- ெத2 , 

14.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ , 

15.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ராமா�ர�ேபா��வழி , 16.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 வ�னாயக�ர� ேம,� , 

17.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

வ�நாயக�ர� , 18.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 கைலஞ�சாைஸ , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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223 ெம@"� & அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ :/த� 
க%
ட� கிழ�� பா�-த 
அைற எ�.2.,

1.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஒட�க�ெத2ச ) , 2.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பஜைனேகாய��ச ) , 3.ெம@"� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேகா%ைடேம%/ெத2ச ) , 4.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 )ண�#ச
�ேப%ைட 
1வ)ெத2 , 5.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 )ண�#ச
	சா�ேப%ைட 2வ) 
ெத2 , 6.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

)ண�#ச
	சா�ேப%ைட3வ)ெத2 , 

7.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

)ண�#ச
	சா�ேப%ைட3வ)�.��-ெத2 , 

8.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ப�ள+�:ட-ெத2 , 9.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 காலன+1வ)ெத2 , 10.ெம@"� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 காலன+2வ)ெத2 , 

11.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 காலன+ 
3வ)ெத2 , 12.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 காலன+ 4வ)ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-

224 ெம@"� & அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
ப�தி கிழ�� பா�-த) 
:/த� க%
ட� ,

1.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ராமா�ர�1வ)ெத2 , 2.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 ராமா�ர� 2வ)ெத2 , 3.ெம@"� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ராமா�ர� 
3வ)ெத2 , 4.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 ராமா�ர� 4வ)ெத2 , 5.ெம@"� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5வ�னாயக�ர� 
1வ)ெத2 , 6.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 வ�னாயக�ர� 2 வ)ெத2 , 

7.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

வ�னாயக�ர� 3வ)ெத2 , 8.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 வ�னாயக�ர� 4வ)ெத2 , 

9.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 கைலஞ� 
நக� , 10.ெம@"� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

தி2O�-தி 1வ)ெத2 , 11.ெம@"� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 தி2O�-தி நக� 
2வ)ெத2 , 12.ெம@"� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 தி2O�-தி 3வ)ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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எ�
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நா	சான த� வர:� 
அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-த ெத,� 
க%
ட�-

1.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

வட��ேம%/-ெத2 , 2.நா	சான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேம,�ேம%/-ெத2 , 

3.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,�ேம%/-ெத2 , 4.நா	சான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ேம,�ச ) , 

5.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��கிழ��ச ) , 

6.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 7.நா	சான த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பஜைனேகாய��ெத2 , 8.நா	சான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 வட��ெமய��ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

226
நா	சான த� வர:� 
அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ேம,� 
பா�-த கிழ�� க%டட�,

1.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,�ெமய��ேரா/ , 2.நா	சான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வட���காலன+ , 

3.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத,�காலன+ , 4.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெகா%டாY-ெத2 1 , 

5.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெகா%டாY�கிழ��ச ) , 6.நா	சான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெகா%டாY�ேம,�ச ) , 

7.நா	சான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெகா%டாY� , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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உைடயான த� 
ெத�மா-E� அ#ச� 
606603

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
வட��பா�-த ெத,� 
க%
டம,

1.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

வட�� ெத2 , 2.உைடயான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மண�ய�காரெத2 , 

3.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

4.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க2ண ?க� ெத2 , 5.உைடயான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந/ெத2 , 

6.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�)ெத2 1 , 7.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �)ெத2 2 , 8.உைடயான த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �)ெத2 , 

9.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�)ெத2 5 , 10.உைடயான த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �)ெத2 6 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

228

அழகான த� 
ெகாள��
 அ#ச� 
606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த ேம,� ப�தி,

1.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம%/-ெத2 , 2.அழகான த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 

3.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/-ெத2 , 4.அழகான த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத,�-ெத2 , 5.அழகான த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெமய��ேரா/ , 

6.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச )-ெத2 , 7.அழகான த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய��ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அழகான த� 
ெகாள��
 அ#ச� 
606806

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+. 1த�ைம 
க%
ட� கிழ�� பா�-த) 
ெத,� ப�தி,

1.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ2 ததிய�காலன+ , 2.அழகான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ம)ரா ப%/ராம�ர� , 

3.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன+ , 4.அழகான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட�மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

5.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட�ெக<ைகய�ம�ேகாய��வ ?தி , 

6.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� ேட<�-ெத2 , 7.அழகான த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட�க2மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

8.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ2 ததிய� வட��வ ?தி , 9.அழகான த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ2 ததிய�மின+ேட<�வ ?தி , 10.அழகான த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ2 ததிய�அ ேதாண�ேகாய��வ ?தி , 

11.அழகான த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஏ>ேகாவ��வ ?தி , 99.அய�நா/ வா5 

230

க�ண�ப த� 
ெகாள��
 அ#ச� 
606806

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
:/த�க%
ட�,

1.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெமய�� ேரா/ , 2.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத,� வ ?தி , 3.க�ண�ப த� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� வ ?தி , 

4.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஒ-தவாைட வ ?தி , 5.க�ண�ப த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெதா�ைபய� வ ?- , 

6.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வட�� வ ?தி , 7.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன+ , 8.க�ண�ப த� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �%ைட வ ?தி , 

9.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சன+ேம/ , 10.க�ண�ப த� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� வ ?தி , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ந/�ப%/,ெகாள��
 
அ#ச� 606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-த க%
ட� ,

1.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 2.ந/�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� 
ெத2 , 3.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம,� வ ?தி , 4.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ந/-ெத2 , 5.ந/�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ�� வ ?தி , 6.ந/�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெமய�� ேரா/ , 

7.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� 
வ ?தி , 8.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,� வ ?தி , 9.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆ�டா�ப%/ சாைல , 

10.ந/�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�.�� வ ?தி , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

232
கா%டா�]�
 கிராம� 
& அ#ச� 606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட� ெத,� 
ப�தி

1.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெமய�� ேரா/ (தி.மைல  தி2�ேகாவ�D�) , 

2.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

வட�� வ ?தி , 3.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

4.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� வ ?தி , 5.ெகாள��
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ைர9மி� ச ) , 

6.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ல%>மி�ர� , 7.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெகாள��
 ேரா/ , 8.ெகாள��
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட-ெத2 , 

9.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெகாள��
 ந/-ெத2 , 10.ெகாள��
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 சன+�Oல-ெத2 , 

11.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ�� வ ?தி , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ெகாள��
 & அ#ச� 
606808

அரசின� ேம�நிைல� 
ப�ள+, ெத,� பா�-த 
கிழ�� ப�தி :/த� 
க%
ட�,

1.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ ேம,� வ ?தி , 2.ெகாள��
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ம� நக� 
ெமய�� ேரா/ , 3.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெச�ைனபாைற வட�� வ ?தி , 

4.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/�ப%/ ச ) , 5.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ ந/-ெத2 , 

6.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ கிழ��ெத2 , 7.ெகாள��
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 
வட�� ெத2 , 8.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 12க� ேகாய�� 
ெத2 , 9.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ம� நக� வட�� வ ?தி , 10.ெகாள��
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ம� நக� 
ந/-ெத2 , 11.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ம� நக� ெத,� வ ?தி , 

12.ெகாள��
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச�ைனபாைற ெத,� வ ?தி , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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>.ஆ�டா�ப%/ & 

அ#ச� 606806

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ,(ந/ 
க%
ட�) ேம,� பா�-த),

1.>. ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஆ�டா�ப%/ கிழ�� ெத2 , 2.>. 

ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

O7� , 3.>. ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெச%
- ெத2 , 4.>. ஆ�டா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேட<�� ெத2 , 5.>. 

ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந/- 
ெத2 , 6.>. ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 >/கா/ ெத2 , 7.>. ஆ�டா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �.�� ெத2 , 8.>. 

ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெமய�� ேரா/ , 9.>. ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெத,� வ ?தி , 10.>. 

ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச%
- ெத2 2 , 11.>. ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெச%
- ெத2 3 , 12.>. 

ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச%
- ெத2 �.��- ெத2 , 13.>. 

ஆ�டா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள+�:ட- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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அரடா�ப%/ & அ#ச� 
606 808

ஊரா%சி ஓ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
பா◌ா◌்-த க%
ட� அைற,

1.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  1 

ஈ9வர� ேகாய�� ெத2 , 2.அரடா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஈ9வர� ேகாய�� 
ச ) , 3.அரடா�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 4.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஈ9வர� ேகாய�� ேம,� ெத2 , 

5.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ந/-ெத2 , 6.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேட<� ெத2 , 7.அரடா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத2 , 8.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 ேம,� ெத2 , 9.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� வட�� 
ெத2 , 10.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �.�� சாைல , 11.அரடா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 சF�ேட9வர� 
ேகாய�� ெத2 , 12.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 மாதா ேகாய�� ெத2 , 

13.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மாதா ேகாய�� �.��ெத2 , 14.அரடா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள-)ேம%/-ெத2 , 15.அரடா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ] தம�லி கிழ�� ெத2 , 

16.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

] தம�லி ெத,� ெத2 , 17.அரடா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ] தம�லி ேம,� 
ெத2 , 18.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 வ�ள+மைல சாைல , 
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அரடா�ப%/ & அ#ச� 
606808

ஊரா%சி 
ஒ�றியந/நிைல�ப�ள+ 
ந/�க%
ட� வட�� 
பா�-த),

1.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 சி சி 
ேரா/ , 2.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 ஆதிதிராவ�ட� 1வ) ெத2 , 3.அரடா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 2வ) 
ெத2 , 4.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 ந/- ெத2   (காலண�) , 5.அரடா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெமய�� ேரா/  (காலண�) , 
6.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேட<� ெத2   (காலண�) , 7.அரடா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 
 (காலண�) , 8.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 வட�� வ ?தி  (காலண�) , 
9.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வட�� �.�� ெத2  (காலண�) , 
10.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ச ) ெத2 (காலண�) , 11.அரடா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வட�� ேம%/ ெத2 
(காலண�) , 12.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ந/ ேம%/ ெத2  (காலண�) , 
13.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ேம%/ ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 (காலண�) , 
14.அரடா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ெத,� ேம%/ ெத2  (காலண�) , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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கா%டா�]�
 கிராம� 
& அ#ச� 606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட� ெத,� 
ப�தி,

1.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
ப�ள+ வாச� ெத2 , 2.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ ப�ள+ வாச� கிழ��- 
ெத2 , 3.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ அ#சலக ெத2 , 4.கா%டா�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ ந/- ெத2 , 

5.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  
12க� ேகாய�� ெத2 , 6.கா%டா�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 12க� ேகாய�� 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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கா%டா�]�
 கிராம� 
& அ#ச� 606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
கிழ��பா�-த ெத,� ப�தி,

1.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
சி�ைனய� ேப%ைட- ெத2 , 

2.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
சி�ைனய�ேப%ைட �.��- ெத2 , 

3.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
ப�ள+�:ட- ெத2 , 4.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ ப�ள+:ட �.��- ெத2 , 

5.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
ெகாச�பாைளய- ெத2 , 6.கா%டா�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ தி2O�-தி நக� , 

7.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
பா�ப�பா
 சாைல , 8.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ மா3ய�ம� ேகாய�� 
ெத2 , 9.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ ேம%/- ெத2 ேம,� , 

10.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
ேம%/- ெத2 வட��ப�தி , 

11.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
ேம%/- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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கா%டா�]�
 கிராம� 
& அ#ச� 606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட� வட�� 
ப�தி,

1.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�)ெத2 1வ) ெத2 , 2.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ந/-ெத2 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத2 , 3.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெடலிேபா� ஆப�9 ெத2 
, 4.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெப2மா�ேகாய�� ெத2 , 5.கா%டா�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2�)ெத2 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத2 , 6.கா%டா�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 மணD�ேப%ைட 
ெமய��ேரா/ , 7.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 மணD�ேப%ைடெமய��ேரா/ 
4வ)ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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கா%டா�]�
 கிராம� 
& அ#ச� 606808

அரசின� ேம� 
நிைல�ப�ள+, கிழ�� 
பா�-த வட�� க%
ட�,

1.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�ள+மைல ெத� கிழ��- ெத2 , 

2.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ெதாைலகா%சி அைற-  ெத2 , 

3.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ெகா�ைல ெகா%டா , 4.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத2 , 5.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல 
வடகிழ��-ெத2 , 6.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல ேமந?� 
ேத�க-ெதா%
 ெத2 , 7.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல 
வட��-ெத2 , 8.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 9.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல 1வ)ெத2 , 

10.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�ள+மைல 2வ)ெத2 , 11.கா%டா�]�
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ள+மைல 3வ) 
ெத2 , 12.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 மணD� ேப%ைட ெமய��ேரா/ 
1வ) ெத2 , 13.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 மணD�ேப%ைட ெமய��ேரா/ 2 

வ)ெத2 , 14.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 பாடசாைலெத2 , 

15.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

நிழ,�ைட ெத2 , 16.கா%டா�]�
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேமா��ள-ெத2 , 

17.கா%டா�]�
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3அய�� ெர%
பாைளய� ப�ள+�:ட-ெத2 , 
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பாF�ப%/, 

பைறய�ப%/ அ#ச� 
606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-தக%
ட�,

1.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சன+Oைல ெத2 , 2.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத2 , 

3.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாவ�� ச ) , 4.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 1த� ச ) ெத2 , 

5.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

எ2�]�
ய� ெத2 , 6.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ]சா3 ெத2 , 

7.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சீராY%/ ெத2 , 8.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 சீராY%/ ேம%/- ெத2 , 

9.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ைர9மி� ெத2 , 10.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள-) ேம%/ ெத2 , 

11.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள-) ேம%/ 1த� ச ) , 12.பாF�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �ள-) 
ேம%/நா_/ காலன+ , 13.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 க�
யா<��ப� ேரா/ , 

14.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 

பாடசாைல  ெத2 , 15.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெமய�� ேரா/ , 

16.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேம%/-ெத2 , 17.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெவ�ள�%ைட ெமய�� ேரா/ , 

18.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 
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எ�
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பாF�ப%/, 

பைறய�ப%/ அ#ச� 
606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
கிழ��பா�-த க%
ட�,

1.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

எலி��-தி கிழ��ெத2 , 2.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 எலி��-தி ேகாவ��ெத2 
, 3.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ப�ள+�:ட-ெத2 , 4.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ப�ள+�:டஎதி�ச ) , 

5.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ந/-ெத2 , 6.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேட<� வட��-ெத2 , 

7.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ேட<�ேம,�-ெத2 , 8.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 எலி��-திெமய��ேரா/ , 

9.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ஈரா
ெமய��ேரா/ , 10.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 கிழ��-ெத2 , 

11.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 
ப�ள+�:ட-ெத2 , 12.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 ப�ள+�:ட 
கிழ��-ெத2 , 13.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 12க�ேகாய�ெத2 , 

14.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 
காமா%சிய�ம�ேகாய��ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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பாF�ப%/ 
,பைறய�ப%/ அ#ச� 
606808

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ வட�� 
பா�-த ேம,� க%
ட�,

1.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 
ேட<�ெத2 , 2.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ஈரா
 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

3.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ஈரா
 
�ள-)ேம%/-ெத2 , 4.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ கிழ��-ெத2 , 

5.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ வட��-ெத2 , 6.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ 
வட��ெத2கிழ���.��-ெத2 , 

7.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ வட��-ெத2ேம,��.��ெத2 , 

8.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

9.பாF�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

காலன+ ந/-ெத2கிழ��ப�தி , 10.பாF�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ 
ந/-ெத2ேம,�ப�தி , 11.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ கா%டா�]�
 
ெமய��ேரா/ ேம,�ப� , 12.பாF�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 காலன+ கா%டா�]�
 
ெமய��ேரா/ கிழ��பக , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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வர:� கிராம� & 

அ#ச� 606753

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
எ9.எ9.ஏ க%
ட�, 

கிழ�� பா�-த),

1.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ வட��ெத2 , 2.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ ந/-ெத2 , 

3.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ ெத,�ெத2 , 4.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 
ப��ைளயா� ேகாய��ெத2 , 5.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 1வ)ெத2 
, 6.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ 2வ)ெத2 , 7.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 3வ)ெத2 
, 8.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ 4வ)ெத2 , 9.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 5வ)ெத2 
, 10.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ 6வ)ெத2 , 11.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 
ெமய��ேரா/ , 12.வர:� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ ேம,�ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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வர:� கிராம� & 

அ#ச� 606753

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
எ9.எ9.ஏ 
க%
ட�,வட�� ப�தி , 

ேம,� க%
ட�,கிழ��, 

பா�-த),

1.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ��ெத2 1 , 2.வர:� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 கிழ��ெத2 2 , 3.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள-ெத2 , 4.வர:� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ��ெத2 3 , 

5.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ��ெத2 4 , 6.வர:� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேட<�ெத2 , 7.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேட<� �.��ெத2 , 

8.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ம,.� 2 

வர:� ெமய��ேரா/ , 9.வர:� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/  2 மா3ய�ம� ேகாய��ெத2 , 

10.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாநக� ெமய��ேரா/ , 11.வர:� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ணாநக� வட��ெத2 
, 12.வர:� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாநக� ெத,�ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ேச.:டD� கிராம� 
ேச��பா�ப%/ அ#ச� 
606753

ஊரா%சிஒ�றிய )வ�க� 
ப�ள+ ெத,�பா�-த 
க%
ட�,

1.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. 

:டD� வட�� ெத2 , 2.ேச. :டD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. :டD� ேம,� ெத2 
, 3.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. 

:டD� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 4.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. 

:டD� ஆ	சா3 ெத2 , 5.ேச. :டD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. :டD� ெத,� ெத2 
, 6.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. 

:டD� ப�ள+bட-ெத2 , 7.ேச. :டD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ ேச. :டD� ெமய�� 
ேரா/ , 8.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1 சி.பா�க� ேரா/ , 9.ேச. :டD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. :டD� மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத,� ெத2 , 10.ேச. :டD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேச. :டD� மா3ய�ம� 
ேகாய�� வட�� ெத2 , 11.ேச. :டD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேம,� காமா%சிய த� 
ப�ள+bட-ெத2 , 12.ேச. :டD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேம,� காமா%சிய த� 
வட�� ெத2 , 13.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கிழ�� காமா%சிய த� ேம,� 
ெத2 , 14.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 கிழ�� காமா%சிய த� வட�� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ேச.:டD� கிராம� 
ேச��பா�ப%/ அ#ச� 
606753

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ ேம,� 
பா�-த க%
ட�,

1.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 1வ)ெத2 , 2.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 2வ) ெத2 , 3.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 3வ)ெத2 , 4.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD�  �திய காலன+ கிழ�� ெத2 , 5.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 4வ)ெத2 , 6.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 5வ)ெத2 , 7.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 6வ)ெத2 , 8.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 7 வ) ெத2 , 9.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 8 வ) ெத2 , 10.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச. 

:டD� �திய காலன+ 9வ)ெத2 , 11.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ேச. 

:டD� பைழய காலன+ ெமய�� ேரா/ , 

12.ேச. :டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  ேச. 

:டD� பைழய காலன+ 1 வ) ெத2 , 13.ேச. 

:டD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ ேச.:டD� 
 பைழய காலன+ 2 வ) ெத2 , 14.ேச. :டD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ேச.:டD� பைழய 
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ேச��பா�ப%/ கிராம� & 

அ#ச� 606753

ஊரா%சிஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
எ9.எ9.ஏ க%
ட� 
வட�� பா�-த),

1.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 2.ேச��பா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 சி�ப��ள� ெத,� 
ெத2 , 3.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 சி�ப��ள� ந/-ெத2 , 

4.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம,� ெத2 , 5.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 சி�ப��ள� வட�� ெத2 , 

6.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேவ�ப�ப%
 கிழ�� ெத2 , 7.ேச��பா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேவ�ப�ப%
 
வட�� ெத2 , 8.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேவ�ப�ப%
 ெத,� ெத2 , 

9.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேச�பா�ப%/ ப�ள+:ட-ெத2 , 

10.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேச�பா�ப%/ 1வ) �.�� ெத2 , 

11.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேச�பா�ப%/ 2வ) �.�� ெத2 , 

12.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேச�பா�ப%/ மிL�� ெத2 , 13.ேச��பா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 வாணா�ர� ெமய�� 
ேரா/ , 14.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேச�பா�ப%/ காலன+ 1�பனா� 
ேகாய�� ெத2 , 15.ேச��பா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேச�பா�ப%/ காலன+ 
மா3ய�ம� ேகாய��ெத2 , 16.ேச��பா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 ேச�பா�ப%/ 
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அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
எ9.எ9.ஏ க%
ட� 
ேம,� பா�-த),

1.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/3வா�கிலா�ப%/கைடவ ?தி , 

2.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 

வா�கிலா�ப%/ெப2மா�ேகாய��ெத2 , 

3.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 வா�கிலா�ப%/ 
ெப2மா�ேகாய���.��-�ெத2 , 

4.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 வா�கிலா�ப%/ ந/-ெத2 , 

5.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 வா�கிலா�ப%/ ேம,� ெத2 , 

6.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 வா�கிலா�ப%/ ேட<�ெத2 , 

7.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 )3#சி���ப� 
க<ைகய�ம�ேகாய��ெத2 , 

8.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 )3#சி���ப� கிண.-ெத2 , 

9.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 )3#சி��ப� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 10.வா�கிலா�ப%/ 
(வ.கி) ேச�பா�ப%/ (ஊ)வா�/ 3 

வா�கிலா�ப%/ வட��ெமய��ேரா/ , 

11.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 

வா�கிலா�ப%/ெமய��ேரா/கிழ�� , 

12.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 வட��ெபா�வய� , 

13.வா�கிலா�ப%/ (வ.கி) ேச�பா�ப%/ 
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ஊரா%சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட�,

1.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 2.ெத� க3�பD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட-ெத2 1 , 

3.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ��ெத2 1 , 4.ெத� க3�பD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ��ெத2 2 , 5.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ள+:ட-ெத2 2 , 6.ெத� க3�பD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட-ெத2 3 , 

7.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாவ��ெத2 , 8.ெத� க3�பD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 சி-ேத3 ெத2 1 , 

9.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சி-ேத3 ெத2 2 , 10.ெத� க3�பD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ந/-ெத2 , 11.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 சி-ேத3 
ெத2 3 , 12.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேகாணா�ெத2 , 13.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ம^திெத2 , 14.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 19லி�ெத2 , 15.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2�ள-)ேம%/-ெத2 , 16.ெத� க3�பD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள-)ேம%/-ெத2 2 , 17.ெத� க3�பD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2ெத�1
ய7� 
ேரா/ , 18.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2�ள-)ேம%/-ெத2 , 19.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 :டD� 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

251 ெத�க3�பD� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-த) வட�� ப�தி 
க%
ட� வட�� பா�-தத 
க%
ட�, வட��பா�-த 
க%
ட�

1.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ 1 , 2.ெத� க3�பD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன+   2 , 3.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2  ஆதிதிராவ�ட� காலன+   3 , 4.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 5.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  3 

ஆதிதிராவ�ட� காலண� ேம%/ ெத2 , 6.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ ேம%/-ெத2 2 , 7.ெத� 
க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ ேம%/-ெத2 3 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�

252 ெத�க3�பD� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த) ெத,� க%
ட� , 

வட��பா�-த க%
ட�

1.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

அ2 ததிய� ெத2 , 2.ெத� க3�பD� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  3 அ2 ததிய� காலன+ 1 , 

3.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

அ2 ததிய� காலன+ 2 , 4.ெத� க3�பD� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  ெமய��ேரா/ , 

5.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

ந/-ெத2 , 6.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ2 ததிய� காலன+ ெத2 3 , 

7.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

ெபா�வய� , 8.ெத� க3�பD� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/  2 �ள-)ேம%/-ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
வட��பா�-தக%
ட�,

1.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஓைட�கா� ெத2 , 2.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��◌ி�:ட-ெத2 , 3.கா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �.��ெத2 , 

4.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சீமஓ%/-ெத2 , 5.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேம%/-ெத2 , 6.கா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 க�யாணம�டப ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�
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கா�ப%/ கிராம� 
வர:� அ#ச� -606753

ப#சாய-) _ன+ய� 
)வ�க�ப�ள+ ேம,� 
பா�-த க%
ட� ெத,� 
ப�தி

1.கா�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 கா�ப%/ 
ெமய��ேரா/ , 2.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பா�ெசாைச%
ெத2 , 3.கா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பஜைனேகாய�� 
ெத2 , 4.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

டா�கா� ெத2 , 5.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெகா�லெகா%டா@ , 6.கா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 
ந/-ெத2 , 7.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 1வ) ெத2 , 

8.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய 
காலன+ 2வ) ெத2 , 9.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 3வ) ெத2 , 

10.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ 4வ) ெத2 , 11.கா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ 1வ) ெத2 , 

12.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பதியகாலன+ 2வ) ெத2 , 13.கா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ 3வ) ெத2 , 

14.கா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ 4வ) ெத2 , 15.கா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ 5வ) ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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அரசின� ேம�நிைல�ப�ள+ 
அைறஎ�11 ேம,�பா�-த 
க%
ட�,

1.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாவ��ெத2 , 2.வாணா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மதிய�ப%
ன� 
ெத2 , 3.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச<கரா�ர� ெமய�� ேரா/ , 4.வாணா�ர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெக<ைகய�ம� 
ேகாவ�� ெத2 , 5.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 அ@ய� நில� �)ெத2 , 

6.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

த	ச�ப%/ ேரா/ , 7.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�.வ�.
 �வ�ட�9 ெத2 , 

8.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கண��ப��ைள ெத2 , 9.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ@ய� வ ?%/ நில� 
ெத2 , 10.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1 ெக�
யா� ெத2 , 11.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேபா9%/ ஆபC9 ெத2 , 

12.வாணா�ர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ைச�கி�கார- ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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அரசின�ேம�நிைல�ப�ள+ 
அைறஎ� 13 

ேம,�பா�-தக%
ட�,

1.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள-ெத2 1 , 2.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள-ெத2 2 , 3.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள-ெத2 3 , 

4.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 

9ேட% ேப<� ெத2 , 5.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 அ�கிெர%
 ெத2 , 

6.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 

வைளய�கர ெத2 , 7.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 ச<கரா�ர� ெமய�� 
ேரா/ , 8.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 

சா�நாத�ப��ைள ெத2 , 9.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத2 , 10.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 
2 சா�பசிவ� ெத2 , 11.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 ச<கரா�ர� ெமய�� 
ேரா/ 2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�
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அரசின�ேம�நிைல�ப�ள+ 
ேம,� பா�-த க%
ட� 
ந/நிைல அைற எ� 17,

1.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2ேரR 
ெர%
யா� ெத2 , 2.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 2 மண�ய�காரெத2 , 3.வாணா�ர� 
(வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 அ-��பா
 ேரா/ , 

4.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 2  

இ.ப�.ஆப�9 ேரா/ , 5.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத2 (கிழ��) , 6.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 3 தி2வ�ணாமைல ம,.� 
ச<கரா�ர� ெச�H� சாைல , 7.வாணா�ர� 
(வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 ேபாU9 ெத2 1 , 

8.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

ேபாU9 ெத2 2 , 9.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 4 ந�லத�ண?� �ள-ெத2 , 

10.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

�ள-)ேம%/ ெத2 2 , 11.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 �ள-)ேம%/ ெத2 1 , 

12.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

�ள-) ேம%/ ெத2 3 , 13.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 ப�ள+bட-ெத2 , 

14.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

ேட<� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

258 ேபராய�ப%/ 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல��ள+  
ேம,�பா�-த க%
ட�

1.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 

த	ச�ப%/ சாைல , 2.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 அ�ேப-கா� நக� ெத,� 
ெத2 , 3.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 

12க� ேகாய�� ெத2 , 4.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 வ%ட� ெத2 , 

5.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� நக� கா தி ெத2 , 6.வாணா�ர� 
(வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 ெப�க� வ�/தி 
ெத2 , 7.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 

12க� ேகாய�� ெத2 2 , 8.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 3 அ�ேப-கா� நக� அ�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 9.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 3 ெக<ைகய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+  
ெத,�பா�-த க%
ட�

1.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

ேம�நிைலப�ள+ ெத2 , 2.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 சி-ேத3 கைர ெத2 , 

3.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 ச-யா 
ெத2 , 4.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

ச<கரா�ர� ம,.� தி2வ�ணாமைல 
ெமய�� ேரா/ , 5.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 4 ஏ�.ஜி.ஆ�. நக� 1த� ெத2 , 

6.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

சா1ேவ� ெகா�ைல ெத2 , 7.வாணா�ர� 
(வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 M�கா�பா
 
ெமய�� ேரா/ , 8.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� 
(ஊ)வா�/ 4 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

9.வாணா�ர� (வ.கி) ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 

M�கா�பா
 ந/-ெத2 , 10.வாணா�ர� (வ.கி) 
ம,றி� (ஊ)வா�/ 4 M�கா�பா
 வட�� 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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�<கிலியந-த� கிராம� 
வானா�ர� அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த ப�தி,

1.மaவ�ப%/ (வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 5 

ஏ3�கைரெத21 , 2.மaவ�ப%/ (வ.கி) 
வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 5 ஏ3�கைரெத2 2 , 

3.மaவ�ப%/ (வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 
5காள+ய�ம� ேகாவ��ெத2 , 4.மaவ�ப%/ 
(வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 5 ச-)ணFெத2 , 

5.மaவ�ப%/ (வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 5 

ஓைடெத2 , 6.மaவ�ப%/ (வ.கி) வாணா�ர� 
(ஊ)வா�/ 5 மயானெத2 , 7.மaவ�ப%/ (வ.கி) 
வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 5ப�ள+�:ட-ெத2 , 

8.மaவ�ப%/ (வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 5 

ேகாழி�ப�ைனெத2 , 9.�<கிலியந-த� (வ.கி) 
வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 ஏ3-ெத2 , 

10.�<கிலியந-த� (வ.கி) வாணா�ர� 
(ஊ)வா�/ 4 ப�ள-ெத2 , 11.�<கிலியந-த� 
(வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 

ப�ள+�:ட-ெத2 , 12.�<கிலியந-த� (வ.கி) 
வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 வட��ெத2 1 , 

13.�<கிலியந-த� (வ.கி) வாணா�ர� 
(ஊ)வா�/ 4 ந/-ெத2 , 14.�<கிலியந-த� 
(வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 வட��ெத2 , 

15.�<கிலியந-த� (வ.கி) வாணா�ர� 
(ஊ)வா�/ 4 �)-ெத2 , 16.�<கிலியந-த� 
(வ.கி) வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 

ெகா%ைட"�சாைல , 17.�<கிலியந-த� (வ.கி) 
வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 ேபராய�ப%/ 
ேரா/ெத2 , 18.�<கிலியந-த� (வ.கி) 
வாணா�ர� (ஊ)வா�/ 4 க�ள�றி	சி ெமய�� 
ேரா/ , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ெப2 )ைற�ப%/ & 

அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
ேம,�பா�-தக%
ட�,

1.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

க�ள�றி	சி தா� ேரா/ , 2.ெப2 )ைற�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 க�ள�றி	சி ேரா/ , 

3.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

4.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2(ெத,�) , 

5.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� கிழ��ெத2 , 

6.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  
1 ம/வா<கைர ேரா/ , 7.ெப2 )ைற�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 க�ள�றி	சி ேரா/ 
2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ெப2 )ைற�ப%/ & 

அ#ச� 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ வட�� 
பா�-தக%
ட�,

1.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

எட�க� ேரா/ , 2.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய�� ெத2 1 , 

3.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மாதாேகாய�� ெத2 2 , 4.ெப2 )ைற�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய�� ெத2 
3 , 5.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 நடபாைத ெத2 , 

6.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�
பாைத ெத2 , 7.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய�� ெத2 4 , 

8.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மாதாேகாய�� ெத2 5 , 9.ெப2 )ைற�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய�� ெத2 
6 , 10.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய�� ெத2 7 , 

11.ெப2 )ைற�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 மாதாேகாய�� ெத2 8 , 12.ெப2 )ைற�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வா@�கா� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல��ள+ 
கிழ��ப�தி வட��, 

பா�-தக%
ட�-

1.எட�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

தி2வ�ணாமைல 1 , 2.எட�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 �ள-)ேம%/ெத2 1 , 3.�எட�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �ள-) 
ேம%/-ெத2 2 , 4.எட�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ப�ள+:ட-ெத2 1 , 5.எட�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ப�ள+:ட-ெத2 2 , 

6.எட�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� கிழ�� ெத2 , 7.எட�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 அ�ேப-கா� ேம,� ெத2 
, 8.எட�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ�ேப-கா� ெத2 1 , 9.எட�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ�ேப-கா� ெத2 2 , 10.எட�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�Zவ� ெத2 1 , 

11.எட�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�Zவ� ெத2 2 , 12.எட�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 வ�Zவ� ெத2 3 , 13.எட�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ேமல த� ேரா/ , 

14.எட�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�Zவ� ெத2 4 , 15.எட�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 வ�Zவ� ெத2 5 , 16.எட�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�Zவ� ெத2 6 , 

17.எட�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�Zவ� ெத2 7 , 18.எட�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேம,� ெத2 , 19.எட�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ெகா�ைல ெகா%டா , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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264 ேபராய�ப%/ 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல��ள+ 
ேம,�பா�-த க%
ட�,

1.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ஏ3�கைரெத2 , 2.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� ேகாவ��ெத2 , 

3.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 4.ேபராய�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள-ெத2 , 

5.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பஜைனேகாய��ெத2 , 6.ேபராய�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 பைழய7� ெமய�� 
ேரா/ 1 , 7.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/-ெத2 , 8.ேபராய�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள+:ட-ெத2 , 

9.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2  

பைனமர-ெத2 , 10.ேபராய�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  2 ஓைட�கார-ெத2 , 

11.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 

�)-ெத2 , 12.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/  2 க�லாண��/-ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

265 ேபராய�ப%/ 606753

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
ெத,�பா�-த க%
ட�,

1.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  3 

அ2 ததிய� ெத2 , 2.ேபராய�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  3 பைழய7� ெமய�� 2 , 

3.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  3 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத2 , 4.ேபராய�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  3 ந/-ெத2 , 

5.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  3 

ெத,�ெத2 , 6.ேபராய�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/  3 12க� ேகாவ��ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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266 பைழய7� 606811

ச1தாய :ட� 
வட��பா�-தக%
ட�, 

ேம,� ப�தி,

1.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாசாைல 1த� �.��- ெத2 , 

2.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாசாைல ெமய�� ெத2 , 3.பைழய7� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ணாசாைல 
2வ) �.��- ெத2 , 4.பைழய7� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேகாய�� ெத2 , 

5.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ந/- 
ெத2 , 6.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க�ெவ%/ ெத2 , 7.பைழய7� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பா�
ய� ெத2 , 8.பைழய7� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ேசாழ� ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

267 பைழய7�- 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+,வட�� 
பா�-த, கிழ�� ப�தி,

1.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/2 

] ேதா%ட ெத2 , 2.பைழய7� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �மர�2பர� ெத2 , 3.பைழய7� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ�� ெத2 , 

4.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

கிழ�� காலன+ கிழ�� ெத2 , 5.பைழய7� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 கிழ�� காலன+ 
ெத,� ெத2 , 6.பைழய7� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 கிழ�� காலன+  ேம,� ெத2 , 

7.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

கிழ�� காலன+ வட�� ெத2 , 8.பைழய7� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள+:ட- ெத2 , 

9.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 1த� 
�.��- ெத2 ச ) , 10.பைழய7� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 கா தி சாைல ெத2 , 

11.பைழய7� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

கிழ�� காலன+ ேம,� ெத2 ச ) , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

268 பைழய7�- 606811

ச1தாய :ட� 
வட��பா�-த க%
ட�, 

கிழ�� ப�தி,

1.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச�ேம/ 1வ) ெத2 , 2.பைழய7� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெச�ேம/ 2வ) ெத2 , 

3.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க�
ய��ப� சாைல , 4.பைழய7� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காவ<கைரவட�� ெத2 , 

5.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காவா<கைர ேம,� ெத2 , 6.பைழய7� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 காவா<கைர ெத,� 
ெத2 , 7.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�னாயக�ர� 1த� ெத2 , 8.பைழய7� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 வ�னாயக�ர� 
ேம,�ெத2 , 9.பைழய7� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 வ�னாயக�ர� 2வ)ெத2 , 

10.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�னாயக�ர� 3வ) ெத2 , 11.பைழய7� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 �றவ� காலன+ , 

12.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

O#>ரா�ப%/ , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

269 பைழய7�- 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த க%
ட� ேம,� 
ப�தி,

1.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ3யD� , 2.பைழய7� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேம,� காலன+ ேம,� ெத2 , 

3.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வட��ெத2 ேம,� காலன+ , 4.பைழய7� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ந/-ெத2 ேம,� 
காலன+ , 5.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
4 ேம,� ெத2 ேம,� காலன+ , 6.பைழய7� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ேபராய�ப%/ 
சாைல , 7.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
4ெஜ.ெஜ. நக� 1த� ெத2 , 8.பைழய7� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ெஜ.ெஜ.நக� 2வ) ெத2 , 

9.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4ெஜ.ெஜ. 

நக� 3வ) ெத2 , 10.பைழய7� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 ெஜ.ெஜ.நக� 4வ) ெத2 , 

11.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ெஜ.ெஜ.நக� 5வ) ெத2 , 12.பைழய7� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ேம,�காலன+ வலைச , 

13.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
பைழய7� தா�சாைல , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

270 பைழய7�-606811

ஊரா%சி ஒ�றிய )வ�க� 
ப�ள+ ,வட�� பா�-த 
க%
ட�, ேம,� ப�தி,

1.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

பைழய7� சாைல (வலைச) , 2.பைழய7� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ெமய��ேரா/(வலைச) , 3.பைழய7� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 வலைச வட��ெத2 , 

4.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வலைச ேம,�ெத2 , 5.பைழய7� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 ேகாவ��ெத2 வலைச , 

6.பைழய7� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

)2வ� சாைல , 7.பைழய7� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 வலைசகாலன+ , 8.அ-தி�பா
 
(வகி) பைழய7� (ஊ)வா�/ 5 )2வ�காலன+ 
ெமய��ேரா/ , 9.அ-தி�பா
 (வகி) பைழய7� 
(ஊ)வா�/ 5 )2வ� காலன+ ேம,�ெத2 , 

10.அ-தி�பா
 (வகி) பைழய7� (ஊ)வா�/ 5 

)2வ� காலன+ கிழ��ெத2 , 11.அ-தி�பா
 
(வகி) பைழய7� (ஊ)வா�/ 5 அ-தி�பா
 
அரசமர-ெத2 , 12.அ-தி�பா
 (வகி) 
பைழய7� (ஊ)வா�/ 5 ப�ள+:ட-ெத2 , 

13.அ-தி�பா
 (வகி) பைழய7� (ஊ)வா�/ 5 

ெத,�ெத2 , 14.அ-தி�பா
 (வகி) பைழய7� 
(ஊ)வா�/ 5 வட��ெத2 , 15.அ-தி�பா
 (வகி) 
பைழய7� (ஊ)வா�/ 5 ேகாழி�ப�ைண , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-

271

க�
யா<��ப�, 

ேவைளய�பா�க� 
அ#ச� 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ ெத,� 
பா�-தக%
ட� ேம,� 
ப�தி,

1.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பைழய7� சாைல �.��- ெத2 , 

2.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெமய�� ந/-ெத2 , 3.க�
யா<��ப� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ந/- ெத2 1வ) �.�� 
ெத2 , 4.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/- ெத2 2வ) �.�� ெத2 , 

5.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,� ெத2 ேம,� ப�தி , 

6.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெமய��  ெத,� ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

272

க�
யா<��ப� , 

ேவைளய�பா�க� 
அ#ச� 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ ெத,� 
பா�-தக%
ட� கிழ�� 
ப�தி,

1.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�டல� ெத2 , 2.க�
யா<��ப� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,� ெத2 ெத� ப�தி 
, 3.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத,� ெத2 கிழ�� ப�தி , 

4.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�திய காலன+ வட�� ெத2 , 

5.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�திய காலன+ ந/- ெத2 , 6.க�
யா<��ப� 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன+ 
கிழ�� ெத2 , 7.க�
யா<��ப� (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன+ ெத,� 
ெத2 , 8.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �திய காலன+ ேம,� ெத2 , 

9.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழய காலன+ ெமய�� ெத2 , 

10.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழய காலன+ 2வ) ெத2 , 

11.க�
யா<��ப� (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழய காலன+ 1வ) ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

273
ேவைளயா�பா�க� 
கிராமம & அ#ச� 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+கிழ��பா�-
தக%
ட�,

1.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத2 , 2.ேவைளயா�பா�க� 
(ஊ)வா�/ 1 அ#ச� அHவலக ெத2 , 

3.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 ந/- ெத2 , 

4.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 ெத,� 
ெத2 , 5.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,� கா�வா<கைர ேம,� ப�தி , 

6.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 ெத,� 
ெத2 ச ) , 7.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� பைழய காலன+ , 

8.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 2 O�பனா� 
ேகாய�� ெத2 , 9.ேவைளயா�பா�க� 
(ஊ)வா�/ 2 O�பனா� ேகாய�� ெத,� 
�.�� ெத2 , 10.ேவைளயா�பா�க� 
(ஊ)வா�/ 2 O�பனா� ேகாய�� வட�� 
�.�� ெத2 , 11.ேவைளயா�பா�க� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� �திய காலன+ 
வட�� ெத2 , 12.ேவைளயா�பா�க� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� �திய காலன+ ந/- 
ெத2 , 13.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

14.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� 1வ) �.��- ெத2 , 

15.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ) �.�� ெத2 , 

16.ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 2 வ�ணா� 
�
ய�2�� ப�தி , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

274
ேவைளயா�பா�க� 
கிராம� & அ#ச� 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட�,

1.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 கிழ��-ெத2 , 2.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,� 
கா�வா<கைரெத2 , 3.ேவைளயா�பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,� 
கா�வா<கைரெத2ச ) , 

4.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 ெத,� கா�வா@ வட��கைர�ப�தி , 

5.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 ெத,� கா�வா@ ெத,�கைர 
தா�சாைலகிழ�� , 6.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,�கா�வா@ 
ெத,�கைரேம,� ப�தி , 

7.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 �ள-)ேம/ ப�தி 1 , 8.ேவைளயா�பா�க� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �ள-)ேம/ ப�தி 2 

, 9.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 12க��ள� 
ெத,�ெகா�லெகா%டா@ ப�தி , 

10.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 12க��ள� ேம,� ப�தி , 

11.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கல�ெகா%டா@ , 

12.ேவைளயா�பா�க� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெகா�லெகா%டா@ , 

13.க�ெலா%/ (வ.கி) ேவைளயா�பா�க� 
(ஊ)வா�/ 1 வட��-ெத2 , 14.க�ெலா%/ 
(வ.கி) ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத2 , 15.க�ெலா%/ 
(வ.கி) ேவைளயா�பா�க� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ச ) , 16.க�ெலா%/ 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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நவ�ப%/ கிராம� 
த	ச�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
ெத,�பா�-த கிழ�� ப�தி,

1.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாசாைல , 2.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 அ�ம� ேகாய�� ெத2 , 

3.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேட<� 
ெத2 , 4.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,� ெத2 , 5.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பைழய காலன+ ெச�H� சாைல , 

6.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

O�பனா� ேகாய�� ெத2 , 7.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேம,� ெத2 , 

8.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேம,� 
ெத2 ச ) , 9.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/- ெத2 , 10.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 பைழய காலன+ ந/- 
ெத2 ச ) 1 , 11.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 பைழய காலன+ ந/- ெத2 ச ) 
2 , 12.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ�� ெத2 , 13.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஏ3�� ெச�H� சாைல , 

14.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ணா நக� ெமய�� ெத2 , 15.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ணா நக� 2வ) 
ெத2 , 16.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ணாநக� 3வ) ெத2 , 17.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ணா நக� 4வ) ெத2 
, 18.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப உ 
ச நக� 1த� ெத2 , 19.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப உ ச நக� 2வ) ெத2 , 
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நவ�ப%/ கிராமம 
த	ச�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ , ேம,� 
பா�-த வட�� க%
ட�,

1.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�லி�ெகா�டா�ப%/சாைல , 2.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மா�
�ெத2 , 

3.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

மா�d�ெத2ச ) , 4.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �.��-ெத2 , 5.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ ேதாண�யா�ர�கிழ��-ெத2 , 6.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மதைல1-)ஆசி3ய�ெத2 , 7.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ ேதாண�யா��ர�ெமய��ெத2 , 8.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ ேதாண�யா��ர�ெமய��ெத2ச ) 2 , 

9.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேட<�ெத2 , 10.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய��ெத2 , 11.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய��ெத2 
ெத,�ச ) , 12.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 இன+யாசிநக� , 13.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 இ2தய�ர�வட��ெத2 , 

14.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

இ2தய�ர�ந/-ெத2 , 15.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 இ2தய�ர�ெமய��ெத2 , 

16.நவ�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

இ2தய�ர� ேம,�-ெத2 , 17.நவ�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

இ2தய�ர�ேம,�ெத2ச ) 1 , 18.நவ�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

277

தைலயா�ப�ள� , 

ந3யா�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
ெத,�பா�-த ேம,� 
க%
ட�, கிழ�� ப�தி.

1.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

தைலயா�ப�ள� கீ5வ ?தி , 2.தைலயா�ப�ள� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 சன+Oைல ெத2 , 

3.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

சF�ேட9வ3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

4.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கி2-)வ ெத2 , 5.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  2 ைபபா9 ேரா/ , 

6.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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தைலயா�ப�ள� , 

ந3யா�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள+ , அைற 
எ� 5 ெத,�பா�-த) 
,கிழ�� ப�தி க%
ட�,

1.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  4 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ , 2.தைலயா�ப�ள� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட 
தா�சாைல , 3.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட  த�ண?� ெதா%
 
ெத2 , 4.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட 9:� ெத2 , 

5.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச�கர-தாமைட கி2Gண� ேகாய�� ெத2 , 

6.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச�கர-தாமைட  ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

7.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ச�கர-தாமைட ேம� வ ?தி , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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தைலயா�ப�ள� , 

ந3யா�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ேம,� 
பா�-த க%
ட� வட�� 
ப�தி,

1.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

2.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயமாதாேகாய�� ெத2 , 

3.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கிறி-)வ ெத2 , 4.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 கிறி-)வ 2வ) ெத2 , 

5.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ைபபா9ேரா/ ெத2 , 6.தைலயா�ப�ள� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 த	ச�ப%/ 
தா�சாைல ெத2 , 7.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 தி21�-திநக� 
(க�லா��-)1த� ெத2 , 

8.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க�லா<�-) 2வ) ெத2 , 

9.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/ெத2 , 10.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கீ5 ெத2 , 11.தைலயா�ப�ள� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம�ேகாய�� ெத2 , 

12.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ஏ3கைரவ ?தி , 13.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ேம�வ ?தி , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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தைலயா�ப�ள� , 

ந3யா�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ ேம,� 
ப�க க%
ட� ெத,� ப�தி,

1.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+வட��ெத2 , 

2.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
3ஆதிதிராவ�ட� காலன+ கீ5வ ?தி , 

3.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ ச ) ெத2 , 

4.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ ந/ ெத2 , 

5.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ மா3ய�ம�ேகாய�� 
ெத2 , 6.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 நவ�ப%/ தா�சாைலெத2 , 

7.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ ெத,� ெத2 , 

8.தைலயா�ப�ள� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

ஆதிதிராவ�ட� காலன+ ேம,� ெத2 , 

9.ச�கர-தாமைட (வ.கி) தைலயா�ப�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட வட��ெத2 , 

10.ச�கர-தாமைட (வ.கி) தைலயா�ப�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட ேம,�ெத2 , 

11.ச�கர-தாமைட (வ.கி) தைலயா�ப�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட ேரா/ ெத2 , 

12.ச�கர-தாமைட (வ.கி) தைலயா�ப�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட ேட<�ெத2 , 

13.ச�கர-தாமைட (வ.கி) தைலயா�ப�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ச�கர-தாமைட ப�ள+:டெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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ந3யா�ப%/ & அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ கிழ�� 
பா�-த க%
ட�,

1.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

தைலயா3-ெத2 , 2.ந3யா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 தைலயா3-ெத2ச ) , 

3.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

O�பனா�ேகாய��ெத2 , 4.ந3யா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன+ 
ெமய��ெ) , 5.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

6.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத2 , 7.ந3யா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந/-ெத2 , 

8.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/1 

ம,.�2  ேம,�-ெத2 , 9.ந3யா�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,�-ெத2 , 

10.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வட��-ெத2 , 11.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 தி2வ�ணாமைலெச�H�ெ) , 

12.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�தியகாலன+ �.��-ெத2 1 , 13.ந3யா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன+ 
�.��-ெத2 2 , 14.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன+�.��-ெத2 3 , 

15.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�தியகாலன+�.��ெத2 5 , 16.ந3யா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
1�தியகாலன+�.��-ெத2 6 , 17.ந3யா�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மாதாேகாய��ெத2 
(ேசாY�) , 18.ந3யா�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 
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பைறய�ப%/ & அ#ச� 
606808

ஊரா%சி ஒ�றிய ெதாட�க 
ப�ள+ ,ெத,� பா�-த 
க%
ட�,

1.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காலண�வட��-ெத2 , 2.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 வாெணாலிஅைற-ெத2 , 

3.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காலன+ந/-ெத2 , 4.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காலன+கிழ��-ெத2 , 

5.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 6.பைறய�ப%/ 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 பா%ட�ப�ெத2 , 

7.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

] ேதா%ட-ெத2 , 8.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காலன+ காF�சில� 
ெத2 , 9.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 O�பனா�ேகாய��ெத2 , 

10.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

O�பனா�ேகாய��ச ) , 11.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 த�ண?�கிண.-ெத2 , 

12.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

தைலயா3-ெத2 , 13.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மி�
3கார�ெத2 , 

14.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காலண� ேம�ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

283
பைறய�ப%/ & அ#ச� 
606808

ஊரா%சி ஒ�றிய ெதாட�க 
ப�ள+ வட��பா�-த 
க%
ட� ேம,� ப�தி,

1.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

காலன+ெத,�-ெத2 , 2.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந/-ெத2 , 

3.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வட��-ெத2 , 4.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 வாணா�ர�சாைல , 

5.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள-)ேம/வட��-ெத2 , 6.பைறய�ப%/ 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள-)ேம/ேம,�-ெத2 , 7.பைறய�ப%/ 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள-)ேம/ெத,�-ெத2 , 8.பைறய�ப%/ 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

தி2வ�ணாமைலெச�H�சாைல , 

9.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�%ட�கைர-ெத,�-ெத2 , 10.பைறய�ப%/ 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�%டகைரகிழ��-ெத2 , 11.பைறய�ப%/ 
(வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�%ட�கைரந/-ெத2 , 12.பைறய�ப%/ (வகி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �%ட�கைரேம,�-ெத2 , 

13.பைறய�ப%/ (வகி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�%டகைரவட��-ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

284
>.பா�ப�பா
 & அ#ச� 
606906

ஊரா%சிஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த க%
ட�,

1.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாசிைல ெத2 , 2.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 மா3ய�ம� 
ேகாவ��ெத2 , 3.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 சி�ன)ைர ச ) , 4.>. 

பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ரா%
னகின.ெத2 , 5.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயபாடசாைல ெத2 , 

6.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� �.�� ெத2 , 7.>. 

பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத2 , 8.>. பா�பா�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ஓைட-ெத2 , 9.>. 

பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ைர9மி�ெத2 , 10.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �தியபாடசாைலெத2 , 

11.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கா திசிைலெத2 , 12.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 எ� ஜி ஆ� நக� , 13.>. 

பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன+ , 14.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெஜ ெஜ நக� , 15.>. 

பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன+ ேம,�ெத2 , 16.>. பா�பா�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ 
வட�� ெத2 , 17.>. பா�பா�பா
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன+ ந/ெத2 , 18.>. 

285
பவ�-திர� & அ#ச� 
606808

�ன+த சகாய அ�ைன 
ஆ�க�ேம�நிைல�ப�ள+ 
வட�� அைற எ� 1 

ெத,� பா�-த, 

பா�-தக%
ட�

1.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

1த�ெத2 , 2.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ள+bட-ெத2 , 3.பவ�-திர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ம�மத� ேகாய�� 
ெத2 , 4.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

286
பவ�-திர� & அ#ச� 
606906

�ன+த சகாய அ�ைன 
ஆ�க�ேம�நிைல�ப�ள+ 
ெத,� அைற எ� 2 

கிழ�� , பா�-தக%
ட�

1.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத�ன�ைடெத2 , 2.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேச )கிண� ெத2 , 3.பவ�-திர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ3�கைர�ப�தி 
(�ள-)ேம/) , 4.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேச தம<கல� , 5.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ந தவன� ெத2 , 

6.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

1ன+ய�ப� ேகாய�� ெத2 , 7.பவ�-திர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 சி-தநக� 
◌ி.ேக 
ேரா/ , 8.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கிழ�� ெத2 , 9.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம,� ெத2 , 10.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �E� 
◌ி.ேக ேரா/ , 

11.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ந/-ெத2 , 12.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 வட��ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-

287
பவ�-திர� & அ#ச� 
606806

�ன+தசகாய 
அ�ைனஆ�க�ேம�நிைல
�ப�ள+ ெத,� பா�-த 
1த�ைம க%
ட�,

1.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

கைடவ ?தி , 2.பவ�-திர� (ஊ)வா�/ 4 

ெக%
�கார� ெத2 , 3.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 4 �.��ெத2 , 4.பவ�-திர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 �.��ெத2 1 , 

5.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

�.��ெத2 2 , 6.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 க�லைறேம%/ெத2 , 

7.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

அ ேதான+யா� ேகாவ��ெத2 , 8.பவ�-திர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 மாதாேகாவ��ெத2 , 

9.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 

வட��ெத2 , 10.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 கிறி9)வ�காலன+ , 11.பவ�-திர� 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 4 �.��ெத2 
கிழ�� 2 , 12.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 4 ெத,�ெத2 , 13.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3�.��ெத2 ேம,� , 

14.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ேம%/�காலன+ ெத,�ெத2 , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

288
த	ச�ப%/ கிராம� & 

அ#ச� 606811

அரசின�ேம�நிைல�ப�ள+ 
கிழ��பா�-த க%
ட�, 

வட�� ப�தி

1.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ந/-ெத2 , 2.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேட<�ெத2 , 3.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ேம%/�காலன+ , 

4.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ேம,�ெத2 , 5.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 வட��-ெத2 , 6.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 கிழ�� �.��ெத2 1 , 

7.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 கிழ�� 
�.��ெத2 2 , 8.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 3 மாதாேகாய�� கிழ�� 
�.��ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�அய�நா/ வா5 வா�காள�க�

289
பவ�-திர� & அ#ச� 
606806

�ன+த 
சகாயஅ�ைனஆ�க�ேம�
நிைல�ப�ள+ ெத,� 
பா�-த வட�� க%
ட�

1.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 1த� 
ெத2 , 2.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

வட��ெத2 , 3.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 �.��ெத2 , 4.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 மா3ய�ம� ேகாய�� 
ெத2 , 5.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ெரய��ேரா/ ெத2 , 6.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 வட��ெத2 1 , 7.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ஏ3�கைரெத2 , 

8.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

ஈ9வர� ேகாய�� ெத2 , 9.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ஈ9வர� ேகாய�� 
�.��ெத2 , 10.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ெத,�ெத2 , 11.பவ�-திர� (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 5 ெத,� �.��ெத2 , 

12.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  5 

ேஜாகிய� ெத2 , 13.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 5 ேஜாகிய�ப�தி ெத,� �.�� 
ெத2 , 14.பவ�-திர� (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 5 

கிழ�� �.�� ெத2 1 , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

290

ெப3யக�ல�பா
, 

த	ச�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ , ெத,� 
பா�-த க%
டம, ேம,� 
ப�தி,

1.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத2 , 

2.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத,� ெத2 , 3.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெத,� ெத2 , 

4.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

வட�� ெத2 , 5.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 சி�ன�க�ல�பா
 
சாைல , 6.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/-ெத2 , 7.ெப3யக�ல�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ�� ெத2 , 

8.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

�E� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 

9.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

�E� வட�� ெத2 , 10.ெப3யக�ல�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  பவ�-திர� சாைல , 

11.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

ெகா�ைல ெகா%டா , 12.ெப3யக�ல�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ]சா3 ெத2 , 

13.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

நா.ேத திர� ெகா%டா , 14.ெப3யக�ல�பா
 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ம/வ<கைர , 

15.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ம/வ<கைர காலன+ , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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ெப3யக�ல�பா
, 

த	ச�ப%/ அ#ச� 
606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
)வ�க�ப�ள+ 
ெத,�பா�-த க%
ட�, 

கிழ�� ப�தி,

1.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3  

ேகாவ� தராஜ�ர� , 2.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ராஜிெர%
வ ?தி , 

3.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ2 ததிய�காலன+ கிழ��1த��.��-ெத , 

4.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ2 ததிய�கிழ��2வ)�.��-ெத2 , 

5.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ2 ததிய�காலன+கிழ��3வ)�.��-ெத2 , 

6.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ2 ததிய�காலன+ேம,�1வ)�.��-ெத2 , 

7.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ2 ததிய�காலன+ேம,�2வ)�.��-ெத2 , 

8.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 3 

அ2 ததிய�காலன+ ேம,�3வ) 
�.��-ெத2 , 9.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 3 ஆதிதிராவ�ட�ெத2 , 

10.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ம�னா�பாைளய� , 11.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 >.பா�ப�பா
சாைல , 

12.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க2வ%டா�காலன+ மா3ய�ம�ேகாய��ெத2 , 

13.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க2வ%டா�காலன+ வட��-ெத2 , 

14.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க2வ%டா�காலன+ ந/-ெத2 , 

15.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க2வ%டா�காலன+ ெத,�-ெத2 , 

16.ெப3யக�ல�பா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

க2வ%டா�காலன+ கிழ��-ெத2 , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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த	ச�ப%/ கிராம� & 

அ#ச� 606811

அரசின� ேம�நிைல� 
ப�ள+, கிழ�� பா�-த 
க%
ட�, ெத,� ப�தி

1.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

ேகாய�� ெத2 , 2.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 கிழ��ெத2 , 3.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  1 ேம,�ெத2 , 

4.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ேம,� 
ச ) ெத2 , 5.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஏ3�கைரப�தி , 6.த	ச�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ெமய�� ேரா/ 1 , 

7.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெமய�� ேரா/ ப�தி 2 , 8.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெமய�� ேரா/ ப�தி 3 , 

9.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெப3யக�ல�பா
 சாைல , 10.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெப3யக�ல�பா
 ேம/ , 

11.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ெமய�� ேரா/ ப�தி 4 , 12.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  2ப�ள+ெகா�டா�ப%/ 
ேரா/ , 13.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 �E� ேம,� ெத2 , 14.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 �E� வட�� ச ) , 

15.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத2 , 16.த	ச�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 �E� ெத,� ப�தி , 

99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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த	ச�ப%/ கிராம� & 

அ#ச� 606811

அரசின�ேம�நிைல�ப�ள+ 
கிழ�� பா�-த) ம-திய 
ப�தி

1.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

த	ச�ப%/ ெகா�ல ெகா%டா , 2.த	ச�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 காலன+ வட�� 
ெத2 , 3.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

காலன+ ேம,� ெத2 , 4.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/  1 காலன+ ந/-ெத2 , 

5.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

கிழ�� ெத2 , 6.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கிழ�� ச ) ெத2 1 , 

7.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 

ேகாவ�� ெத2 , 8.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� 
(ஊ)வா�/  2 கிழ�� ச ) 2 , 9.த	ச�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,�ெத2 , 

10.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேகாய�� ேம� ப�க� , 11.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெவைர"� சாைல ப�தி , 

12.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/  2 

சி�னக�லா�பா
 சாைல அ�ணாநக� , 

13.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ணாநக� ந/-ெத2 , 14.த	ச�ப%/ (வ.கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ணாநக� வட�� 
ெத2 , 15.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 
2 அ�ணாநக� ெத,�ெத2 , 16.த	ச�ப%/ 
(வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2  மைல�ப�தி , 

17.த	ச�ப%/ (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

த	ச�ப%/ எ�ைல ப�தி , 99.அய�நா/ வா5 
வா�காள�க�-
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294 அ�லிெகா�டாப%/ கிராம ேசைவ ைமய 
க%
ட�,கிழ�� பா�-த),

1.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேதா�� வ ?தி 1 , 

2.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேதா�� வ ?தி 2 , 

3.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேதா�� வ ?தி 3 , 

4.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 1ன+ய�ப� பாைற வ ?தி , 

5.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கிழ�� வ ?தி 1 , 

6.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கிழ�� வ ?தி 2 , 

7.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 கிழ�� வ ?தி 3 , 

8.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேட<� வ ?தி , 

9.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம2-)வமைன வ ?தி , 

10.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேகாய�� வ ?தி , 

11.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேம,� வ ?தி வ ?தி , 

12.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத,� வ ?தி , 

13.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாைற வ ?தி , 

14.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாைறவ ?தி , 

15.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாைற வ ?தி , 

16.அ�லிெகா�டா�ப%/ (வகி) ம,.� 
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சி�னக�ல�பா
 
கிராம� & அ#ச� 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-த :/த� 
ெத,� க%
ட� (அைற 
எ� 1),

1.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

சன+Oைல- ெத2 , 2.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� ெத2 , 

3.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

பாடசாைல- ெத2 , 4.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ#சலக ெத2 , 

5.சி�னக�லபா
 (வ.கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

�யவ� ெத2 , 6.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ3 ேகா
- ெத2 , 

7.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ணாசிைல ெத2 , 8.சி�னக�லபா
 
(வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெமய�� ேரா/ , 

9.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள- ெத2 , 10.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள ந/- ெத2 , 

11.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள- ெத2 கிழ�� , 12.சி�னக�லபா
 
(வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ�� வ�Zவ� 
ெத2 , 13.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம,� வ�Zவ� ெத2 , 

14.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�னாயக� ேகாய�� ெத2 , 15.சி�னக�லபா
 
(வ.�◌ி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 வட�� ேம%/ 
ெத2 , 99.அய�நா/ வா5 வா�காள�க�-
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சி�னக�ல�பா
 
கிராம� & அ#ச� 606811

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள+ 
வட��பா�-த :/த� 
க%
ட� ,

1.சி�னக�லபா
 (வ கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

ேம%/- ெத2 , 2.சி�னக�லபா
 (வ கி ) 

ம,.� (ஊ)வா�/ 2 ெத,� ேம%/- ெத2 , 

3.சி�னக�லபா
 (வ கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 2 

கைடசி ேம%/- ெத2 , 4.சி�னக�லபா
 (வ 
கி) ம,.� (ஊ)வா�/ 1,2 அ@யனா� பாைளய� 
ெமய�� ேரா/ , 5.சி�னக�லபா
 (வ கி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1,2 அ@யனா� பாைளய� 
ெத,� ெத2 , 6.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ@யனா� பாைளய� 
ேம,� ெத2 , 7.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1 அ@யனா� பாைளய� 
கிழ�� ெத2 , 8.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1, 2 ச�ன+யாசி நக� 
ெமய�� ெத2 , 9.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) 
ம,.� (ஊ)வா�/ 1, 2 ச�ன+யாசி நக� வட�� 
ெத2 , 10.சி�னக�லபா
 (வ.�◌ி) ம,.� 
(ஊ)வா�/ 1 க�ேல3 சாைல , 99.அய�நா/ 
வா5 வா�காள�க�-
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1 ேம�ப��ைற 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, �திய 
க"
ட�, அைற எ� 8

1.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய 
காலன( வட��� ெத/ , 2.ேம�ப��ைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( கிழ�� ெத/ , 

4.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய 
காலன( ேட0�� ெத/ , 5.ேம�ப��ைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிராம� ப�தி வட��� ெத/ , 

6.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கிராம�ப�தி ந&� ெத/ , 7.ேம�ப��ைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிராம� ப�தி ெத+�� ெத/ , 

8.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிராம� 
ப�தி ேரா"&� ெத/ , 9.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கிராம� ப�தி ேமல�ட� ெத/ , 

10.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கிராம� 
ப�தி ம�டப�� �ள� ெத/ , 11.ேம�ப��ைர 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிராம� ப�தி 
ெகா�ைல� ெகா"டா1 ேகா
� ெத , 

12.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கிராம� 
ப�தி ெகா�ைல� ெகா"டா1  க�ணப�ரா , 

13.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய 
அ3ஜன காலன( கிழ��� ெத/ , 14.ேம�ப��ைர 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய அ3ஜன காலன( 
ேந�� ெத/ , 15.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �திய அ3ஜன காலன( வட��� ெத/ , 

தி/வ�ணாமைல மாவ"ட�
064  கீ6ெப�னா�7� ச"டம�ற� ெதா�தி



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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2 ேம�ப��ைற 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, �திய 
க"
ட�, அைற எ� 8

1.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீழா�7� 
ெகா�ைல ெகா"டா1 , 2.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கீழா�7� கிழ��� ெத/ , 

3.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீழா�7� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 4.ேம�ப��ைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீழா�7� ந&� ெத/ , 

5.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீழா�7� 
ப�ள(�8ட� ெத/ , 6.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கீழா�7� 8"ட9	சா ேகாய�� ெத/ , 

7.ேம�ப��ைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீழா�7� 
கிழ�� ேம& எ�.ஜி.ஆ� ெத/ , 8.ேம�ப��ைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீழா�7� கிழ�� ேம"& 
சானா0�ள�� ஒ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

3
ெப3யகளா�பா
 & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(

1.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�ட�ப�ள� , 2.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழய ெத/ , 3.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள��ேம"&� ெத/ , 

4.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம� 
ெத/ , 5.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1,2 ��&� ெத/ , 6.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ��� ெத/ , 7.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா<தி ெத/ , 

8.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேரா"&� ெத/ , 9.ெப3யகிளா�பா
 (வ,கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெகா�லெகா"டா1 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

4
சி,�களா�பா
&அ;ச
� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( வட�� 
பா��த  �தியக"
ட�

1.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கீ6�ெத/9�தரச�=�
 , 2.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத/9�தரச�=�
 , 3.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 

த0கசாைல�ெத/9�தரச�=�
 , 4.சி,கிளா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம�ெத/ 
9�தரச�=�
 , 5.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 க/ணாநிதிெத/ 9�தரச�=�
 , 

6.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேரா"&�ெத/ 9�தரச�=�
 , 7.சி,கிளா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெகா�ைல�ெகா"டா19�தரச�=�
 , 

8.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி, 
கிளா�பா
 காலன( ேரா"&ெத/ , 9.சி,கிளா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி,கிளா�பா
 அ3சன 
காலன( கீ6�ெத/ , 10.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3  சி,கிளா�பா
 அ3சனகாலன( 
ேம�ெத/ , 11.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 சி,கிளா�பா
 �ள��ேம"&ெத/ , 

12.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி, 
கிளா�பா
 ேரா"&�ெத/ , 13.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி, கிளா�பா
 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 14.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 சி,கிளா�பா
 அ/<ததியா� காலன( , 

15.சி,கிளா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  

சி,கிளா�பா
 ேகா
���ப� ேரா"&ெத/ , 

5
நா��தா�=�
 & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  வட�� ப�தி 
 கிழ�� பா��த�

1.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஈ?வர� ேகாய�� ெத/ , 2.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 நாவ�த� ெத/ , 

3.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 யாதவ� 
ெத/ , 4.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஆ	சா3 ெத/ , 5.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ராமபாைளய� , 6.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ணாநக� , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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6
நா��தா�=�
 & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  வட�� ப�தி 
கிழ�� பா��த

1.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஐ<A/�ேப"ைட ெத/ , 

3.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேரா"& 
ெத/ , 4.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஆ?ெப"ட� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

7
நா��தா�=�
 & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ேம+� ப�தி 
ெத+� பா��த அைற

1.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஆ�டா�ப"& ேந� ெத/ , 2.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஆ�டா�ப"& �"டகைர , 

3.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஆ�டா�ப"& ெகா�ல ெகா"டா , 4.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஆ�டா�ப"& உ�ெத/ , 

5.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஆ�டா�ப"& ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

6.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

காமராஜ� நக� 1வ� ெத/ , 7.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 காமராஜ� நக� 2வ� ெத/ , 

8.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

காமராஜ� நக� 3வ� ெத/ , 9.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 காமராஜ� நக� 6வ� ெத/ , 

10.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

காமராஜ� நக� 8வ� ெத/ , 11.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 காமராஜ� நக� ேரா"& ெத/ , 

12.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

காமராஜ� நக� உ� ெத/ , 13.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 தி�ைல நக� , 

14.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

நா��தா�=�
 ெகா�ைல ெகா"டா1 , 

15.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

சி�ேத3 , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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நா��தா�=�
 & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  கிழ�� ப�தி 
ெத+� பா��த அைற

1.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ேப�கா� நக� ேந� ெத/ , 2.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ேப�கா� நக� 
ப�ள(8ட� ெத/ , 3.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ�ேப�கா� நக� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 4.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ேப�கா� நக� 1வ� ெத/ , 5.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ேப�கா� நக� 2வ� 
ெத/ , 6.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ேப�கா� நக� 3வ� ெத/ , 7.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ேப�கா� நக� 4வ� 
ெத/ , 8.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

�திய ெந�லிேம& ெப3ய ெத/ , 9.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 �திய ெந�லிேம& சி�ன 
ெத/ , 10.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

�திய ெந�லிேம& �ள�� ெத/ , 

11.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 �திய 
ெந�லிேம& அ/<ததிய� ெத/ , 12.நா��தா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 �திய ெந�லிேம& 
ெகா�ல ெகா"டா1 , 13.நா��தா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 பைழய ெந�லிேம& வட�� 
ெத/ , 14.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

பைழய ெந�லிேம& ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

15.நா��தா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

பைழய ெந�லிேம& ெகா�ைல ெகா"டா1 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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9
வட�BதிC�, அ;ச� 
606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(,ேம+�  
க"
ட� 9ன(ய�ப<தா0க�

1.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வட�� 
ெத/ , 2.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

9ன(ய�ப� தா0க� ெத/ , 3.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாயாபஜா� �ள� , 

4.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேம"&�ெத/ , 5.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �ள��ேம"&�ெத/ , 6.வட�BதிC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2ேம�ெத/ , 7.வட�BதிC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+�  ெத/ , 

8.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கண�க� 
ெத/ , 9.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வட�BதிC� சாைல , 10.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 திD���ப� , 11.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 சி சி ேரா& , 12.வட�BதிC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

10
வட�BதிC�, அ;ச� 
606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  ேம+� ப�தி

1.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட�� 
ெத/ 1 , 2.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைனேகாய�� ெத/ , 3.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேகா
 ெத/ , 4.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

5.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�திய��"ைட  ெத/  1 , 6.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேதா�� , 7.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 கா<தி�ர� , 8.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 நா��த�=�
 சாைல , 

9.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�திய��"ைட ெத/ 2 , 10.வட�BதிC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட�� ெத/ 2 , 11.வட�BதிC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E&கா& ெத/ , 

12.வட�BதிC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஏ3�ெத/ 
, 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

11

நாG&ம0கல� 
கிராம� & அ;ச� 
606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  எ?.எ?.ஏ 
க"
ட�

1.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அகர� 
ெத/ , 2.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.நாG&ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெச"
�ெத/ , 4.நாG&ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 &3 மாதாேகாய�� ெத/ , 

5.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அகர� 
காலன( , 6.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

இ/ள� காலன( , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

12

நாG&ம0கல� 
கிராம� & அ;ச� 
606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( வட�� ப�க� 
�திய க"
ட� கிழ��  
ெத+� பா��த அைற ப�தி

1.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேரா& 
ெத/ , 2.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&� காலன( , 3.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேசாடாகைட ெத/ , 4.நாG&ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி.சி.. ேரா& , 

5.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபா+�ண� சாைல , 6.நாG&ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 இரய��ேவ ேரா& , 

7.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

நா��த�=�
 சாைல , 8.நாG&ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அகர� சி�ப<தி 8"ேரா& , 

9.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அகர�த�ம� ேகாய�� ெத/ , 10.நாG&ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&3 ைர? மி� ெத/ , 

11.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வச<த�ர� , 12.நாG&ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ஜ�லி�ழிேம& , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

13
ெபா+�ண� கிராம� & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(  ேம+� 
பா��த எ?.எ?.ஏ க"
ட�

1.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

தன�ேகா"
�ர� ேரா& ெத/ , 2.ெபா+�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தனேகா"
�ர� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3  தன�ேகா"
�ர�ப�ள(�8டெத/ , 

4.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வடவா�ைட�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

14
ெபா+�ண� கிராம� & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(  ெத+� 
பா��த கிழ�� ப�தி,

1.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேரா& ெத/ , 2.ெபா+�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ளகாலன( , 

3.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடவ�ைடெத/ , 4.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

5.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&ெத/ , 6.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 த�ண�கிண��ெத/ , 7.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஓட�ெத/ , 8.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ��காலன( 9த�ெத/ , 9.ெபா+�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��காலன( 2வ�ெத/ , 

10.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2  

��காலன( 3வ� ெத/ , 11.ெபா+�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��காலன( 4வ� ெத/ , 

12.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ/<ததிய� காலன( , 13.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 கார�ப�ள� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

15
ெபா+�ண� கிராம� & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(  கிழ�� 
ப�தி, ெத+� பா��த�

1.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

���ேப"ைட , 2.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேரா& ெத/ , 3.ெபா+�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 வச<த�ர� , 4.ெபா+�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(�8ட�ெத/ , 

5.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 6.ெபா+�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ல"Eமி�ர� , 7.ெபா+�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கமல��7�சாைல , 

8.ெபா+�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வட��ெகா�ைலெகா"டா , 9.ெபா+�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெத+� ெகா�ைலெகா"டா , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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16
சாைலயJ� கிராம� 
& அ;ச� 606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  �தியக"
ட� 
வட�� ப�தி

1.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம�ெத/ 
, 2.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 3.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ��&�ெத/ , 4.சாைலயJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 கீ6ெத/ , 

5.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பா"ைட�ெத/ , 6.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கலிய�பைநனா�ெகா"டா , 

7.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

E�ணா�� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

17
சாலயJ� கிராம� & 

அ;ச� 606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  �தியக"
ட� 
ெத+�

1.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.சாைலயJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ச<� ெத/ , 

3.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( 
�� ெத/ , 4.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ச�தி நக� , 5.சாைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ச0கர�பாைளய� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

18

எ� எ� பாைளய�  
ம�ரா  ���பாைளய� 
அ;ச� 606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(,

1.ம�ல�பநாய�க� பாைளய�  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ம�ல�பநாய�க� பாைளய� ம�ரா 
���பாைளய , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

19

எ� எ� பாைளய�  
ம�ரா  ���பாைளய� 
அ;ச� 606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� 
க"
ட�

1.ம�ல�பநாய�க� பாைளய�  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ம�ல�பநாய�க� பாைளய� 
ம�ராஎட�பாைளய� , 2.ம�ல�பநாய�க� 
பாைளய�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ம�ல�பநாய�க� பாைளய� ஆதிதிராவ�ட�காலன( , 

3.ம�ல�பநாய�க� பாைளய�  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ம�ல�பநாய�க� பாைளய� ெமய�� 
ேரா& , 4.ம�ல�பநாய�க� பாைளய�  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�E 2 ம�ல�பநாய�க� பாைளய� 
ம�ரா தி/மண��8 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

20
கா�ேகாண� & அ;ச� 
606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( 8&த� 
க"
ட� ேம+� கிழ�� 
பா��த�

1.கா�ேகாண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.கா�ேகாண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெப3ய ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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கா�ேகாண� & அ;ச� 
606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ெத+� 
பா��த�

1.கா�ேகாண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ணாநக� ேரா& , 2.கா�ேகாண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ�ணாநக� , 3.கா�ேகாண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �"ைட�கைர , 4.கா�ேகாண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"&கா�ேகாண� , 

5.கா�ேகாண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 எ� .ஜி.ஆ� 
 நக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

22
ேகாL�  அ;ச� 
606751

உதவ�ெப,� ஆர�பப�ள( 
�தியக"
ட�

1.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா& ெத/ , 

2.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�� ெத/ , 

3.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& ேட0�ெத/ , 

4.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெச�வாைல , 

5.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கள0க� , 

6.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெஜ ெஜ நக� , 

7.ேகாL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ம� 
தா0க� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

23
கமல��7� அ;ச� 
606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, �திய 
க"
ட�, அMவலக அைற, 

கிழ�� 9க�

1.கமல��7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 2.கமல��7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 திெரௗபதிய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

3.கமல��7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா& ெத/ 
, 4.கமல��7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 உ�� 
�"ைட , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

24
கமல��7� அ;ச� 
606751

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(

1.கமல��7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய 
காலன( , 2.கமல��7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�திய காலன( , 3.கமல��7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காள(கா�ர� , 4.கமல��7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 க3சனா�ள� , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ஆ�பா�க� & அ;ச� 
606752

நாராயணசாமி ெர"
யா� 
அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� ப�தி, 9த�ைம  
க"
ட�, ெத+� பா��த�

1.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட� ெத/ , 2.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ஒ"ட� ெத/ , 3.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஒ"ட� ெத/�,�� ச<� , 

4.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெசாைச"
� ெத/ , 5.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெமய�� ேரா& , 6.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கன(கார� ெத/ , 7.ஆ��பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெர"
யா� ெத/ , 

8.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ராஜேகாபா� �ரவைட , 9.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 உ&�ைக �ரவைட , 10.ஆ��பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 இ/ள� காலன( , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ஆ�பா�க� & அ;ச� 
606752

நாராயணசாமி ெர"
யா� 
அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
8&த�  3 வ���பைற எ? 
எ? ஏ க"
ட�, கிழ�� 
பா��த அைற

1.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 9/க� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ஒ�தவாைட� ெத/ , 3.ஆ��பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அரசமர� ெத/ , 

4.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேகானா� 
ெத/ , 5.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க/ண Nக� ெத/ , 6.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

7.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஆலமர� 
ெத/ , 8.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

8ட�தா� ேகாய�� , 9.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 எ��பாைற இர�டாவ� ெத/ , 

10.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

எ��பாைற 9த� ெத/ , 11.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 அைம<தகைர , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆ��பா�க� & அ;ச� 
606752

நாராயணசாமி ெர"
யா� 
அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
ம�திய க"
ட�, ம�திய 
ப�தி, ெத+� பா��த�

1.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 காலன( 
ேம"&� ெத/ , 2.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 பா�பா"
� ெத/ , 3.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேட0��  ெத/ , 4.ஆ��பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ஆ�.சி.எ� ப�ள(� ெத/ , 

5.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( 
ெமய�� ேரா& , 6.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 த�ப�
� ெத/ , 7.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ராம� ெத/ , 8.ஆ��பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

28
ஆ��பா�க� & அ;ச� 
606752

நாராயணசாமி ெர"
யா� 
அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
8&த� எ? எ? ஏ  
க"
ட�,கிழ�� பா��த�

1.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 த�ணN� 
கிண+,� ெத/ , 2.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 காலன( ப�ள� ெத/ , 3.ஆ��பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேகா
� ெத/ , 

4.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க3யகO�ட� �றவைட , 5.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� 9த� ெத/ , 

6.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதா 
ேகாய�� இர�டாவ� ெத/ , 7.ஆ��பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�மாவாைச 
கO�ட��றவைட , 8.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கமல��7� ெமய�� ேரா& , 

9.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ெஜ.ெஜ.நக� 
, 10.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

மாயா0�ள� , 11.ஆ��பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ெகா�ைலேம"&� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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=தம0கல� & அ;ச� 
606902

ேராம� க�ேதாலி� 
ந&நிைல�ப�ள( , ேம+� 
ப�தி, வட�� பா��த�

1.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.=தம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஈ?வர� ேகாவ�� ெத/ , 

3.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மைலேம"&� ெத/ , 4.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1மண�ய�கார� ெத/ , 5.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 உைடயா� ெத/ , 

6.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஒ�தவாைட� ெத/ , 7.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ம� ேகாவ�� ெத/ , 8.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1ஏ3�ெத/ , 9.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& ெப/மா� ேகாய��ெத/ , 

10.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாவ�� ெத/ , 11.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மைல ெப/மா�ேகாய��ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

30
=தம0கல� கிராம� & 

அ;ச� 606902

ேராம� க�ேதாலி� 
நிதிஉதவ�  ந&நிைல�ப�ள(, 
கிழ�� ப�தி, ெத+� பா��த�

1.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மாதாேகாய�� ெத/ , 2.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

3.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேட0� 
9த� ெத/ , 4.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேட0� 2 வ� ெத/ , 5.=தம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �யவ� �ரவைட , 

6.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெகா"டாகார� �ரவைட , 7.=தம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம�ண�ப"
 ேரா& ெத/ , 

8.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2ம�ண�ப"
 , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

31

=தம0கல� ம�ரா 
சாம<தியா�ர� 
கிராம� & அ;ச� 
606902

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ெத+� பா��த 
அைற

1.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 த<த� 
�ரவைட , 2.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�"ட கைர , 3.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ப��M க�M �ரவைட , 4.=தம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 சாம<தியா�ர� , 5.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஆன<த�ர� , 

6.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெகார�க<தா0க� , 7.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேவ
ய�ப� தா0க� , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

32

ம�ரா ஆன<த� 
=தம0கல� அ;ச� 
606902

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(,ேம+� 
பா��த� ,  ெத+� ப�தி 
வட�� க"
ட�

1.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  2 ப"
 
வட��ெத/ , 2.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ 1 , 

3.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ 2 , 4.=தம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப"
 கீ6 ெத/ , 5.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஆன<த� கீ6 ெத/ , 

6.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஆன<த� 
ேம� ெத/ , 7.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 ேகாய�� ெத/ , 8.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 க�ன( கO�ட� ெத/ , 9.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 9?P� ெத/ , 

10.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேரா& 
ெத/ , 11.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெகாச�ெத/ , 12.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �7� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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=தம0கல� ம�ரா 
ஆன<த�  அ;ச� 
606902

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத+� பர ��த வட�� 
க"
ட �

1.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 4ஆன<த� 
காலன( , 2.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ஆன<த� ெகா.�ரவைட ெத/ 1 , 3.=தம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கள�பாைளய� , 4.=தம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 க�ன( நக� , 

5.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெபா�ன( 
நக� , 6.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேஜ.ேஜ நக� , 7.=தம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
4ஆன<த� ெகா �ரவைட ெத/ எ� 2 , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

34
 =தம0கல� ம�ரா 
���க� அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( எ?.எ?.ஏ 
�திய க"
ட� ேம+� ப�தி 
அைற எ� 2,ெத+� பா��த�

1.���க� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 4 ���க� 
கிராம� வட�� ெத/ , 2.���க� (வ.கி) =தம0கல� 
(ஊ)வா�& 4 ��க� பஜைனேகாய�� ெத/ , 

3.���க� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 4 ��க� 
�,��ெத/ , 4.���க� (வ.கி) =தம0கல� 
(ஊ)வா�& 4 ��க� கீ6ெத/ , 5.���க� (வ.கி) 
=தம0கல� (ஊ)வா�& 4 ��க� ெச"
யா� ெத/ , 

6.���க� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 4 ��க� 
ேரா&ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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=தம0கல� ம�ரா 
ெபா1யான<த�   
606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(,8&த�  
க"
ட� ேம+� பா��த 
அைற வட�� ப�தி

1.ெபா1யான<த� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 5 

கேணச�ர� , 2.ெபா1யான<த� (வ.கி) =தம0கல� 
(ஊ)வா�& 5 ெபா1யான<த� ேரா&ெத/ , 

3.ெபா1யான<த� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 5 

ெபா1யான<த� , 4.ெபா1யான<த� (வ.கி) 
=தம0கல� (ஊ)வா�& 5 ெபா1யான<த�  �7� , 

5.ெபா1யான<த� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 5 

ந�ைதெகா�ைள , 6.ெபா1யான<த� (வ.கி) 
=தம0கல� (ஊ)வா�& 5 9�ைலநக� ெத/ 1 , 

7.ெபா1யான<த� (வ.கி) =தம0கல� (ஊ)வா�& 5 

9�ைலநக� ெத/ 2 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

36
ேவட<தவா
 கிராம� 
& அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
க"
ட� ெத+� ப�தி, 
ேம+� பா��த�

1.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 =சா3 
ெத/ , 2.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

8�தா�டவ� ேகாவ�� ெத/ , 3.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 9/க� ேகாய�� ெத/ , 

4.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெச"
�ெத/ , 5.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �ள�ெத/ , 6.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 9கமா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ 
, 7.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

தா0ெகா�ைள , 8.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ஓட�கார�ரவைட , 9.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ��பா�க� சாைல , 

10.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஈ	ச0கா"ட��ரவைட , 11.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 த;சா� �ரவைட , 

12.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெபா1யான<தலா� �ரவைட , 13.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 =சா3 �ரவைட , 

14.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

=தம0கல� சாைல , 15.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேவ
ய�ப� �ரவைட , 16.ேவட<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 8�தா�டவ� �ரவைட , 

17.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாவ�� , 18.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாவ�� வட�ர� , 

19.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 
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அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

37
ேவட<தவா
 கிராம� 
& அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ,கிழ�� 
க"
ட� வட�� ப�தி, 
ேம+� பா��த�

1.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&�ெத/ , 2.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ச�னதி ெத/ , 3.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

4.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெமா"டேகா
 ெத/ , 5.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அவQ�ேப"ைட சாைல , 

6.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�
த� 
ெத/ , 7.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப�ள�ெத/ , 8.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ச<� கிண�ெத/ , 9.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 க/ண Nக� ெத/ , 

10.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஆ	சா3 
ெத/ , 11.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 12.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேரா&�ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

38
ேவட<தவா
 கிராம� 
& அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ,ேம+� ப�க�, 

ெத+� ப�தி, வட�� 
க"
ட�, கிழ�� பா��த�

1.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

பஜைனேகாய��ெத/ , 2.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ;சலக� ெத/ , 3.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மா"&�கார� ெத/ , 

4.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 நேடச 
கO�ட� ெத/ , 5.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ச<தப��ைள� ெத/ , 6.ேவட<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழயகாலன( ெத/ , 

7.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ��காலன( 
ஆ�டவ� ேகாவ�� ெத/ , 8.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப�ள(�8ட�ெத/ , 

9.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( 
ேம"&�ெத/ , 10.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 காலன( ெத+� ெத/ , 11.ேவட<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( �,��� ெத/ , 

12.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெச�க
 
��ப�தா� �றவைட ெத/ , 13.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ம�லாெர"
 ஓைட 8"ேரா& , 

14.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ���ள� 
த/ம?தல� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ேவட<தவா
 கிராம� 
& அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட�, ெத+� ப�தி, 
கிழ�� பா��த�

1.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கா"&வாந�த� ஏ3 எ�வா1 , 2.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கா"&வாந�த�  ேம"&� 
ெத/ , 3.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கா"&வாந�த� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

4.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 வ Nர�ப� 
ேகாய�� ெத/ , 5.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 சீன<த� , 6.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கா"&வாந�த�  ப�ள�ெத/ , 

7.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெகா�த<தவா
 8"ேரா& , 8.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெந1�ன( ேம+� ெத/ , 

9.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேவட<தவா
 சாைல , 10.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெந1�ன( ெத+� ெத/ , 11.ேவட<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெந1�ன( ந&� ெத/ , 

12.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெந1�ன( 
வட�� ெத/ , 13.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ�மாவாைச �றவைட , 

14.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ராஜா 
�ள� , 15.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வ�ஜியநகர� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

16.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 வ�ஜிய 
நகர� ேம"&� ெத/ , 17.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 �யவ� �"ைட , 

18.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 
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எ�

வா��	 சாவ
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ேவட<தவா
 கிராம� 
& அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட�  வட�� ப�தி, 
கிழ�� பா��த�

1.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம�ன� 
�ள� , 2.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வ�னாயக�ர� , 3.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ஏ3 ேகா
 , 4.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ப"
 ெகா�ைல , 5.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெம3 ேம& , 6.ேவட<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம<திரகாள( �ரவைட , 

7.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

அ1யனார�ப� �ரவைட , 8.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 =தம0கல� சாைல , 

9.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 வ� ப� 
��ப� ெர"
யா� ெத/ , 10.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

11.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 வ� ப� 
��ப� ெமய�� ேரா& , 12.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 13.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

கிண+,� ெத/ , 14.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 காலன( ெத+� ெத/ , 15.ேவட<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ஏ3 எ�வா1 �றவைட , 

16.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ஆ��பா�க� சாைல , 17.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 கி/Rணா நக� , 18.ேவட<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ெர"
யா� �றவைட , 

19.ேவட<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 
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எ�
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ம0கல� கிராம� & 

அ;ச� 606752

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( , 

ெத+� ப�க �திய க"
ட�, 

அைற எ�:8, வட�� பா��த�

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ஹார� 
ெத/ , 2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�ரஹார �,�� ெத/ , 3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மண�ம0கல� சாைல , 4.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஏ3ேகா
 ெத/ �,�� ெத/ 2 , 

5.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஏ3ேகா
 
ெத/ , 6.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஏ3ேகா
 �,�� ெத/ 3 , 7.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வ�ணார�ெத/ , 8.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 த	ச� �,�� ெத/   1 , 

9.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 த	ச� ெத/ , 

10.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 த	ச� 
�,�� ெத/  2 , 11.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 த�மராஜா ேகாய�� ெத/ , 12.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேபா�தராஜா ேகாய�� 
ெத/ , 13.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 & 2 

பஜைனேகாய��ெத/ , 14.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� �,�� ெத/ 1 , 

15.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாய�� �,�� ெத/     2 , 16.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 சாவ
�ெத/ , 17.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப"&	ெச"
 ெத/ , 18.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச�னதி ெத/ , 

19.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச�னதி 
�,�� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ம0கல� கிராம� & 

அ;ச� 606752

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
,ெத+� ப�க �திய க"
ட�, 

அைற எ�.7, வட�� பா��த�

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கீழ�ைட 
ெத/ 1 , 2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கீழ�ைட ெத/ 2 , 3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கீழ�ைட ெத/ 3 , 4.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கீழ�ைட ெத/   4 , 5.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள�ெத/ , 6.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெஜ.ெஜ.நக� ெத/ 1 , 

7.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெஜ.ெஜ.நக� 
ெத/ 2 , 8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெஜ.ெஜ. நக� 9த�ைம சாைல , 9.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1&2&3   ம0கல� அவQ�ேப"ைட 
சாைல , 10.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேவ�நக� , 11.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ந�லத�ணN� க�ள� , 12.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அரE ம/��வமைனச<� , 13.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா�நைட 
ம/��வமைன ச<� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ம0கல� கிராம� & 

அ;ச� 606752

அரE ேம�நிைல�ப�ள(,�திய 
க"
ட�,அைற எ�6 ெதற� 
ப�தி வட�� பா��த�

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 வாண��தி�ைப 
, 2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  ெர"
யா� 
�ரவைட , 3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

கலா�"ைடயா� �ரவைட , 4.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெகடா�தா0க� �,��	 
சாைல , 5.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெகடா�தா0க� ெமய�� ேரா& , 6.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெகடா�தா0க� சாைல , 

7.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாயா0�ள� 
ேரா& , 8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெகடா�தா0க� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

9.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஜ�ேபாைட , 

10.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெதா�ணா<த� �"ைட , 11.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மண�ம0கல� தா� சாைல , 12.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மண� ம0கல� 
பா�வா
� ெத/ , 13.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மண�ம0கல� ேம"&� ெத/ , 

14.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மண�ம0கல� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

15.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மண�ம0கல� ப�ள(�8ட� ெத/ , 16.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மண�ம0கல� 9/க� 
ேகாய�� ெத/ , 17.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மண�ம0கல� காலி�ரவைட , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ம0கல� கிராம� & 

அ;ச� 606752

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(, 
�திய க"
ட� ெத+� ப�க� 
, வட�� பா��த�,அைற எ� 
5

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ0கி ச<� 
ெத/ , 2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ெகா1யா ேதா�� , 3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( காள(ய�ம� ேகாய�� வட��� 
ெத/ , 4.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
காள(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 5.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ெத�னமர� ெத/ , 

6.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ெத�ைனமர �,��� ெத/ , 7.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( கிழ��� ெத/ , 

8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ேட0� 
ெத/ , 9.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

3ஜி?ட� ஆபT? ச<� , 10.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( 9ன(ய�ப� ேகாய�� , 

11.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2.3 காலன( 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 12.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( பா�வா
 , 13.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( அ�ேப�க� ெத/ , 

14.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( 
ந�தெகா�ைல� ெத/ 1 , 15.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 காலன( ந�ைதெகா�ைல� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ம0கல� கிராம� & 

அ;ச� 606752

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(, 
ெத+� ப�க �திய க"
ட�, 

அைற எ� 2, வட�� 
பா��த�

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2.3 கானலாபா
 
ேரா& , 2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

இராண��ேப"ைட� ெத/ , 3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெபா"& மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

4.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந�ைத 
ெகா�ைல� ெத/ எ� 1 , 5.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ந�ைத ெகா�ைல� ெத/ எ� 2 , 

6.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெபா"& 
மா3ய�ம� ேகாய�� 3வ� ெத/ , 7.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெபா"& மா3ய�ம� ேகாய�� 2 

வ� ெத/ , 8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ந�ைதெகா�ைல ேம& , 9.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ந�ைதெகா�ைல 4வ� ெத/ , 

10.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேகா
தி�ைப 
ெத/ எ� 1 , 11.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேகா
தி�ைப ெத/ எ� 2 , 12.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேகா
தி�ைப ெத/ எ� 3 , 

13.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேகா
தி�ைப 
ெத/ எ� 4 , 14.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேகா
தி�ைப ெத/ எ� 5 , 15.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மா<ேதா�� கிழ��� ெத/ , 

16.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஊ�தா0கா� 
ெத/ எ� 1 , 17.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஊ�தா0கா� ெத/ எ� 2 , 18.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஊ�தா0கா� ப��ைளயா� 
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கிழ�� பா��த� �7� 
கிராம� ம0கல� 
அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ேம+�ப�தி

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி�னபாலான<த�  ேரUகா�ர� ெகா"டா ேம& , 

2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி�னபாலான<த� ேரUகா�ர� ெத/ எ� 1 , 

3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி�னபாலான<த� ேரUகா�ர� 2வ� ெத/ , 

4.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ6பாலான<த� மாயா0�ள� ேரா& , 5.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ6பாலான<த� 
காள(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 6.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ6பாலான<த� காள(ய�ம� 
ேகாய�� �,�� , 7.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கீ6பாலான<த� மா3ய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ6பாலான<த� மா3ய�ம� ேகாய�� �,�� , 

9.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ6பாலான<த� ப�ள(�8ட� ெத/ , 10.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ6பாலான<த� 
பகவதிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 11.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ6பாலான<த� ந&� ெத/ , 

12.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ6பாலான<த� பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

13.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ6பாலான<த� ��ேத3 , 14.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கீ6பாலான<த� ��ேத3 ெகா"டா ேம& 
, 15.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ6பாலான<த� கன(�கார� �ரவைட எ� 1 , 
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ம0கல� �7�  
அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(,  கிழ�� 
ப�க  க"
ட�, ெத+� ப�தி, 
ேம+� பா��த  அைற

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம0கல� �7� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம0கல� �7� ந&�ெத/ , 

3.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம0கல� �7� 
ச<� ெத/ , 4.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ம0கல� �7� அ�ணாநக� 1 வ� ெத/ , 

5.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம0கல� �7� 
அ�ணாநக� 2வ� ெத/ , 6.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ம0கல� �7� அ�ணாநக� 3வ� 
ெத/ , 7.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ம0கல� �7� அ�ணாநக� 4வ� ெத/ , 

8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம0கல� �7� 
இராமாெர"
 �ள� , 9.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ம0கல� �7� பாலா<த� 8"&ேரா& , 

10.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ம0கல��7�அவQ�ேப"ைடேரா& , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

48
ம0கல� ம�ரா �7�  
அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, வட�� 
ப�தி,ேம+� பா��த�

1.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம0கல� �7� 
கா<தி நக� , 2.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ச<ைத ேதா�� �,�� ெத/ , 3.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ச<ைதேதா�� , 4.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ச<ைதேதா�� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 5.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
5 ெப/மா� தா0க� சாைல , 6.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ஜ�ேபாதியா�ரவைட , 

7.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ெப/மா�தா0க� , 8.ம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 அ�ம0க� ஓைட , 9.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ரா<த� ேரா& , 10.ம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம0கல�  �7� பன(	ச� 
�ள� , 11.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ம0கல� �7� சிமி �"
மைல , 12.ம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 பாரதி நக� ஓைட�தா0க� , 

13.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 பாரதி நக� , 

14.ம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம0கல� 
�7� 9?P� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ேம�பாலான<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606752

தனல"Eமி நிதிஉதவ� 
�வ�க�ப�ள(, வட�� 
ப�தி,கிழ�� பா��த�

1.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைனேகாய��ெத/ , 2.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� 1வ� �,�� ெத/ , 

3.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வ�ணார� ெத/ , 4.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� 2வ� �,�� ெத/ , 

5.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 1வ� 
�,�� ெத/ , 7.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ� �,�� 
ெத/ , 8.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ைர?மி� ெத/ , 9.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 க�ணா
கார� ெத/ , 10.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம"& ெத/ , 

11.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� 
ேம& 1வ� �,�� ெத/ , 12.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம& 2வ� �,�� 
ெத/ , 13.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�ள�� ேம& 3வ� �,�� ெத/ , 14.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம& 4வ� 
�,�� ெத/ , 15.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம& 5வ� �,�� ெத/ , 

16.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� 
ேம& 6வ� �,�� ெத/ , 17.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம& 7வ� �,�� 
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ேம�பாலான<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606752

தனல"Eமி நிதிஉதவ� 
�வ�க�ப�ள(,  ெத+� ப�தி, 
கிழ�� பா��த�

1.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பாலான<த� ேரா& , 2.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேப"ைடயா� ெத/ , 3.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேப"ைடயா� 1வ� 
�,�� ெத/ , 4.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கணா	சா3 ெத/ , 5.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெநசO�கார� �ரவைட , 

6.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பால�பா�க� 1வ� ெத/ , 7.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பால�பா�க� 2வ� ெத/ , 

8.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பால�பா�க� 3வ� ெத/ , 9.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பால�பா�க� 4வ� ெத/ , 

10.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெகா"டா 
ேம& ெமய�� ேரா& , 11.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெகா"டாேம& ஆலமர�"ைட , 

12.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பாரதி�ர� 
கிழ�� , 13.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பாரதி�ர� ெமய�� ேரா& , 14.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பா�&ர0க� �ரவைட , 

15.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பாரதி�ர� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ேம�பாலான<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606752

தனல"Eமி நிதி உதவ� 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� ப�தி, 
ேம+� பா��த�

1.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க�U�ரவைட , 2.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மண�ய�கார� �ரவைட , 3.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேகாபால�ர� கிழ�� , 

4.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேகாபால�ர� ேம+� , 5.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வட�� �ரவைட தா0க� , 

6.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க�U�ரவைட வட�� , 7.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ரா<தா��ரவைட , 8.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப�கி3பாைளய� 
ெகா�ட� , 9.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 ப�கி3பாைளய� , 10.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 Vர� ெகா�ைல , 11.பாலான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 நாமா�ள� , 12.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாயா��ள� ெமய�� 
ேரா& , 13.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாயா��ள� 1வ� �,�� ெத/ , 14.பாலான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாயா��ள� 2வ� 
�,�� ெத/ , 15.பாலான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாயா��ள� 3வ� �,�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெவW0கன<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606802

அரசின� உய� நிைல�ப�ள(, 
�திய க"
ட�, ெத+� 
பா��த அைற

1.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேமலா�ைட ெத/ , 2.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வட���ெத/ , 3.ெவWகன<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 கீழா�ைட�ெத/ , 

4.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பஜைனேகாய��ெத/ , 5.ெவWகன<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம<ைதெவள(�ெத/ , 

6.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&�ெத/ , 7.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ள���ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ெவW0கன<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, 8&த� 
க"
ட�,

1.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ைர?மி�ெத/ , 2.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ம+,� 3 அ/<ததிய� காலண� , 

3.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதல�பா
ேரா& , 4.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெத+�தெகா�லெகா"டா , 

5.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

கவர��ள� , 6.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வட��ெகா�லெகா"டா , 

7.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ம"டபாைறேரா&�ெத/ , 8.ெவWகன<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

9.ெவWகன<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வடவ�ைட�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ெசார��ள�7� 
கிராம� & அ;ச� 
606802

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க"
ட�

1.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&4 

சி�ன�ெத/ , 2.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 வட��ெத/ , 3.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 நாG&ம0கல� ெபா+�ண� 
சாைல , 4.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
5 ெத+� ெத/ , 5.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ெத+�ெத/ ச<� , 6.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 கO�ட� ெத/ , 

7.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

பா"ைட�ெத/ , 8.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 காவா0கைர ெத/ , 9.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 சி�ன�ெத/ ச<� 1 , 

10.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி�ன�ெத/ ச<� 2 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�
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ெசார��ள�7� 
கிராம� & அ;ச� 
606802

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க"
ட�, வட�� 
பா��த�

1.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள(யமர�ெத/ , 2.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 9த� ெத/ , 3.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&  2 பா�வா
 ெத/ 1 , 

4.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வட�� ெத/ , 5.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கிழ�� ெத/ ச<� , 6.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத/ , 7.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கிழ�� ெத/ ச<� , 8.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிழ�� ெத/ , 

9.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

இர�டாவ� ெத/ , 10.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள(யமர�ெத/ , 

11.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

X�றாவ� ெத/ , 12.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பா�வா
 ெத/ 2 , 

13.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஒ�தவாைடெத/ , 14.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கைட�ெத/ , 

15.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கைட�ெத/ ச<� , 16.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கைட�ெத/ ச<� , 

17.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ ச<� , 

18.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 
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ெசார��ள�7� & 

அ;ச� 606802

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க"
ட� ேம+� 
ப�தி, வட�� பா��த�

1.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&�ெத/ , 2.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப�ராமண� ெத/ , 3.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெப3யெத/ , 

4.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 5.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 9தலியா� ெத/ , 

6.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெபா+�ண�சாைல , 7.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ராமா�ர�  வட���ெத/ , 

8.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ராமா�ர� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

9.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ராமா�ர� கிழ�� ெத/ , 10.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ராமா�ர� ெத+� ெத/ , 

11.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( சாைல , 12.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ராம�ர� சாைல , 13.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கைடசி�ெத/ , 

14.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப�
த� ெத/ , 15.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெப3யெத/ ச<� , 16.ெசாரெகாள��ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�ராமண� ெத/ ச<� , 

17.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ணா0�"ைட ெத/ , 18.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பாரதேகாய�� ெத/ , 

19.ெசாரெகாள��ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 
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ெசாரெகாள�7�  
ம�ரா கா3ய<த� & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  ெத+� ப�தி, 
ேம+� பா��த அைற

1.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1  

ெர"
யா� ெத/ 1 , 2.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1  ெர"
யா� ெத/ 2 , 

3.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ))வா�& 1  

ெர"
யா� ெத/ 3 , 4.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1  ெர"
யா� ெத/ 4 , 

5.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1  

ெர"
யா� ெத/ 5 , 6.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ 
1 , 7.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 

ேசவ�ய� ெத/ கா3ய<த� , 8.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 ேரா& ெத/ கா3ய<த� , 

9.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 

கா3ய<த� காலன( கா3ய<த� , 10.ெசாரெகாள�7� 
(வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 ேரா& ச<� 
கா3ய<த� , 11.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� 
(ஊ)வா�& 1 கா3ய<த� ேரா& ெத/ கா3ய<த� , 

12.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 

ெகா�ட� சாைல , 13.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 ெந&;சாைல ெத/ 
கா3ய<த� , 14.ெசாரெகாள�7� (ம) கா3ய<த� 
(ஊ)வா�& 2 ஏ3 ெத/ கா3ய<த� , 

15.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 

ஏ3ச<� ெத/ , 16.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 ஓைடெத/ கா3ய<த� , 
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ெசாரெகாள�7�  
ம�ரா கா3ய<த� & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  வட�� ப�தி, 
ேம+� பா��த அைற

1.ெசாரெகாள�7� (வ.கி), கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 

எ�� ச9�திர� கா3ய<த� , 2.வடக30காலி�பா
 
(வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 

ெகா"டாவடக30காலி�ப"
 , 3.வடக30காலி�பா
 
(வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2  

வடக3காலிபா
காலன( , 4.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 அ/<ததிய� காலன( 
வடக30காலி�பா
 , 5.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 வடேம+� ெத/ 
வடக30காலிபா
 , 6.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 வட�� ெத/ 
வடக30காலி�பா
 , 7.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 கிழ�� ெத/ 
வடக30காலி�பா
 , 8.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , 
கா3ய<த� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ 
வடக30காலி�பா
 , 9.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , 
கா3ய<த� (ஊ)ேமல�டவ Nதி வடக30காலிபா
 , 

10.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&ெத/ ச<�  வடக30காலி�பா
 , 

11.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 

அ�ம� ேகாய�� ெத/ வடக30காலி�பா
 , 

12.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 

இ/ள� காலன(  வடக30காலி�பா
 , 

13.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&ெத/  வடக30காலி�பா
 , 

14.வடக30காலி�பா
 (வ.கி) , கா3ய<த� (ஊ)வா�& 1 
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ம/��வா�பா
 & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( 
பைழயக"
ட�

1.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெப3யெத/ , 2.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெந&0கா� ெத/ , 3.ம/��வ�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ைர?மி�ெத/ , 

4.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கைட�ெத/ , 5.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பாடசாைல ெத/ , 6.ம/��வ�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேட0� ெத/ , 

7.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா& 
ெத/ , 8.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேதவானா�ப"& ேரா& ெத/ , 9.ம/��வ�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 10.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2  

சீ�தா�"ைட , 11.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெகா"டாேம& ெத/ 1 , 

12.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெகா"டாேம& ெத/ 2 , 13.ம/��வ�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� சாவ
 ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ம/��வா�பா
  & 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(  பைழய 
க"
ட�

1.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மாதாேகாய�� ெத/ 1 , 2.ம/��வ�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதாேகாய�� ெத/   2 , 

3.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேட0 
ெத/ , 4.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஓைட�ெத/ , 5.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ச<� ெத/ , 6.ம/��வ�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

7.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��&� 
ெத/ 1 , 8.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

��&� ெத/    2 , 9.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( ெத/ 1 , 10.ம/��வ�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( ெத/    2 , 

11.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�தியகாலன( ெத/   3 , 12.ம/��வ�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( ெத/    4 , 

13.ம/��வ�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�தியகாலன( ெத/    5 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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கா"&��7� & 

ேதவனா�ப"& , 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  கிழ�� ப�தி, 
வட�� பா��த�

1.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வட���ெத/ , 2.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந&���ெத/ , 3.ேதவனா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ0கி�ெத/ , 4.ேதவனா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேரா"&�ெத/ , 

5.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

உைமயா��ர� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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கா"&��7� & 

ேதவனா�ப"& , 

அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� ப�தி, 
வட�� பா��த�

1.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய�ெத/ , 2.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ3சனகாலன( 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 3.ேதவனா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ3சனகாலன( ந&�ெத/ , 

4.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ3சனகாலன( காமராஜ�நக� , 5.ேதவனா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ3சன காலன( 
காமராஜ�நக� ��&�ெத/ , 6.ேதவனா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ3சனகாலன( 
ப��ைளயா�ேகாய���,���ெத/ , 

7.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ம+,� 4 

அ3சனகாலன( ேரா"&�ெத/ , 8.ேதவனா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ3சனகாலன( 
கா<திநக�ேம+�ெத/ , 9.ேதவனா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ3சனகாலன( கா<தி நக� 
ந&�ெத/ , 10.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ3சனகாலன( கா<திநக�கிழ��ெத/ , 

11.ேதவனா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ3சனகாலன( கா<திநக� வட��ஒ�தவாைட�ெத/ 
, 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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கா"&���7� 
ேதவனா�ப"& 
அ;ச� 606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  ேம+� ப�தி, 
8&த� க"
ட� வட�� 
பா��த�

1.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 

கா"&��7� ேரா"&� ெத/ , 2.கா"&��7� (வ.கி) , 
ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 கா"&��7� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.கா"&��7� (வ.கி) , 
ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 கா"&��7� அ�ம� 
ேகாவ�� ெத/ , 4.கா"&��7� (வ.கி) , 
ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 கா"&��7� 
E�ப�ரமண�யா� ேகாவ�� ெத/ , 5.கா"&��7� (வ.கி) 
, ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 4 கா"&��7� ப"
� 
ெத/ , 6.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& 
(ஊ)வா�& 5 கா"&��7� அ3சன�காலன( 1வ� 
ெத/ , 7.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& 
(ஊ)வா�& 5 கா"&��7� அ3சனகாலன( 2வ� ெத/ 
, 8.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 

கா"&��7� அ3சன காலன( 3வ� ெத/ , 

9.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 

கா"&��7� அ3சன காலன( 4வ� ெத/ , 

10.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 

கா"&��7� அ3சனகாலன( 5வ� ெத/ , 

11.கா"&��7� (வ.கி) , ேதவனா�ப"& (ஊ)வா�& 5 

கா"&��7� ெகா�ைல ெகா"டா1 , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ஊதிர�=�
 அ;ச� 
606802

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(  
�தியக"
ட�, ேம+� பா��த 
அைற

1.ஊதிர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேரா"&ெத/ , 2.ஊதிர�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 9?லி�ெத/ ேம+� , 3.ஊதிர�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 9?லி�ெத/ கிழ�� , 

4.ஊதிர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

காமா"சிஅ�ம�ேகாய��ெத/ , 5.ஊதிர�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கிழ���ெத/ , 

6.ஊதிர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயப�ள(8ட�ெத/ , 7.ஊதிர�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 சிகா3�ெத/ , 8.ஊதிர�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாவ�� ெத/ , 9.ஊதிர�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ள��ேம& எ�.ஜி.ஆ� நக� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெகாள�கரவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

ேடன(Rமிஷி� ஆர�பப�ள(, 
வட�� ப�தி, கிழ�� 
பா��த �

1.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
ெகாள�கரவா
  காலன( �,�� ெத/ , 

2.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
ெகாள�கரவா
  காலன( ?டாலி� நக� , 

3.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  காலன( 
ஒ�தவாைட ெத/ , 4.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ��ெத/ , 5.ெகாள�கரவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( �,�� ெத/ 1 , 

6.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
�,�� ெத/ 2 , 7.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( �,�� ெத/ 3 , 

8.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
�,�� ெத/ 4 , 9.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( �,�� ெத/ 5 , 

10.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெமய�� 
ேரா& ெத/ , 11.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 காலன( �,�� ெத/ 6 , 

12.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  1 

ப�ள(8ட�ெத/ , 13.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 காலன( �,�� ெத/ , 

14.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( 
�,�� ெத/ , 15.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 காலன( �,�� ெத/ , 

16.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  1 

காலன( �,�� ெத/ , 17.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
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ெகாள�கரவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

ேடன(Rமிஷி� ஆர�பப�ள( 
 ம�திய ப�தி, கிழ�� 
பா��த�

1.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேரா"&�ெத/ , 2.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 இ/ள� ெத/ , 3.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 வட��ள�ெத/ , 

4.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேகா3�ெத/ , 5.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 9?P� ெத/ , 6.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ/<ததிதிய� காலன( , 

7.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

யாதவ�ர� ஒ�தவாைட ெத/ , 8.ெகாள�கரவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 யாதவ�ர� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 9.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 யாதவ�ர� ேரா& ெத/ , 

10.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 இ/ள� 
ெகா�லெகா"டா , 11.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெகாள�7� ேரா& ெத/ , 

12.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெகாள�7� அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

13.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெகாள�7� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

14.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெகாள�7� ெமய�� ேரா& , 15.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெகாள�7� ஈ	ச���ப� 
ேரா"&�ெத/ , 16.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெகாள�7� ெகா�லெகா"டா , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெகாள�கரவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

ேடன(Rமிஷி� ஆர�பப�ள( 
ெத+� ப�தி,கிழ�� பா��த�

1.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஈ	ச0��ப�  ெமய�� ேரா& ெத/ , 

2.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஈ	ச0��ப� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

3.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பாடசாைல ெத/ , 4.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காமராZ நக� , 5.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& காமராZ நக� ெகா�லெகா"டா , 

6.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெகாள�7� காலன( , 7.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெப/மா� நக� , 8.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெப/மா� நக� கிழ�� ெகா�ல 
ெகா"டா , 9.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ஈ	ச0��ப�  ெத+� ப�க ெகா�ல ெகா"டா1 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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 க/��வா�பா
, 

ெகாள�கரவா
 
அ;ச� 606805

ேடன(? மிஷ� ஆர�ப 
ப�ள( , ைமய�ப�தி, ெத+� 
பா��த 9க�

1.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க/<�வா�பா
  ெமய�� ேரா"&� ெத/ , 

2.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ேப�கா� காலன( 1வ� ெத/ , 3.க/<�வா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ேப�கா� காலன( 1வ� 
�,�� ெத/ , 4.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ�ேப�கா� காலன( 2 வ� �,��� 
ெத/ , 5.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ேப�கா� காலன( 3 வ� �,��� ெத/ , 

6.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ேப�கா� காலன( 2 வ� ெத/ , 7.க/<�வா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ேப�கா� காலன( 3 

வ� ெத/ , 8.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ�ேப�கா� காலன( மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 9.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ�ேப�கா� காலன( ச<� ெத/ 
ேம"&�ெத/ , 10.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2அ�ேப�கா� காலன( 4வ� ெத/ , 

11.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2யாதவ� ெத/ , 12.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2க/��வா�பா
 ேதவனா�ப"& 
ெமய�� ேராட , 13.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

14.க/<�வா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2க/��வ�பா
 ச<� ெத/ , 15.க/<�வா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2பஜைன ேகாய�� ெத/ , 
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பைழய ம�லவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

அரசின� ேம� நிைல�ப�ள( 
,9த�ைமக"
ட� வட�� 
ப�தி, கிழ�� பா��த 9க�

1.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேப0 ெத/ , 3.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� ெத/ , 4.ம�லவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ 2 , 

5.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"&� 
ெத/ 1 , 6.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&� ெத/ 2 , 7.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 8.ம�லவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாய�� 1 , 

9.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� 
ேகாய�� வட�� , 10.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ச<ைத ேம"& ெத/ , 11.ம�லவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மாதல�பா
 சாைல , 

12.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ேப�கா� 
ெமய�� ேரா& , 13.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ேப�கா� ேம+� ெத/ , 

14.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ��&� 
ெத/ 4 , 15.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

��&� ெத/ 5 , 16.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ��&� ெத/ 3 , 17.ம�லவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ��&� ெத/ 1 , 18.ம�லவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ேப�கா� வட��� 
ெத/ , 19.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா� ந&� ெத/ , 20.ம�லவா
 (வ.கி) 
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பைழய ம�லவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
9த�ைமக"
ட� ெத+� 
ப�தி, கிழ�� பா��த 9க�

1.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 

ேவ"ட�கார� ெத/ , 2.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 
(ஊ)வா�& 2 ெர"
யா� ெத/ 2 , 3.ெசார<ைத (வ.கி) 
ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 ப�ள� ெத/ , 4.ெசார<ைத 
(வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 ��&� ெத/ , 

5.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 கைட� 
ெத/ , 6.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 

ப�ள( வட�� ெத/ 1 , 7.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 
(ஊ)வா�& 2 ப�ள( வட�� ெத/ 2 , 8.ெசார<ைத 
(வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 ப�ள( வட�� ெத/ 3 , 

9.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 

ப�ள(�8ட� ெமய�� ெத/ , 10.ெசார<ைத (வ.கி) 
ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 அரசமர� ெத/ , 

11.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 திD� 
��ப� சாைல , 12.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 
(ஊ)வா�& 2 ரய��ேவ ேக" சாைல , 13.ெசார<ைத 
(வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 ந&� ெத/ , 

14.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 2 ��&� 
ெத/1 , 15.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 3 

ெர"
யா� ெத/ 1 , 16.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 
(ஊ)வா�& 3 ெர"
யா� ெத/ வட�� , 17.ெசார<ைத 
(வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 3 ெர"
யா� ெத/ 
ெத+� , 18.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 3 

திD� ��ப� ப�ள�8ட� ெத/ , 19.ெசார<ைத (வ.கி) 
ம�லவா
 (ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

20.ெசார<ைத (வ.கி) ம�லவா
 (ஊ)வா�& 3 திD� 
��ப� வட�� ெத/ , 21.ெசார<ைத (வ.கி) 
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�� ம�லவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

அரசின� ம,வா6O ைமய� 
,கிழ�� பா��த 9க�

1.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அரE 
ம,வா6O இ�ல� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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��ம�லவா
 கிராம� 
பைழயம�லவா
 
அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ெத+� 
பா��த�

1.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேவQ� 
ெமய�� ேரா& வட�� , 2.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �ள��ேம& வட�� ெத/ , 

3.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள��ேம& 
��& ெத/ , 4.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள�� ேம& ெத+� ெத/ , 5.ம�லவா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�� ேம& கிழ�� ெத/ , 

6.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�� ேம& 
ேபா�& ெத/ , 7.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெச"
� ெத/ , 8.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 �யவ� ெத/ , 9.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 இ/ள� ெத/ , 10.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� ெத/ , 11.ம�லவா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(�8ட� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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��ம�லவா
 கிராம� 
அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� 
பா��தா அைற

1.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 2.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

3.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �/��� 
ெத/ , 4.ம�லவா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேவQ� ெமய�� ேரா& ெத+� , 5.ம�லவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஒ�தவாைட� ெத/ , 

6.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

தி/வ�ணாமைல ெமய�� ேரா& , 7.ம�லவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதல�பா
 சாைல , 

8.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதல�பா
 
சாைல ெத+� வ Nதி 1 , 9.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மாதல�பா
 சாைல ெத+� வ Nதி 2 , 

10.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேகா
��ப� 
ெத+� ெத/ , 11.ம�லவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேகா
��ப� ெகா�ல ெகா"டா , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

74

வட�க3�பQ� 
கிராம� �3;சா�ர� 
அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  8&த� 
க"
ட�,ேம+� பா��த�

1.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1  

வடக3�பQ� ராமா�ள� ெத/ , 2.வடக3�பQ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ� 
ப�ள(8ட� ெத/ , 3.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ� ெபலா வா
 , 

4.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடக3�பQ�  ஆ	சா3 ெத/ , 5.8�தலவா
 (வ.கி) 
வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ�  காலன( 
���ெத/ , 6.8�தலவா
 (வ.கி) வடக3�பQ� 
(ஊ)வா�& 2 8�தலவா
 காலன( கிண+,�ெத/ , 

7.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1வடக3�பQ� பைழய ெத/ , 8.வடக3�பQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ� ெமய�� ேரா& , 

9.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடக3�பQ� ந&�ெத/ கிழ�� , 10.வடக3�பQ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ� ��காலன( 
, 11.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடக3�பQ� �� கிண+,� ெத/ , 

12.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடக3�பQ� நாய�க� ெகா"டா , 13.வடக3�பQ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ� அ�ம� 
ேகாய�� ெகா"டா , 14.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வடக3�பQ� ேரா& ெகா"டா , 

15.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடக3�பQ� ெர"
யா� ெகா"டா , 

16.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடக3�பQ� ஓ"ட ெச"
யா� ெகா"டா , 
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வட�க3�பQ� 
கிராம� �3;சா�ர� 
அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, 8&த� 
க"
ட�, ேம+�  பா��த 
அைற

1.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

8�தலவா
  அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

2.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

8�தலவா
 ேவ�பமர�  ெத/ , 3.8�தலவா
 
(வ.கி) வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2 8�தலவா
 
ப��ைளயா� ேகாய�� ச<� , 4.8�தலவா
 (வ.கி) 
வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2  8�தலவா
 ேரா& 
ெத/ , 5.8�தலவா
 (வ.கி) வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 
2  8�தலவா
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

6.8�தலவா
 (வ.கி) வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2 

8�தலவா
 �,�� ெத/ , 7.8�தலவா
 (வ.கி) 
வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2 8�தலவா
 வட�� 
ெத/ , 8.8�தலவா
 (வ.கி) வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 
2 8�தலவா
  ச<� ெத/ 1 , 9.8�தலவா
 (வ.கி) 
வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2 8�தலவா
 ச<� ெத/ 
2 , 10.8�தலவா
 (வ.கி) வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 1 

8�தலவா
 ெத+� ெத/ , 11.8�தலவா
 (வ.கி) 
வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2  8�தலவா
 
ேகா
��ப� , 12.8�தலவா
 (வ.கி) வடக3�பQ� 
(ஊ)வா�& 2  8�தலவா
 சமய�ர� , 13.8�தலவா
 
(வ.கி) வடக3�பQ� (ஊ)வா�& 2 8�தலவா
 
மைலெகா"டா , 14.வடக3�பQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 8�தலவா
 ந&� ெத/ேம+� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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மாதலா�பா
 கிராம� 
 A�கா�பா
 அ;ச� 
606752

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(,

1.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"& 
ெத/ , 2.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 3.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 X��தி வ N"& ச<� , 4.மாதல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 தா� சாைல , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

77

மாதலா�பா
 கிராம� 
 A�கா�பா
 அ;ச� 
606752

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
(வட�� ப�தி) ெத+� பா��த 
அைற

1.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 க/ண Nக� 
ெத/ , 2.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஆ	சா3 ெத/ , 3.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ�ராகர� 1வ� ெத/ , 4.மாதல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ராகர� 2வ� ெத/ , 

5.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ராகர� 
3வ� ெத/ , 6.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ஒட�கார ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�
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மாதலா�பா
  
கிராம� A�கா�பா
 
அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட� (ேம+� பா��த�)

1.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ம�ேகாய�� ெத/ , 2.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ�ம� ேகாய�� ெத/ 9த� ச<� , 

3.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ 2வ� ச<� , 4.மாதல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஆயா�"ைட , 5.மாதல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ம+,� 4 கேணச�ர� , 

6.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ல"Eமணெச"
�ள� , 7.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ�தி��ள� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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மாதலா�பா
  
கிராம� & அ;ச� 
606752

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(,கிழ�� 
ப�தி (ெத+� பா��த� )

1.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஆ�டா�ள� , 2.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெமய��ேரா& 
கிழ�� , 3.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ஆதிமா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 4.மாதல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ஆதிப��ைளயா� ேகாய�� 
ச<� , 5.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ஆதி 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 6.மாதல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ெமய�� 
ேரா& ேம+� , 7.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெச�ம��"ைட , 8.மாதல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கள�பாைளய� ப��ைளயா� 
ேகாய�� 1வ� ெத/ , 9.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கள�பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� 
2வ� ெத/ , 10.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கள�பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� 
3வ� ெத/ , 11.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கள�பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� 
4வ� ெத/ , 12.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கள�பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� 
5வ� ெத/ , 13.மாதல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 A�கா�பா
 சாைல , 14.மாதல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேவ�ப0�"ைட , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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A�கா�பா
 கிராம� & 

அ;ச� 606752

ேடன(Rமிஷ� 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட�,கிழ�� பா��த�

1.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"&� 
ெத/ , 2.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடவ�ைட�ெத/ 1 , 3.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேமல�ைட�ெத/ெகா�ைல�ப�தி 1 , 

4.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேமல�ைடெத/ெகா�ைலப�� 2 , 5.A�கா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேமல�ைட�,���ெத/ 
, 6.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேமல�ைட�ெத/ , 7.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வடவ�ைட�ெத/ 2 , 8.A�கா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வடவ�ைட�ெத/ 3 , 

9.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வடவ�ைட�ெத/ 4 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

81
A�கா�பா
 கிராம� & 

அ;ச� 606752

ேட�Rமிஷ� 
உய�நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
க"
ட�, ெத+� ப�தி அைற 
எ� 1,ேம+� பா��த�

1.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&4 ெகாள�� 
ேம& 1 , 2.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெகாள�� ேம& 2 , 3.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கேணச�ர� �,�� ெத/ , 

4.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கேணச�ர� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 5.A�கா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ��காலன( ெமய�� 
ேரா"&ெத/ , 6.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ��காலன( அ�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

7.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ��காலன( 
�,��ெத/ 1 , 8.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ��காலன( �,�� ெத/ 2 , 

9.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ��காலன( 
�,�� ெத/ 3 , 10.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ��காலன( �,�� ெத/ 4 , 

11.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம+,� 3 

பைழயகாலன( மண�அ�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

12.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம+,� 3 

பைழயகாலன( �,�� ெத/ , 13.A�கா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழயகாலன( ெத+� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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A�கா�பா
 கிராம� & 

அ;ச� 606752

ேடன(R மிஷ� உய� 
நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
க"
ட�, வட�� 
ப�தி,ேம+� பா��த�

1.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெமய�� 
ேரா& , 2.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேகா"ைட ேம& , 3.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேகா"ைடேம& �,�� ெத/ , 

4.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேகா"ைட 
ேம& ரா<த� ெத/ , 5.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேகா"ைடேம& ெமய�� ேரா& , 

6.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேகா"ைட 
ேம& ஓைடெத/ , 7.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேகா"ைட ேம& அ;சலக ெத/ , 

8.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேகா"ைட 
ேம& ெகா�ைல�ப�தி , 9.A�கா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேகா"ைடேம& 
ெகா�ைல�ப�தி 2 , 10.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மா<ேதா�� ெமய�� ேரா& ெத/ , 

11.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மா<ேதா�� ெமய��ேரா& �,�� ெத/ , 

12.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மா<ேதா�� ெமய�� ேரா& ெத/ , 13.A�கா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஊ�த0கா� 
ெகா�ைல�ப�தி , 14.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ஊ�த0கா� ெமய�� ேரா& , 

15.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஊ�த0கா� �,�� ெத/ 1 , 16.A�கா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஊ�த0கா� �,�� ெத/ 2 , 

17.A�கா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 
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கள?தா�பா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(,  ேம+� 
ப�தி,வட�� க"
ட�, 

ெத+� பா��த�

1.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வ�நாயக� ேகாய�� ெத/ , 2.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 3.கள?தா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேமைட 
கிழ�� ெத/ , 4.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேமைட ேம+� ெத/ , 

5.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ	சா3 
ெத/ , 6.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காள(ய�ம� சாைல ெத/ , 7.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பாடசாைல ப�தி ெத/ , 

8.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"& 
ெத/ , 9.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�,�� ெத/ , 10.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

11.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ேம+� ெகா"டா1 , 12.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மாயான ேம+� ெகா"டா1 , 

13.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மா�ல�பா
 சாைல , 14.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ராமகO�ட� நக� , 

15.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெச�ம� �"ைட சாைல , 16.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ணாநக� , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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கள?தா�பா
 
கிராம� & அ;ச� 
606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி, வட�� க"
ட�, 

ெத+� பா��த�

1.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

இ<திராநக� , 2.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ஒைட� ெத/ , 3.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 கிழ�� ெகா�ல ெகா"டா1 , 

4.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அOM�ேப"ைட சாைல , 5.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஏ3�கைர ெத/ , 

6.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஏ3எ�வா1 ெத/ , 7.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கிளா�பா
 வ�நாயக� ேகாய�� ெத/ , 

8.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கிளா�பா
 ெமய�� ெத/ , 9.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 10.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன(ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

11.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2காலன( 
[�பனா� ேகாய�� ெத/ , 12.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ேம"& ெத/ , 

13.கள?தா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதல�பா
 ப�3O பாைத , 14.கள?தா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காள(ய�ம� ேகாய�� 
ெகா"டா1 , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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�3;சா�ர� கிராம� & 

அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( கிழ�� 
க"
ட�, ெத+� பா��த 9க�

1.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மாதல�பா
 சாைல , 2.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ஆபT? ெத/ , 3.�3;சா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ��& ெத/ 1 , 4.�3;சா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ��& ெத/ 2 , 

5.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ��& 
ெத/ 3 , 6.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள�த0கைர ேம+� , 7.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �ள�த0கைர ெத+� , 8.�3;சா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�த0கைர கிழ�� , 

9.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஓ"ேட3 
பா"ைட , 10.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந�த� ெத/ , 11.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

12.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

8�தலவா
 ேரா& , 13.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ம� ேகாய�� ெத/ 1 , 

14.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ 2 , 15.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெர"
யா� ெத/ , 16.�3;சா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெர"
யா� ெத/ ெத+� , 

17.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெர"
யா� 
ெத/ �/�� , 18.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பஜைன ேகாய�� ெத/ 2 , 
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அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட�, ெத+� பா��த 9க�

1.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 வ�Wவ� 
ெத/ , 2.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப�ள(8ட� ெத/ , 3.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

4.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

மா3ய�ம� ேகாய�� கிழ�� ��& ெத/ , 

5.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

மா3ய�ம� ேகாய�� ேம+� ��& ெத/ , 

6.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 7.�3;சா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ப��ைளயா� ேகாய�� கிழ�� 
��& ெத/ , 8.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ப��ைளயா� ேகாய�� ேம+� ��& 
ெத/ , 9.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெத+� ெத/ , 10.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 த"ேடா&� ெத/ , 11.�3;சா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ேபா?ேகா நக� , 

12.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க�ள�றி	சி , 13.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 �7� , 14.�3;சா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 �7� ெகா�ைல ெகா"டா , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ஊசா�பா
 
�3;சா�ர� அ;ச� 
606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைலப�ள( கிழ�� 
க"
ட�, ேம+� பா��த 
9க�

1.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ��&� ெத/ , 3.ஊசா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெப3ய 
ெத/ , 4.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ேம+�� ெத/ , 5.ஊசா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ந& 
ெத/ , 6.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 7.ஊசா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெத+� ெத/ , 8.ஊசா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெத+� கீ6 ெத/ , 

9.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெத+� 
ேம� ெத/ , 10.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 தி/வ�ணாமைல ெமய�� ேரா& , 11.ஊசா�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஊசா�பா
 சாைல , 

12.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெத+� 
ேதா"ட�கா� , 13.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஆதிதிராவ�ட� ��� ெத/ , 

14.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஆதிதிராவ�ட� பைழய� ெத/ , 15.ஊசா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ/<�திய� 9த� ெத/ , 

16.ஊசா�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 17.ஊசா�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேட0� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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சீல�ப<த� கிராம� 
ெகாள�கரவா
 
அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(   
�தியக"
ட�, ேம+� 
பா��த�

1.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1சீல�ப<த�  
ேரா"&ெத/ , 2.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 ஒ�தவாைட�ெத/ , 3.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 சீல�ப<த� �,�� ெத/ , 4.சீல�ப<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 5.சீல�ப<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச<� ெத/ , 6.சீல�ப<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 7.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ , 8.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ 2 , 

9.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத/  3 , 10.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ��மா3ய�ம� ேகாய��ெத/ , 

11.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �,�� 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 12.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 சீல�ப<த� ெகா�லெகா"டா1 , 

13.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)◌ா�& 1 இ/ள� 
காலன( , 14.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

இ/ள� காலன( ேம+� ெத/ , 15.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 இ/ள� காலன( ெத+� ெத/ , 

16.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 இ/ள� 
காலன( கிழ�� ெத/ , 17.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெப3யேமா"]� ந&�ெத/ , 

18.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெப3யேமா"]� ெத+� ெத/ , 19.சீல�ப<த� (வ.கி) 
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அ;ச� 606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(,   9த�ைம 
க"
ட� , கிழ�� பா��த�

1.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய 
ம�ைண  ப��ைளயா�   ேகாய��   ெத/ , 

2.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயம�ைண �,�� ெத/ , 3.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& பைழயம�ைண ச<� ெத/ 1 , 

4.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
பைழயம�ைண ச<� ெத/ 2 , 5.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& பைழயம�ைண ெமய��ேரா& 
ெத/ , 6.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
பைழயம�ைண ச<� ெத/ 3 , 7.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& பைழயம�ைண ��� ெத/ , 

8.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

��ம�ைண ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

9.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& ��ம�ைண 
ேரா& ெத/ 1 , 10.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ��ம�ைண ேரா& ெத/ 2 , 

11.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( 
ேரா& ெத/ , 12.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 காலன( ெத+� ெத/ , 13.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 காலன( வட�� ெத/ , 14.சீல�ப<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப�	சன<த� ஊ� , 

15.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெகா�லெகா"டா1 , 16.சீல�ப<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ஆல0கா� , 17.சீல�ப<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேவ
 நக� , 99.அய�நா& வா6 
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இனா�கா3ய<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606604

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(, 
ேம+� க"
ட�, கிழ�� 
ப�தி,  வட�� பா��த�

1.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

காமராஜ� சாைல 1 , 2.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 காமராஜ� சாைல 2 , 

3.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

காமராஜ� சாைல �,�� ெத/ 3 , 

4.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச��ணO ெத/ கிழ�� , 5.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச��ணO ெத/ வட�� , 

6.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச��ணO ெத/ வட�� �,�� ெத/ 1 , 

7.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச��ணO ெத/ கிழ�� �,�� ெத/ 2 , 

8.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச��ணO ெத/ கிழ�� �,�� ெத/ 3 , 

9.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச��ணO ெத/  ெத+� , 10.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ 
கிழ�� , 11.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ ேம+� 
�,�� ெத , 12.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ ேம+� , 

13.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ேம+� �,�� ெத/ 2 , 

14.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ேம+� �,�� ெத/ 3 , 

15.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 
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இனா�கா3ய<த� 
கிராம� & அ;ச� 
606604

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(, 
ேம+� க"
ட�, ேம+� 
ப�தி,வட��  பா��த�

1.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( ெமய�� ேரா& எ� 1 , 

2.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( ெமய�� ேரா& ெத/ 2 , 

3.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

4.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( �,�� ெத/ 1 , 

5.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( �,�� ெத/ 2 , 

6.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பைழய காலன( �,�� ெத/ 3 , 

7.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( நN�ேத�க ெத"
 ெத/ , 

8.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( ேகா
��ப� , 9.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( ெத/ எ� 1 

, 10.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�திய காலன( ெத/ எ� 2 , 11.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( ெத/ எ� 3 

, 12.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�திய காலன( ெத/ எ� 4 , 13.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந& காலன( மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத/ 1 , 14.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ந& காலன( மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ 2 , 15.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ந& காலன( மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ 3 , 16.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
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இனா�கா3ய<த� 
கிராம� ம+,� 
அ;ச�- 606 604

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(,  பைழய 
க"
ட�, ேம+� ப�தி, 
வட�� பா��த�

1.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேவ
 
நக� ெமய�� ெத/ , 2.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேவ
 நக� ெத+� ப�தி , 

3.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேவ
 
நக� கிழ�� ப�தி , 4.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேமா"]� கிழ�� ப�தி , 

5.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேமா"]� ேம+� ப�தி , 6.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெப3ய �யவ� �"ைட , 

7.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி�ன 
�யவ� �"ைட கிழ�� ப�தி , 8.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சி�ன �யவ� �"ைட 
ேம+� ப�தி , 9.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 இனா�கா3ய<த� �7� ெமய�� ெத/ , 

10.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

இனா�கா3ய<த� �7� �,�� ெத/ 1 , 

11.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

இனா�கா3ய<த� �7� �,�� ெத/ 2 , 

12.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

இனா�கா3ய<த� �7� �,�� ெத/ 3 , 

13.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

8"ேரா& ேவQ� சாைல , 14.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 8"ேரா& வன(க வளாக 
ெத/ , 15.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 அ�ண�கிள( ெகா"டா ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத/ , 16.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 
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இனா�கா3ய<த� 
கிராம� ம+,� 
அ;ச�- 606 604

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(,  
கிழ�� க"
ட�, ேம+� 
ப�தி, வட�� பா��த�

1.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� வட�� ெமய�� ெத/ , 2.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� வட��  ெத/ 1 

, 3.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� வட��  ெத/ 2 , 4.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� வட��  ெத/ 3 , 

5.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� வட�� ெத/ 4 , 6.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� ேம+� ெத/ எ� 1 , 

7.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� ேம+� ெத/ எ� 2 , 8.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� ேம+� ெத/ எ� 3 , 

9.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� ேம+� ெத/ எ� 4 , 10.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� ேம+� ெத/ எ� 5 , 

11.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� ேம+� ெத/ எ� 6 , 12.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� ேம+� �,�� 
ெத/ எ�  8 , 13.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 தNப� நக� ெகா�ைல ெகா"டா , 

14.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� கிழ�� ெத/ எ� 1 , 15.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� கிழ�� ெத/ எ� 2 , 

16.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� 
நக� கிழ�� ெத/ எ� 3 , 17.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தNப� நக� கிழ�� ெத/ எ� 4 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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இனா�கா3ய<த�, 

அ;ச� 606604

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ��  ப�தி, 
வட�� பா��த அைற

1.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இனா� ேவள�கன<த� 9?P� ெத/ , 

2.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இனா� ேவள�கன<த� ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/1 , 

3.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இனா� ேவள�கன<த� ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/2 , 

4.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இனா� ேவள�கன<த� �,�� ெத/ 1 , 

5.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இனா� ேவள�கன<த� �,�� ெத/ 2 , 

6.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இ<திரா நக� ெமய�� ெத/ , 7.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 இ<திரா நக� �,�� 
ெத/ 1 , 8.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 
4 இ<திரா நக� �,�� ெத/ 2 , 9.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 இ<திரா நக� �,�� 
ெத/ 3 , 10.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 இ<திரா நக� �,�� ெத/ 4 , 

11.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

இ<திரா நக� �,�� ெத/ 5 , 12.இனா�கா3ய<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேம"& ச�திர� நN� 
ேதா�க ெத"
 ெத/ , 13.இனா�கா3ய<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேம"& ச�திர� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 14.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேம"& ச�திர� மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ 1 , 15.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேம"& ச�திர� மா3ய�ம� ேகாவ�� 
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இனா�கா3ய<த� 
கிராம� ம+,� 
அ;ச�- 606 604

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ேம+� ப�தி, 
வட�� பா��த அைற

1.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

9ன(ய<த� ச�திர� ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 

2.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

9ன(ய<த� ச�திர� ப�ள8ட ெத/ , 

3.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

9ன(ய<த� ச�திர� மா3ய�ம� ேகாவ�� ெதர , 

4.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெவ0காய ேவQ� ெமய�� ெத/ , 

5.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெவ0காய ேவQ� ஊ� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ 
, 6.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�&4ெவ0காயேவQ�ஊ�ப��ைளயா�ேகாய��
�,���த , 7.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�&5ெவ0காயேவQ�காலன(ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத/ , 8.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�&5 ெவ0காயேவQ�காலன(மா3ய�ம� 
ேகாவ��ெதர , 9.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�&5 

ெவ0காயேவQ�காலன(மா3ய�ம�ேகாய���,�� 
, 10.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ெவ0காய ேவQ� காலன( �,�� ெத/ , 

11.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ெவ0காய ேவQ� ெகா�ைல ெகா"டாேம+�ப�தி1 

, 12.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ெவ0காய ேவQ� ெகா�ைல ெகா"டாேம+�ப�தி2 

, 13.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ெவ0காய ேவQ� ெகா�ைல ெகா"டாெத+�ப�தி , 

14.இனா�கா3ய<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ெவ0காய ேவQ� காMரா� ெகா"டா , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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சைடயேனாைட 
கள?த�பா
 அ;ச� 
606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( பைழய  
க"
ட�

1.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட�� 
ெத/ , 2.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�,�� ெத/ , 3.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேம+� ெத/ , 4.சைடயேனாைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள�ெத/ , 5.சைடயேனாைட 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �3;ச�ர� சாைல , 

6.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச<� 
ெத/ , 7.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம?தி3 ெத/ , 8.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெமய�� ெத/ , 9.சைடயேனாைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ	சா3 ெத/ 1 , 

10.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஆ	சா3 ெத/ 2 , 11.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வ�நாயக� ேகாய�� ெத/ , 

12.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�3;சா�ர� ெச�M� ேம+� சாைல , 

13.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அரசமரெத/ காலன( , 14.சைடயேனாைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 தி/வ�ணாமைல சாைல , 

15.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ேப�கா�ெத/(காலன() , 16.சைடயேனாைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ச<� ெத/(காலன() , 
17.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( ந&ெத/ , 18.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ேம+� ெத/ , 

19.சைடயேனாைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( வட�� ெத/ , 20.சைடயேனாைட (வ.கி) 
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சானான<த� 
கள?த�பா
 அ;ச� 
606805

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, �திய 
க"
ட�, ெத+� ப�தி, 
ேம+� ப��த�

1.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"& 
ெத/  ேம� சாணான<த� , 2.சாணான<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேட0� ெத/ ேம� 
சாணான<த� , 3.சாணான<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பா1ெத/ ேம� சாணான<த� , 

4.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ 
ேம� சாணான<த� , 5.சாணான<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப�ள�ெத/ ேம� சாணான<த� , 

6.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட�� 
ெத/ ேம� சாணான<த� , 7.சாணான<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1வட�� ெகா�ல� 
ெகா"டா1ேம�சாணான<த� , 8.சாணான<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(^ட�ெத/ ேம� 
சாணான<த� , 9.சாணான<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ச��ணO^டெத/ (��சாணான<த�) , 

10.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ச<�ெத/ ��சாணான<த� , 11.சாணான<த� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஆலமர�ெத/ ��சாணான<த� 
, 12.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ ��சாணான<த�) , 13.சாணான<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ 
��சாணான<த� , 14.சாணான<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அவM� ேப"ைட சாைல , 

15.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மVதி 
ெத/ , 16.சாணான<த� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஓைட சாைல , 17.சாணான<த� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 =சா3 ெகா"டா1 , 18.சாணான<த� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந�மிய<த� சாைல , 
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வடஆ�ட�ப"&  
அ;ச� 606604

ஊரா"சி ஒ�றிய ந&நிைல� 
ப�ள( ,�திய க"
ட� 
,ேம+� பா��த�

1.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.வடஆ�டா�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய வடஆ�டா�ப"& 
, 3.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 4.வடஆ�டா�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �� வடஆ�டாப"& , 

5.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

6.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( ப�ள� ெத/ , 7.வடஆ�டா�ப"& (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா& ெத/ , 

8.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அரச0�ள� காலன( , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

99
வடஆ�டா�ப"& - 

606604

ஊரா"சி ஒ�றிய ந&நிைல� 
ப�ள(, வட�� ப�தி,ெத+� 
பா��த�

1.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மிஷி� ெகா"டா , 2.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெச�வ�ர� , 3.வடஆ�டா�ப"& (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2ேச3ய<த� ெமய�� ேரா& , 

4.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேச3ய<த� ேம"&� ெத/ , 5.வடஆ�டா�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேச3ய<த� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 6.வடஆ�டா�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)ேச3ய<த� ப�ள� ெத/ , 7.வடஆ�டா�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேச3ய<த� காலன( , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

100
கிள(யா�ப"& கிராம� 
& அ;ச� 606604

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ,கிழ�� 
ப�தி,வட�� பா��த�

1.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�&1 ப�ள�ெத/ , 

2.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வட���ெத/ 1 , 3.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வட��� ெத/ 2 , 4.கிள(ய�ப"& (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

5.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.கிள(ய�ப"& (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ந&�ெத/ , 

7.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ேம"&�ெத/ , 8.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கிள(ய�ப"& காலன( , 9.கிள(ய�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ப�ள�ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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கிள(யா�ப"& கிராம� 
& அ;ச� 606604

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(  ,ேம+� 
ப�தி,வட�� பா��த�

1.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

கீ6���U9றி;சி ந&�ெத/ , 2.கிள(ய�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கீ6���U9றி;சி 
ப��ைளயா� ேகாய�� , 3.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 கீ6���U9றி;சி கீ6�ெத/ , 

4.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேம� ெத/ 
, 5.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெஜயேவ� 
கO�ட� �ரைட , 6.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கிள(ய�ப"& காலன( , 7.கிள(ய�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 சிகா3 ெகா"டா , 

8.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கிள( நக� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

102
கிள(யா�ப"& கிராம� 
& அ;ச� 606604

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �திய க"
ட�, 

ேம+� ப�தி , வட�� 
பா��த�

1.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 எல�7ரா� 
ெகா"டா , 2.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஊசலா0ெகா"டா , 3.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 9த� வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ , 

4.கிள(ய�ப"& (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ேம���U9றி;சி ப�ள� ெத/ , 5.கிள(ய�ப"& 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ேம���U9றி;சி 
ந&� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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வ�ள(வாைக  கிராம� 
& அ;ச� 606752

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(, 
கிழ�� க"
ட�, வட�� 
ப�தி, ேம+� பா��த�

1.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைனேகாய��ெத/ , 2.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெகா�ைல�ரச<� , 3.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 சாைலகீ6ப�தி , 4.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 சாைல ேம� ப�தி , 

5.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 1வ� 
ச<� , 6.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1  

2வ� ச<� , 7.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 3வ� ச<� , 8.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வட�றச<� ேம�ப�தி , 9.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட�றச<� வ Nதி , 

10.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வடப�தி 
ச<� , 11.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம��ற ச<� வ Nதி , 12.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேம��ற� , 13.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெமய��வ�தி , 14.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

ெத��றெகா�ைலப�தி வ�ள(வாைக , 

15.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

ேம� ெகா�ைல�றவ N&க� வ�ள(வாக , 

16.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

சாைலெத��றப�தி வ�ள(வாைகப" , 

17.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

கீ6வ Nதி ச<� , 18.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 காமா"சிஅ�ம� ேகாய�� 
வ Nதி , 19.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ம+,� 2 �,�� ெத/ வ�ள(வாைகப"
 , 
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வ�ள(வாைக கிராம� 
& அ;ச� 606752

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(, 
கிழ�� க"
ட�,ெத+� ப�தி, 
ேம+� பா��த அைற

1.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 வடேம+� 
ப�தி1 , 2.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வடேம+� ப�தி 2 , 3.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெத� ேம+� ப�தி 1 , 4.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெத� ேம+� ப�தி 2 , 

5.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வ�ள(வாைக �7� ெச�M� சாைல , 

6.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வடகிழ�� ப�தி , 7.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 சாைல , 8.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெத�கிழ�� ப�தி 1 , 9.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெத�கிழ�� ப�தி 2 , 

10.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  

வ�ள(வாைக�7� ெச�M� சாைல , 

11.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ச<� வ Nதி 
, 12.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� வ Nதி , 13.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �,�� ச<� , 14.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெகா�ைல�றவ�&க� , 

15.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெத�ளான<த� ெச�M� சாைல , 16.வ�ள(வாைக 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம+,� 4 வடவ Nதி 
ெத�ளான<த� , 17.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ச<� வ Nதி ெத�ளான<த� , 

18.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ம+,� 4 

ெமய�� வ Nதி , 19.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 ம+,� 4 �,�� ச<� , 20.வ�ள(வாைக 
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வ�ள(வாைக கிராம� 
& அ;ச� 606752

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
கிழ�� க"
ட�, வட�� 
ப�தி, ேம+� பா��த�

1.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

காலன( வடவ�ைடவ Nதி , 2.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&  4 ம+,� 3 காலன( ந&வ�தி , 

3.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� , 4.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 ெத� �றவ Nதி , 

5.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
ெத��றவ�தி ெச�M� , 6.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 ச<� வ�தி , 

7.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

�,�� ச<� , 8.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3ம+,� 4 ச<� , 9.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 ெமய�� வ Nதி , 

10.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

மாதாேகாய�� வ�தி , 11.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 மாதாேகாய�� வ�தி ச<� , 

12.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� வ�தி , 13.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 காலன( ெத/ , 

14.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

காலன( �தியவ�&க� , 15.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 ெத��றப�தி , 

16.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 

�தியகாலன( ெத��றவ�தி , 17.வ�ள(வாைக (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ம+,� 3 �தியகாலன( வட�� 
வ Nதி , 18.வ�ள(வாைக (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 
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வ�ள(வாைக (கி) 
கீ6நா	சி�ப"& 
அ;ச� 606752

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
ேம+� க"
ட� , ெத+� 
ப�தி,வட�� பா��த அைற

1.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந&L� 
சாைல , 2.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)நநவா�& 
2 கீ6ச<� வ Nதி , 3.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

4.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத��ற 
ெகா�ைல , 5.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ம+,� 1 ேம�வ Nதி , 6.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம�வ Nதி ப���ற ப�தி , 7.��ன(ய<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வட�� ெகா�ைல ப�தி , 

8.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"]� 
வ Nதி , 9.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வடச<� வ Nதி , 10.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேகா
��ப�  ெச�M� சாைல , 

11.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேகா
��ப� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

12.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �,�� 
ச<� , 13.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச<� வ Nதி , 14.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1கீ6 ப�தி ெகா�ைல வ N&க� , 15.��ன(ய<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேகா
��ப� 
ெகா�ைல�ற வ N&க� , 16.��ன(ய<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&L� வடவ Nதி , 

17.��ன(ய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ச<� , 18.��ன(ய<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச<� , 19.��ன(ய<த� (வ.கி) 
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வ�.ந�மிய<த� 
கிராம� அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய ந&நிைல� 
ப�ள(, �திய க"
ட�, வட�� 
பா��த�

1.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ1ய��ள 
ெத/1 , 2.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந�மிய<த� �,�� ெத/. , 3.ரா<த� (ஊ)வா�& 1 

அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 4.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந�மிய<த� �,�� ெத/ 1 , 5.ரா<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந�மிய<த� �,�� 
ெத/ 2 , 6.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந�மிய<த� �,�� ெத/ 3 , 7.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந�மிய<த� �,�� ெத/ 4 , 8.ரா<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந�மிய<த� �,�� 
ெத/ 5 , 9.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந�மிய<த� �,�� ெத/ 6 , 10.ரா<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந�மிய<த� �,�� ெத/ 7 , 

11.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெகா�ைலப�தி 
1 , 12.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ரா<த� 
சாைல , 13.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேதா�� 
ெத+� ெத/ , 14.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1ேதா�� மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

15.ரா<த�(ஊ)வா�& 1 ேதா�� வட��� ெத/ , 

16.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேதா�� 
ெகா�ைல ப�தி 2 , 17.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1கள�பாைளய� சாைல , 18.ரா<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கள�பாைளய� ெத+� ெத/ , 

19.ரா<த� (ஊ)வா�& 1 கள�பாைளய� �,��� 
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ரா<த� கிராம� 
அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ெத+� 
பா��த�

1.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� 
காமா"சிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.ரா<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத/ , 3.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� 
ந&ெத/ , 4.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ரா<த� ெத+� ெத/ , 5.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ரா<த� வ Nரமைல ெத/ , 6.ரா<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� ெகா�ைலப�தி 1 , 

7.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� 
அ�ணாநக� �,�� ெத/ , 8.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ரா<த� அ�ணாநக� ந�மிய<த� 
சாைல , 9.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� 
அ�ணாநக� ந�மிய<த� சாைல 2 , 10.ரா<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� அ�ணாநக� �,�� 
ெத/ 2 , 11.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த� 
அ�ணாநக� �,�� ெத/ 3 , 12.ரா<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரா<த�அ�ணாநக� 
ெகா�ைலப�தி , 13.ரா<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ரா<த�எ�.ஜி.அ�. நக� , 14.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ���ேப"ைட , 15.ரா<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேகா
 ��ப� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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கானலாபா
 கிராம� & 

அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( (வட�� 
க"
ட�) ெத+� பா��த�

1.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( ெத+� ெத/ , 2.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( வட�� வ Nதி , 

3.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( ப�ள( 8ட ெத/ , 4.கானலபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய காலன( 4வ� ெத/ , 

5.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( 3வ� ெத/ , 6.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலன( �,�� ச<� , 

7.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( 2வ� ெத/ , 8.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலன( 1வ� ெத/ , 9.கானலபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய காலன( ேரா"& 
ெத/ , 10.ஊத=�
 (வ.கி) கானலபா
 (ஊ)வா�& 4 

ப"
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 11.ஊத=�
 
(வ.கி) கானலபா
 (ஊ)வா�& 4 ப"
 பாடசாைல 
ெத/ , 12.ஊத=�
 (வ.கி) கானலபா
 (ஊ)வா�& 5 

ஊத�=�
 ஒ�தவாைட ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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கானாலாபா
 கிராம� 
& அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள((ேம+�  
பா��த  க"
ட� கிழ�� 
ப�தி)

1.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள ெத/ , 

2.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 க/ண Nக� 
ெத/ , 3.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 4.கானலபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 வாண�ய ெத/ , 5.கானலபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ெத/ , 

6.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய 
காலன( வட�� ெத/ , 7.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( ப�ள� ெத/ , 

8.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய 
காலன( ெத+� ெத/ , 9.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( ந&� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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கானாலாபா
 கிராம� 
& அ;ச� 606611

ஊரா"சிஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(,  ெத+� 
ப�தி வட�� பா��த�

1.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பாடசாைல 
ெத/ , 2.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஊ��� ேகா"ைட ெத/ , 3.கானலபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந& ெத/ , 4.கானலபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"& ெத/ , 5.கானலபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 8"&றO கைட ெத/ , 

6.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 மா3ய�ம� 
நக� , 7.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ந3��றவ� காலன( , 8.கானலபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �,�� ேம"& ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

112

ெகா�த<தவா
 
கிராம� & அ;ச� 
606752

ச9தாய� 8ட�, கிழ�� 
பா��த�

1.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1ம+,� 2 

ெர"
யா� ெத/ , 2.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 உைடயா�ெத/1 , 3.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 உைடயா�ெத/ ேரா&2 , 

4.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

காலன( ���ெத/ , 5.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �� ெத�ைனமர ெத/ , 

6.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( 
ேம"&�ெத/ , 7.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1&2 காலன( ந&�ெத/ , 8.ெகா�த<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1&2 காலன( ந&�ெத/ ச<� 
, 9.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ந&�ெத/ ச<� , 10.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ப�ள�ெத/ , 11.ெகா�த<தவா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ப�ள�ெத/ 1 , 

12.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ப�ள�ெத/ச<� 2 , 13.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ப�ள�ெத/ ச<� 3 , 

14.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ந&�ெத/(கிழ�� ப�தி) , 15.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஏEநாத� ஆைலய� ெத/ , 

16.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ப�ள�ெத/ 5 , 17.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ப�ள�ெத/ 6 , 

18.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ப�ள�ெத/ 7 , 19.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) ம+,� 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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க/மார�ப"
, 

ெகா�த<தவா
 
அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ,8&த� 
க"
ட�, ெத+� ப�தி,ேம+� 
பா��த�

1.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 1 

வ�?வநாத�ர� , 2.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& ெகா�ைலெகா"டா 1 , 

3.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 
ெகா�ைலெகா"டா 2 , 4.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& ெகா�ைலெகா"டா 3 , 

5.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 1 

ேம"&�ெத/ , 6.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 
(ஊ)வா�& 1 ேம"&�ெத/ 2 , 7.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 1 ேம"&�ெத/ 3 , 

8.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 1 

ேரா"&ெத/ 1 , 9.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 
(ஊ)வா�& 1 ேரா"&�ெத/ 2 , 10.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 ேரா"&�ெத/ 3 , 

11.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 1 

ேர
ேயா_�ெத/ , 12.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/  1 , 13.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 
(ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ 1 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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க/மார�ப"
 
ெகா�த<தவா
 
அ;ச� 606752

ஊரா"சி ஒ�றிய ந&நிைல� 
ப�ள(, 8&த� க"
ட� , 

ெத+� ப�தி,ேம+� பா��த�

1.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 

உைடயா� ெத/ , 2.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 ெவ�ள�கO�ட�ெத/ , 

3.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 

ெவ�ைளகO�ட� ச<� , 4.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 பஜைனேகாய�� ெத/ 1 , 

5.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 

பஜைனேகாய�� ெத/ 2 , 6.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 ெச"
யா� ெத/ 1 , 

7.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 

ெவ�ைளைநன� Eவாமிெத/ , 8.ெகா�த<தவா
 
(வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 ெச"
யா� ெத/ 2 , 

9.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 

ெச"
யா� ெத/ ேம+� , 10.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 =<தம�லி வட��ெத/ , 

11.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 

=<தம�லி ந&�ெத/ , 12.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 2 ராமநாத�ர� 
ேரா"&�ெத/ 1 , 13.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 3 ராமநாத�ர� ேரா"&ெத/ 
2 , 14.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 3 

ராமநாத�ர� ெச"
�ள� , 15.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 3 ராமநாத�ர� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 16.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) 
க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 3 ராமநாத�ர� ப�ள�ெத/ , 

17.ெகா�த<தவா
 (வ.கி) க/மாரப"
 (ஊ)வா�& 3 
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எ/�=�
 கிராம� & 

அ;ச� 604601

ஊராடசி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ��ப�தி 
,ெத+� பா��த�

1.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� 
ேகாவ�� ெத/ , 2.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாவ�� ச<� 3 , 

3.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 4.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ச<� 5 , 

5.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா"&� 
ெத/ , 6.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&� ெத/ 2 , 7.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம"&� ெத/ 3 , 8.எ/�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெவ0கேடச�ர� ேரா"&� ெத/ 
, 9.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெவ0கேடச�ர� ெகா�ைல� ெகா"டா , 

10.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"&� 
ெத/ ச<� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

116
எ/�=�
 கிராம� & 

அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, �திய க"
ட�

1.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ 2 , 2.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ ச<� 6 , 

3.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட� ெத/ , 4.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந&� ெத/ , 5.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம"&� ெத/ 1 , 6.எ/�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஏ3 எ�வா1 , 7.எ/�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெவ0கேடச�ர� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�அய�நா& வா6 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

117
எ/�=�
 கிராம� & 

அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� ப�தி, 
ேம+�  பா��த�

1.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 உைடயா� 
ெத/ 1 , 2.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

உைடயா� ெத/ ச<� , 3.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 9?P� ெத/ , 4.எ/�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �ள��� ெத/ , 5.எ/�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலண� பாைத ெத/ 1 , 

6.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 காலண� 
பாைத ெத/ 2 , 7.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 காலண� வட��� ப�தி 1 , 8.எ/�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 காலண� வட�� ப�தி 2 , 

9.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 காலண� 
வட�� ப�தி 3 , 10.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 காலண� கிழ��� ப�தி 1 , 

11.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 காலண� 
கிழ��� ப�தி 2 , 12.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4&5 காலண� கிழ��� ப�தி 3 , 

13.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 காலண� 
கிழ��� ப�தி 4 , 14.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 காலண� ந&� ெத/ , 15.எ/�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 காலண� ேம+�� ப�தி 1 , 

16.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 காலண� 
ேம+�� ப�தி 2 , 17.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 காலண� ேம+�� ப�தி 3 , 

18.எ/�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 காலண� 

118
ெசவர�=�
, கீ�க`� 
அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ,ெத+� பா��த 
க"
ட�

1.ெசவர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வட���ெத/ , 2.ெசவர�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 3.ெசவர�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வரா& 1 ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத/ , 

4.ெசவர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பஜைனேகாவ�� ெத/ , 5.ெசவர�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

6.ெசவர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெதா�ைப�"ைட�ெத/ , 7.ெசவர�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 இ/ள� காலன( , 

8.ெசவர�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெசவர�=�
ெகா�லெகா"டா1 , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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அ;ச� 604601

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(, 
வட�� ப�தி, கிழ�� 
பா��த�

1.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  அ/<ததிய� 
பாைளய� , 2.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

கீ�க`�  �றவைட , 3.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 கீ�க`� �றவைட ெகா�லெகா"டா1 , 

4.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கீ�க`� 
கா"&�ள� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

120
கீ�க`� கிராம� & 

அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (ேம+� �திய 
க"
ட�) ெத+� அைற, 

வட�� பா��த�

1.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� 
காலன(  ெமய�� ேரா& , 2.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கீ�க`� காலன( 9த� ெத/ , 

3.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� 
காலன( 3வ� ெத/ , 4.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கீ�க`� காலன( 4வ� ெத/ , 5.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� காலன( 5வ� 
ெத/ , 6.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� 
காலன( 6வ� ெத/ , 7.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கீ�க`� காலன( 7வ� ெத/ , 8.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� காலன( 8வ� 
ெத/ , 9.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� 
காலன( 9வ� ெத/ , 10.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4கீ�க`� காலன( 10வ�  ெத/ , 

11.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� 
காலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 12.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 கீ�க`� �திய காலன( 
ெத/ , 13.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கீ�க`�வ�Wவ� காலன( , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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கீ�கW� கிராம� & 

அ;ச� 604601

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(,கிழ�� 
ப�தி, வட�� பா��த�

1.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஈ?வர� 
ேகாவ�� ெத/ , 2.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 ெப/மா� ேகாவ�� ெத/ , 3.கீ�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பாடசாைல ெத/ , 4.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 5.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மான<த� ேரா& , 

6.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ�னாயக� 
ேகாவ�� ெத/ , 7.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ேம"&�ெத/ , 8.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 �ள�கைர� ெத/ , 9.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அவQ�ேப"ைடேரா& , 10.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 11.கீ�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 12.கீ�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �,��� ெத/ , 13.கீ�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேஜாகிய� காலன( , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

122 க�தாழ�ப"& 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(,8&த� 
�திய க"
ட�, ெத+� 
பா��த�

1.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெர"
யா� ெமய�� ெத/ , 2.க�தாழ�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� கிழ�� ெத/ , 

3.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

யாதவ�ந&�ெத/ , 4.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ , 5.க�தாழ�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� �,�� ெத/ , 

6.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�
த� 
�,��ெத/ , 7.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �7�சாைல , 8.க�தாழ�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( �,��� ெத/ , 

9.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 இ/ள� 
ெத/ , 10.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�7� ெகா�ைலெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, 2வ� 
க"
ட�

1.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பைழயகாலன( ெமய�� ெத/ , 2.க�தாழ�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழயகாலன( கிழ�� 
ெத/ , 3.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயகாலன( ந&�ெத/ , 4.க�தாழ�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2  �தியகாலன( ெமய�� ேரா& , 

5.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�தியகாலன( கிழ�� ெத/ , 6.க�தாழ�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( ேம+� ெத/ , 

7.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�தியகாலன( ந&�ெத/ , 8.க�தாழ�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2  �7� யாதவ� ெத/ , 

9.க�தாழ�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயகாலன( வட��ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�
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எ�
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அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( (கிழ�� ப�தி) 
வட�� பா��த�

1.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� 
ெப3யெத/ , 2.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1  

2வ� �,�� ெத/ , 3.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 9�னா� தைலவ� ெத/ , 4.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெப/மா�ேகாவ�� ெத/ , 

5.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 1வ� 
ேதர
ெத/ , 6.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

2வ� ேதர
ெத/ , 7.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைனேகாவ�� ெத/ , 8.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெமய��ேரா& , 

9.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெச��ேம"&�ெத/ , 10.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 உ��கார�ெத/ , 11.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஒ�றாவ� �,�� ெத/ , 

12.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஆ	சா3ெத/ , 13.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 ெப/மா�ேகாவ�� �,��� ெத/ , 14.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காமா"சி 
அ�ம�ேகாவ�� ெத/ , 15.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காமா"சிஅ�ம� ேகாவ�� ேம+�ெத/ , 

16.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 17.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெப/மா� ேகாவ�� ப�ள� ெத/ , 

18.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�
த� 
ெத/ , 19.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஆலமர�ெத/ , 20.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
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ஊரா"சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள((ெத+� 
க"
ட�)ம�திய அைற , 

வட��  பா��த�

1.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஓ"ட	ெச"
�ெத/ , 2.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� கிழ�� ெத/ , 

3.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேம"&�காலண� ந&�ெத/ , 4.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெமய��ேரா& , 5.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேம"&காலண� 9த� 
ெத/ , 6.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�தாழ�ப"&சாைல , 7.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வ�Wவ� ெத/ , 8.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய��ெத/ , 

9.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதாேகாய�� 1வ� �,���ெத/ , 10.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய��2வ� 
�,���ெத/ , 11.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம"&�காலண� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 12.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலண� வட��ெத/ , 

13.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அவQ�ேப"ைடசாைல , 14.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ள�கைர�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( (�திய 
க"
ட�) ேம+� ,வட��  
ப�தி,ேம+� பா��த�

1.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப�ள காலன( 
 வட�� ெத/ , 2.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �ள(யமர�ெத/ , 3.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 
.எ�  ப�ள( ெத/ , 

4.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  
.எ� ப�ள( 
�,��ெத/ , 5.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

 ப�ள�காலன( ந&�ெத/ , 6.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3  ப�ள�காலன( கிழ��ெத/ , 

7.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 8.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா� ேகாய�� �,��ெத/ , 

9.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க�தாழ�ப"& சாைல �,��ெத/ , 10.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப�ள�காலன( ேம+� 
ெத/ , 11.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சம��வ�ர� ஆள(யா, வ Nதி , 12.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 சம��வ�ர� �3;சலா, வ Nதி 
, 13.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சம��வ�ர� ம;ஞலா, வ Nதி , 14.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 சம��வ�ர� மி/க�டநதிவ Nதி 
, 15.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சம��வ�ர� ெத�ெப�ைணயா,வ Nதி , 

16.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சம��வ�ர� நாகநதி வ Nதி , 17.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 சம��வ�ர� கம�டலநதிவ Nதி , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ேம�க`�, அ;ச� 
604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( (�திய 
க"
ட�) ெத+� ப�தி,ேம+� 
 பா��த�

1.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க�தாழ�ப"&சாைல , 2.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 சால��ப� ெமய�� ெத/ , 3.ேம�க`� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ராஜாபாைளய� ெமய�� 
ெத/ , 4.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

��ட��றவைட , 5.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 கா"&�ள� ேகாவ�� ெத/ , 

6.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 சால��ப� 
�,��ெத/ , 7.ேம�க`� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சம��வ�ர� ெகா�ைலெகா"டா , 8.ேம�க`� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கா"&�ள� �,��ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

128 வBதல0�ண� 604601

ஊரா"சிஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( , 9த�ைம 
க"
ட�,கிழ��ப�தி, ெத+� 
பா��த�

1.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெர"
யா� ெத/ , 2.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 க/ண Nக� ெத/ , 3.வBதல0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெப/மா�ேகாய�� ெத/ , 

4.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

���ெத/ , 5.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேரா"&� ெத/ , 6.வBதல0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயப�ள(�8ட�ெத/ , 

7.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�ள�கைர ெத/ , 8.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஏ3�கைர�ெத/ , 9.வBதல0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 திெரௗபைதஅ�ம� 
ேகாய��ெத/ , 10.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&2 ெகா�ல�ெக"டா1 , 11.வBதல0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 அ/<ததிய� காலன( , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

129 வBதல0�ண� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, 9த�ைம 
க"
ட� கிழ��� பா��த�

1.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,ம (ஊ)வா�& 3 

மா3ய�ம�ேகாய�� ெத/ , 2.வBதல0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 வட�� ெத/ , 

3.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
ேடன(R மிஷ� ப�ள(8ட� ெத/ , 

4.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேடன(?மிஷி� ப�ள(�8ட�ெத/ , 

5.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வBதல0�ண� காமராZ நக� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

130 வBதல0�ண�-604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ஏ ப� எ�. 

அைற, கிழ�� பா��த�

1.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 �திய 
காலன( ேம+� ெத/ , 2.வBதல0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 3.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

காலன( ஆ?ப�ட� ெத/ , 4.வBதல0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேட0� ெத/ , 

5.வBதல0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 (ம�ரா) 

அ�ணாநக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

131  கனபா�ர� - 604601

ஊரா"சிஒ�றிய 
ெதாட�கப�ள( (பைழய 
க"டட�)ெத+� பா��த 
க"
ட�

1.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(8ட�ெத/ , 2.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேம"&� ெத/ , 3.கனபா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 இM�ைபமர ெத/ , 4.கனபா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1வாண�ய� ெத/ , 

5.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா"&� 
ெத/ , 6.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

எ�ல�பாைற , 7.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 ேந/ நக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

132

ெர"
யாபாைளய�, 

வBதல0�ண� 
அ;ச� 604601

ஊரா"சிஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (ேம+�ப�தி) 
வட�� அைற, கிழ�� 
பா��த ப�தி

1.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E0கா நக� , 

2.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ராஜிb நக� , 

3.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 இ/ள� 
காலன( , 4.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெர"
யா�பாைளய� ப�ள(�8ட� ெத/ , 

5.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெர"
யா�பாைளய� �ள�கைர ெத/ , 6.கனபா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெர"
யாபாைளய� 
ெகா�லெகா"டா , 7.கனபா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெர"
யாபாைளய� அ/<ததியா� 
காலன( , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

133 கழி��ள� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (பைழய 
க"
ட�) வட�� பா��த�

1.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 2.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� �,�� ெத/ , 

3.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப"
 ேரா& 
ெத/ , 4.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வட�� ெத/ , 5.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 வட�� ச<�ெத/ , 6.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப�ள�ெத/ , 7.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப�ள�ெத/ ச<� , 8.கழி��ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1  ேட0� ெத/ , 9.கழி��ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ , 10.கழி��ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  1 ஆலமர�ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

134 கழி��ள� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (ெத+� 
க"
ட�) வட�� பா��த�

1.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1அ/<திதிய� 
காலன( �
ய�/�� , 2.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ேரா& ெத/ , 3.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 காலன(ச<� , 4.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 கழி��ள� காலன( , 5.கழி��ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெப3ய கழி��ள� ெமய�� 
ெத/ , 6.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெப3யகழி��ள� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

7.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 8"&ேரா& , 

8.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெப3யகழி��ள� ெகா�லெகா"டா , 9.கழி��ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 9ன(ய�ப� ேகாய�� 
ெகா�லேம& , 10.கழி��ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 9கமா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

135

ெத+� அைற 
ஐய0�ண� ம+,� 
அ;ச� 606611

ஊரா"சிஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள((�திய 
ேம+�க"
ட�)

1.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� 
ெத/ , 2.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

நா1�க� ெத/ , 3.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 4.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �,��ெத/ , 5.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வாண�ய�ெத/ , 

6.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஓ� ச�தி 
ெத/ , 7.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள��ேம"&�ெத/ , 8.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெகா�ைலெகா"டா1 , 9.ஐ0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ3யா0��ப� ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத/ , 10.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ3யா0��ப� ந&�ெத/ , 11.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ3யா0��ப� 
அரசமர�ெத/ , 12.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ3யா0��ப� ���ெத/ , 13.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஐ0�ண� ெமய��ேரா& , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

136

ஐ0�ண� கிராம� 
கானலாபா
 அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, �தியக"
ட�, 

வட�� ப�தி

1.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 2.ஐ0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( கிழ�� ெத/ , 

3.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ேம+�ெத/ , 4.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( ேரா"&ெத/ , 5.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ன(தவளநக� 1 வ�ெத/ , 6.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ன(தவளநக� 2  வ�ெத/ 
, 7.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�ன(தவளநக� 3  வ�ெத/ , 8.ஐ0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ன(தவளநக� 4  வ�ெத/ , 

9.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதாேகாவ�� ெத/ , 10.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ/<ததிய� காலண� , 11.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெகா�ைலெகா"டா , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

137

வ"ரா��7� கிராம� 
கானலாபா
 அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, வட�� ப�க 
க"
ட�,ெத+� பா��த�

1.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 வ"ரா��7� 
ஒ"ட�ெத/ , 2.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

வ"ரா��7� கி/Rண�ெத/ , 3.ஐ0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 வ"ரா��7� ராஜவ Nதி , 

4.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ராஜவ Nதி 
�,��ெத/ , 5.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

வ"ரா��7� காலன( 1 வ� ெத/ , 6.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 வ"ரா��7� காலன( 2  

வ� ெத/ , 7.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

வ"ரா��7� காலன( 3  வ� ெத/ , 8.ஐ0�ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 வ"ரா��7� காலன( 4  

வ� ெத/ , 9.ஐ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

வ"ரா��7� ெகா�லெகா"டா1 , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ேசாமாசி�பா
 அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( 
ேசா.ந�மிய<த�

1.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.ேசா. ந�மிய<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2  க�ப�ெத/ , 3.ேசா. 

ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�ள(8ட� 
ெத/ , 4.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2  

ேம"&� ெத/ , 5.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 6.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� வட�� 
�,�� ெத/ , 7.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத+� ெத/ , 

8.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச<� 
ெத/ , 9.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ/<�திய� ெத/ , 10.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெவ�ள��"ைட ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 11.ேசா. ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெவ�ள��"ைட ந&�ெத/ , 12.ேசா. 

ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெவ�ள��"ைட வட�� ெத/ , 13.ேசா. ந�மிய<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள�ெத/ , 14.ேசா. 

ந�மிய<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெவ�ள��"ைட ெத+� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

139
ேசாமாசிபா
 & 

அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  (வ"��  
ப�தி)

1.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  1 

ஜ0�ண� ெத/ , 2.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெஜய�� ேகாய�� ெத/ , 3.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேதசிய ெந&;சாைல 
ெமய�� ேரா& , 4.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 இப�. ெத/ , 5.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 6.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 இப�.ெத/ ச<� , 

7.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ேசாமாசிபா
 & 

அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (ெத+� ப�தி) 
ேம+� பா��த�

1.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �,�ப� 
ெத/ , 2.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

��ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �7�  வட�� ெத/ , 

4.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �7� 
கிழ�� ெத/ , 5.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2  �7� ேம+� ெத/ , 6.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �7� ெஜ ெஜ கிழ�� 
ெத/ , 7.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�7� ெஜ ெஜ நக� ெத+� ெத/ , 8.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெசாைச"
 ெத/ , 

9.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேதா�� 
ெத/ ேம+� , 10.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேதா�� ெத/ கிழ�� , 11.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �7� ெமய�� ேரா& , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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எ�
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ேசாமாசிபா
 & 

அ;ச� 606611

ேடன(? மிசி� 
�வ�க�ப�ள( 8&த� �திய 
க"
ட� ேம+� ப�தி 
கிழ�� பா��த வட�� ப�தி

1.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கா<தி நக� 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 கா<திநக� பா�வா
 ெத/ , 

3.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கா<திநக� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 4.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ந�லா� �ள� வட�� ெத/ , 

5.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ந�லா� 
�ள� ெத+� ெத/ , 6.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாதா ேகாய�� ெத/ , 7.ேசாமாசிபா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதா ேகாய�� ெத+� 
ெத/ , 8.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஏEநாத� ெத/ , 9.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வ�Wவ� காலன( வட�� ெத/ , 

10.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 வ�Wவ� 
காலன(பா�வா
 ெத/ , 11.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( ேட0� ெத/ , 

12.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  பைழய 
காலன( மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

13.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தி.மைல 
ெச�ைன சாைல , 14.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாதாேகாவ�� கிழ��ெத/ , 

15.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதாேகாவ�� ேம+� ெத/ , 16.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தி.மைல  ெச�ைன சாைல , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ேசாமாசிபா
 கிராம� 
& அ;ச� 606611

ேடன(? மிசி� 
�வ�க�ப�ள( 8&த� �திய 
க"
ட� ேம+� ப�தி 
கிழ�� பா��த ெத+� ப�தி 
��த�

1.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4  பைழய 
காலன( ந&�ெத/ , 2.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 பைழய காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 3.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

பைழய காலன( �,�� ெத/ , 4.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 �� காலன( வட�� ெத/ , 

5.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ��காலன( 
ந&�ெத/ , 6.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

�� காலன( ெத+� ெத/ , 7.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கா"&�ள�ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ேசாமாசிபா
 & 

அ;ச� 606611

Aலக க"டட� கிழ�� 
பா��த�

1.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேசா.ப�ள�ெத/ , 2.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெல<தின( ெத/ , 3.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 வ�ஜயநகர ெத/ , 

4.ேசாமாசிபா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெவ�ள��"ைட ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

144

நா3யம0கல� , 

சி,நா�7� அ;ச� 
604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (ேம+�ப�தி) 

.ப�.இ.ப�. �திய க"
ட�, 

ெத+� பா��த�

1.நா3யம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

9/�க�பாைற , 2.நா3யம0கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கா�ள��ப"
 , 3.நா3யம0கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள�ெத/ , 4.நா3யம0கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ , 

5.நா3யம0கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

145

கா�ணா�=�
 , 

சி,நா�7� அ;ச� 
604601

ஆதிதிராவ�ட� நல  
ந&நிைல�ப�ள( , வட�� 
பா��த� ேம+�  அைற

1.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�&  3 

கா�ணா�=�
 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 

2.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 3 

கா�ணா�=�
காமராZ நக� , 3.கா�ணா�=�
 
(வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 3 கா�ணா�=�
 
வாV� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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கா�ணா�=�
 , 

சி,நா�7� அ;ச� 
604601

ஆதிதிராவ�ட� நல 
ந&நிைல�ப�ள( , 9த�ைம 
க"
ட�,  வட�� பா��த�, 

ம�திய அைற

1.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 

கா�ணா�=�
 �� காலண� ேட0� ெத/ , 

2.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 

கா�ணா�=�
 �� காலண� ந&ெத/ , 

3.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�&4 

கா�ணா�=�
 �� காலண� 9த� ெத/ , 

4.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 

கா�ணா�=�
 பைழய ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

5.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 

கா�ணா�=�
 ெகா�ல�ெகா"டா , 

6.கா�ணா�=�
 (வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 

கா�ணா�=�
 �,�� ச<� , 7.கா�ணா�=�
 
(வ.கி) நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 கா�ணா�=�
 
ப�ள(�8ட�ெத/ , 8.கா�ணா�=�
 (வ.கி) 
நா3யம0கல� (ஊ)வா�& 4 கா�ணா�=�
 காலன( 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

147  சி,நா�7� (கி)- 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள((பைழயக"
ட
�)  ெத+� க"
ட� வட�� 
ப�தி

1.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 தி/�=� 
�மர� ெத/ , 2.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அரசமர�ெத/ , 3.சி,நா�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 4.சி,நா�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 =0காவன�தா� ேகாவ�� 
ெத/ , 5.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காமா"சி அ�ம� ேகாவ�� ெத/ , 6.சி,நா�7� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�ள(8ட�ெத/ , 

7.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

காரணா�=�
 ேரா& , 8.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ப.உ.ச. நக� , 9.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 பைழயகாலன( , 10.சி,நா�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 �தியகாலன( , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

148 சி,நா�7� (கி) - 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைலப�ள( (�திய 
க"
ட�) ெத+� பா��த�

1.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேமா"]� , 

2.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேம+� 
ெகா�லெகா"டா , 3.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 தி�
வன� சாைல , 4.சி,நா�7� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேவ
ய�ப� ேகாவ�� 
ெத/ , 5.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

��ண0��ப� ேரா& , 6.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெப3யா� நக� , 7.சி,நா�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 சாைலC� , 8.சி,நா�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெத+� ெகா�லெகா"டா , 

9.சி,நா�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கிழ�� 
ெகா�லெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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க�=�
 
கீ6ெப�னா�7� 
அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (8&த� �திய 
க"
ட�) கிழ�� பா��த�

1.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� 
ெத/ , 2.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 1வ� 
ப�ள( ெத/ , 3.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

2வ� ப�ள( ெத/ , 4.க�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழயகாலன( 1வ� ெத/ , 5.க�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழயகாலன( 2வ� 
ெத/ , 6.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பைழயகாலன( 3வ� ெத/ , 7.க�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழயகாலன( 4வ� ெத/ , 

8.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பைழயகாலன( 5வ� ெத/ , 9.க�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழயகாலன( 6வ� ெத/ , 

10.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பைழயகாலன( 7வ� ெத/ , 11.க�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �தியகாலன( ேகாய�� ெத/ , 

12.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �திய 
காலன( 2வ� ெத/ , 13.க�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �திய காலன( 3வ� ெத/ , 14.க�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( �ள�கைர 
ெத/ , 15.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

த�ளா�பா
 காலன( 1வ� ெத/ , 16.க�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 த�ளா�பா
 காலன( 
2வ� ெத/ , 17.க�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

த�ளா�பா
 காலன( 3வ� ெத/ , 18.க�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 த�ளா�பா
 காலன( 
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150 கீ6ெப�னா�7� 604601

ஆதிதிராவ�ட� நல 
ஆர�ப�ப�ள( அ�ேப�கா� 
நக�, ெத+� பா��த�

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா� நக� பைழயகாலன( 9த� ெத/ , 

2.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� பைழயகாலன( 2வ�  ெத/ , 

3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� பைழயகாலன( 3 வ� ெத/ , 

4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� பைழயகாலன( 4வ�  ெத/ , 

5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� பைழயகாலன( 5வ� ெத/ , 

6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� பைழயகாலன( 6வ� ெத/ , 

7.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா� நக� பைழயகாலன( 7வ� ெத/ , 

8.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� ெதா���வ N& ெத+� ெத/ , 

9.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� ெதா���வ N& ந&� ெத/ , 

10.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� ெதா���வ N& கிழ��ெத/ , 

11.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

அ�ேப�கா�நக� ெதா���வ N&  9த� �/க , 

12.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�&1 

151
,கீ6ெப�னா�7� -

604601

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( ,  ெத+� 
பா��த �திய க"
ட� , 

அைற எ�.2

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 

அவQ� ேப"ைட சாைல , 2.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 திெரௗபதி அ�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 
4 கா<தி ெத/ , 4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 4 �ள�கைர ெத/ , 5.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 காமராஜ� ெத/ , 

6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 

ப�ள மிஷ� ெத/ , 7.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 ேபாP? ைல� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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தி�
வன� ேரா& , 

கீ6ெப�னா�7�-604601

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, ெத+� 
பா��த �திய க"
ட�, அைற 
எ�.6

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 

தி�
வன� சாைல வட�� , 2.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 க�ன(மா� ேகாய�� 
ெத/ , 3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 
5 தி/வ�Wவ� நக� 9த�ெத/ , 4.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 தி/வ�Wவ� நக� 
2வ� ெத/ , 5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 5 தி/வ�Wவ� நக� 3வ� ெத/ , 

6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 

தி/வ�Wவ� நக� ேரா& ெத/ , 7.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 தி/.வ�.க நக� , 

8.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 

கைலஞ� நக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

153
கீ6ெப�னா�7� 
அ;ச� 604601

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
எ?.எ?.ஏ க"
ட� ம�திய 
அைற, ெத+� பா��த�

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 

இல<த� �றவைட , 2.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 கீ6ெப�னா�7� ெகா�ைல 
ெகா"டா1 , 3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 14 ேம3 மாதா ேகாய�� ெத/ , 

4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 

இ<திரா நக� ராஜா ேதா�� சாைல , 

5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 

இ<திரா நக� 9த� ெத/ , 6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 இ<திரா நக� 2 வ� ெத/ , 

7.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 

இ<திரா நக� 3 வ� ெத/ , 8.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 

9.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 14 

அ�ணா நக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

154
கீ6ெப�னா�7� 
அ;ச� 604601

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, 
எ?.எ?.ஏ க"
ட�, கிழ�� 
அைற, ெத+� பா��த�

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 

ராஜா ேதா�� ேகாய�� ெத/ , 2.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 ராஜா வட�� ெத/ , 

3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 

ப�ள( 8ட� ெத/ , 4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 ெகா"டாL� ேகாய�� ெத/ , 

5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 

ெகா"டாL� வட�� ெத/ , 6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 ெகா"டாL� க�னகி நக� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ப"
 ெத/ 
,கீ6ெப�னா�7� 604601

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, வட�� 
பா��த �திய க"
ட�, அைற 
எ�. 11

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2  

தி�
வன� சாைல ெத+� , 2.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 ப"
�ெத/ , 

3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

ராஜாஜி ெத/ , 4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 2 ஈ?வர� ேகாவ�� ெத/ , 

5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

�ன(த அ<ேதான(யா� 1வ� ெத/ , 

6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

�ன(த அ<ேதான(யா� 2 வ� ெத/ , 

7.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

�ன(த அ<ேதான(யா� 3 வ� ெத/ , 

8.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

�ன(த அ<ேதான(யா� 4 வ� ெத/ , 

9.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

�ன(த அ<ேதான(யா� 5 வ� ெத/ , 

10.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

ேவ"டவல� சாைல , 99.அய�நா& வா6 

156
ப"
 ெத/ 
,கீ6ெப�னா�7� 604601

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல� ப�ள( ,�திய 
க"
ட� (ேம+�  ப�க� 
)வட�� பா��த�, அைற 
எ�.14

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 

ெப3யா� ெத/ , 2.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 3 அ�ணாெத/ , 3.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 ந&�ெத/ , 

4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 

அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 லா�பக7�சா?தி3 ெத/ , 

6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 ேந/ 
ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

157
க/0காலி��ப� (ம) 

அ;ச�-604601

ரா9ெர"
யா� நிதிஉதவ� 
உய�நிைல�ப�ள( ( 

9த�ைம ஓ"&�க"
ட�)  

வட�� அைற

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 9 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 9 வ.உ.சி ெத/ , 

3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 9 

பாரதி ெத/ , 4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 9 தி/வ�Wவ� ெத/ , 

5.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 10 

காசி நக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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க/0காலி��ப� (ம) 

அ;ச�-604601

ரா9ெர"
யா� நிதிஉதவ� 
உய�நிைல�ப�ள(, ப�ரதான 
ஒ"&  க"
ட�,  ம�திய 
அைற ேம+�  பா��த�

1.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 8 

�ள�கைர ெத/ , 2.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 8 க"டெபா�ம� ெத/ , 

3.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 8 

ெப3ய� ெத/ , 4.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 8 ேநதாஜி ெத/ , 5.கீ6ெப�னா�7� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 10 கைட� ெத/ , 

6.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 10 

ேம"&�ெத/ , 7.கீ6ெப�னா�7� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 10 ஆலமர�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

159

க/0காலி��ப� 
கீ6ெப�னா�7�  
604601

ரா9 ெர"
யா� நிதி உதவ� 
ஆர�ப�ப�ள( ேம+� 
க"
ட� வட�� பா��த�, 

ேம+� ப�தி அைற

1.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 11வ�ேவகான<த� ெத/ (வட�� 
ப�ரதான சாைல , 2.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11 வ�ேவகான<த� 
ெத/ வட�� ேரா"&� ெத/ , 3.க/0காலி ��ப� 
(வ.கி) கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11 

வ�ேவகான<த� வட�� 9த� �,���ெத/ , 

4.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 11 வ�ேவகான<த� வட�� இர�டாவ� 
�,�� ெத , 5.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11 வ�ேவகான<த� 
வட�� X�றாவ� �,�� ெதர , 6.க/0காலி 
��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11 

வ�ேவகான<த�வட�� நா�காவ� �,�� ெத/ , 

7.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 11 வ�ேவகான<த� வட�� ஐ<தாவ� 
�,�� ெத/ , 8.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11 வ�ேவகான<த� 
வட�� ஆறாவ� �,�� ெத/ , 9.க/0காலி 
��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11  

வ�ேவகான<த�  வட�� ஏழாவ� �,�� ெத/ , 

10.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 11 வ�ேவகான<த� வட�� 8வ� 
�,�� ெத/ , 11.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 11  வ�ேவகான<த� 
ெத/  வட�� ஒ�பதாவ� �ற , 12.க/0காலி 
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க/0காலி��ப� 
கிராம� & அ;ச� 
604601

ரா9 ெர"
யா� நிதி உதவ�  
ஆர�ப ப�ள(, ேம+� ப�க 
க"
ட�, கிழ�� ப�தி, அைற 
எ� 5

1.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 12 வ�ேவகான<த� ெத+� சாண��=�
 
சாைல , 2.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)) க/0காலி ��ப�வா�& 12 வ�ேவகான<த� 
ெத+� 9த� �,�� ெத/ , 3.க/0காலி ��ப� 
(வ.கி) கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 12 

வ�ேவகான<த� ெத+� இர�டாவ� �,�� ெத/ , 

4.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 12 வ�ேவகான<த� ெத+� X�றாவ� 
�,�� ெத/ , 5.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 12 வ�ேவகான<த� 
ெத+� நா�காவ� �,�� ெத/ , 6.க/0காலி 
��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 12 

வ�ேவகான<த� ெத/ ெத+� �மர� ெத/ , 

7.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 12வ�ேவகான<த� ெத+� ஐ<தாவ� 
�,�� ெத/1 , 8.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 12 வ�ேவகான<த� 
ெத+� ஐ<தாவ� �,�� ெத/ 2 , 9.க/0காலி 
��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 12 

வ�ேவகான<த� ெத+� ஐ<தாவ� �,�� ெத/ 3 , 

10.க/0காலி ��ப� (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 12வ�ேவகான<த� ெத+� ஐ<தாவ� 
�,�� ெத/ 4 , 11.க/0காலி ��ப� (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 13 அ�ணாநக� 
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ெந&0கா�=�
 
கீ6ெப�னா�7� 
அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, 9த�ைம 
க"
ட�, கிழ�� பா��த�

1.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 6 ெந&0கா�=�
 ந&� ெத/ , 

2.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 6 ெந&0கா�=�
 ப�ள� ெத/ , 

3.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 6 ெந&0கா�=�
 வட�� ெகா�ல 
ெகா"டா , 4.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 6 ெந&0கா�=�
 
ெத+� ெகா�ல ெகா"டா , 5.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) 
கீ6ெப�னா�7� (சி.ஊ)வா�& 6 ச<ைத ேம"&� 
ெத/ , 6.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 6 ச<ைத ேம& க�ணகி நக� , 

7.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 6 தி/வ�Wவ� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ெந&0கா�=�
 
கீ6ெப�னா�7� 
அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( �திய க"
ட�, 

கிழ�� அைற , ெத+� 
பா��த�

1.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&� பாைளய� வட�� ெத/ , 

2.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&� பாைளய� கிழ�� ெத/ , 

3.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"
� பாைளய� 9த� �,�� 
ெத/ , 4.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&�பாைளய� ந&� ெத/ , 

5.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&� பாைளய� ந&� ெத/ ச<� 
1 , 6.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&� பாைளய� ந&� ெத/ ச<� 
2 , 7.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&� பாைளய� 2வ� �,�� 
ெத/ , 8.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&�பாைளய� 3வ� �,�� 
ெத/ , 9.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ேம"&� பாைளய� 4வ� �,�� 
ெத/ , 10.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ெந&0கா�=�
 ேம"&� ெத/ , 

11.ெந&0கா�=�
 (வ.கி) கீ6ெப�னா�7� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ெந&0கா�=�& ந&� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ராய�ேப"ைட கிராம� 
கீ6ெப�னா�7� 
அ;ச� 604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(

1.ராய�ேப"ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

சா9�D?வ3 ேகாவ�� ெத/ , 2.ராய�ேப"ைட 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரா"& ெத/ , 

3.ராய�ேப"ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெப3யெத/ , 4.ராய�ேப"ைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �ள�கைரெத/ , 5.ராய�ேப"ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 6.ராய�ேப"ைட 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெவ�ள�"ைட , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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��ண0��ப� 
கிராம� , ேவடந�த� 
அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� அைற, 

ெத+� பா��த�

1.ராய�ேப"ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

��ண0��ப� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

2.ராய�ேப"ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)��ண0��ப� 
�ள�கைரெத/ ெத+� , 3.ராய�ேப"ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��ண0��ப� 
�ள�கைரெத/ கிழ�� , 4.ராய�ேப"ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��ண0��ப� ஆலமர�ெத/ , 

5.ராய�ேப"ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3��ண0��ப� திD���ப� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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மானாவர�, 

ராய�ேப"ைட அ;ச� 
604601

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ேம+�ப�தி 
�தியக"
ட�, வட�� 
பா��த�

1.மானாவர� (வ.கி) ராய�ேப"ைட (ஊ)வா�& 1 

மானாவர� வட��ெத/ , 2.மானாவர� (வ.கி) 
ராய�ேப"ைட (ஊ)வா�& 1 மானாவர� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ராய�ேப"ைட (வ.கி), ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மானாவர� �ள�கைர ெத/ , 

4.மானாவர� (வ.கி) ராய�ேப"ைட (ஊ)வா�& 1 

மானாவர� ெகா�லெகா"டா , 5.மானாவர� (வ.கி) 
ராய�ேப"ைட (ஊ)வா�& 2 பைழய ஆ�டாQ� , 

6.மானாவர� (வ.கி) ராய�ேப"ைட (ஊ)வா�& 
2ஆ�டாQ� , 7.மானாவர� (வ.கி) ராய�ேப"ைட 
(ஊ)வா�& 1 மானாவர� கிழ�� �,��ெத/ , 

8.மானாவர� (வ.கி) ராய�ேப"ைட (ஊ)வா�& 1 

மானவர� ப�ள(�8ட�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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 கண�ய�=�
 , 

ெகாள�7� அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, ெத+� 
பா��த�

1.கண�யா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&�ெத/ , 2.கண�யா�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

3.கண�யா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பஜைனேகாவ�� ெத/ , 4.கண�யா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேட0� ெத/ , 5.கண�யா�=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஈ	ச0கா& , 

6.கண�யா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெகா�லெகா"டா , 7.கண�யா�=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கா<தி ெத/ , 8.கண�யா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�ள(8ட�ெத/ , 

9.கண�யா�=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ0காள�ம� ெத/ , 10.கண�யா�=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 திெரௗபதி அ�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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க3�கலா�பா
 
ெகாள�7� அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, �திய  க"
ட�, 

கிழ��  அைற, வட�� 
பா��த�

1.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வ Nரப�திர� நக� , 2.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ணா ெத/ , 3.க3�கலா�பா
  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காமராஜ� ெத/ , 

4.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பாரதிதாச� ெத/ , 5.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 தி/வ�Wவ� ெத/ , 6.க3�கலா�பா
  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேநதாஜி ெத/ , 

7.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வ.உ.சி.ெத/ , 8.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெத�ற� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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கா3�கலா�ப
 
ெகாள�7� அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� 
க"
ட�, ேம+� பா��த�

1.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெப3யா� நக� , 2.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 எ�.ஜி.ஆ�.�
ய�/�� ப��ைளயா� 
ேகாய�� , 3.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 இ<திரா�
ய�/�� மானாவர� ேரா& , 

4.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ைதலா0�ள� காமா"சி அ�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

5.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெகா�லெகா"டா , 6.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேவடந�த� ேரா& , 7.க3�கலா�பா
  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�கைர ெத/ , 

8.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 9.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 எ�.ஜி.ஆ�.�
ய�/�� மா3ய�ம� 
ேகாய�� , 10.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 எ�.ஜி.ஆ�. �
ய�/�� ஆலமர�ெத/ , 

11.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

இ<திரா �
ய�/�� ேம+� ெத/ , 

12.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

இ<திரா�
ய�/�� ேட0� ெத/ , 13.க3�கலா�பா
 
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 இ<திரா�
ய�/�� 
வட�� ெத/ , 14.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 இ<திரா �
ய�/�� ந&�ெத/ , 

15.க3�கலா�பா
  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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ேவடந�த� & அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள((9த�ைம 
க"
ட�)கிழ�� பா��த�

1.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&�ெத/ , 2.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம�ேகாவ�� ெத/ , 

3.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ய��ேதா�� , 4.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெப3ய ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

170
ேவடந�த� & அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (9த�ைம 
க"
ட�)

1.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ/<ததிய� 
ெத/ , 2.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

காலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 3.ேவடந�த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 காலன( ஓ� ச�தி 
ேகாவ�� ெத/ , 4.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 காலன(  ெக0ைகய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

171
ேவடந�த� & அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள((8&த� �திய 
க"
ட�) வட�� பா��த�

1.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 2.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப�ள(�8ட�ெத/ , 3.ேவடந�த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பஜைனேகாவ�� ெத/ , 

4.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஆலமர�ெத/ , 5.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �ள�கைர ெத/ , 6.ேவடந�த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 எ�W�"ைட ெத/ , 

7.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ணாநக� , 8.ேவடந�த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 சி�ேத3கைர , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

172
கட�ைப ேசாமாசிபா
 
அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( வட�� 
ப�தி எ?.எ?.ஏ க"
ட�

1.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 மVதி 9த� 
ெத/ , 2.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 மVதி 
இர�டாவ� ெத/ , 3.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 4.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 �/�ப� ெத/ , 5.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 & 2 க�மாள�ெத/ , 

6.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 ெகா�ல 
ெகா"டா11 , 7.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 

ெகா�ல ெகா"டா12 , 8.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&2 ெகா�ல ெகா"டா1  3 , 9.கட�ைப (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&2 ெகா�ல ெகா"டா1 4 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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கலி�ேத3 கிராம� 
ேசாமாசிபா
 அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( வட�� 
பா��த� �

1.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ப�ள(8ட�ெத/ , 2.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ந&ெத/ , 3.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 4.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 வ�ண�ய�ர� , 5.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& காேவ3�ர� , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

174

கட�ைப கிராம� 
ேசாமாசிபா
 அ;ச� 
606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள((வட�� 
ப�தி ) எ? எ? ஏ  
க "
ட� ெத+� பா��த�

1.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபால��ண� 
�,��ெத/ 1 , 2.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபால��ண� �,��ெத/ 2 , 3.கட�ைப (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபால��ண� �,��ெத/ 3 , 

4.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபால��ண� 
�,��ெத/ 4 , 5.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

9?லி� இ&கா"&ெத/ , 6.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ேட0�ெத/ , 7.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ேட0�ெத/ 2 , 8.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத/ , 9.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
�,��ெத/ 1 , 10.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� �,��ெத/ 2 , 11.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பாைறேம& , 12.கட�ைப 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கட�ைபகாலன( 1 வ� 
ெத/ , 13.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

கட�ைபகாலன( 2வ� ெத/ , 14.கட�ைப (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 கட�ைபகாலன( 3வ� ெத/ , 

15.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கட�ைப 
8"ேரா& , 16.கட�ைப (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

தி�
வண;சாைல , 17.கட�ைப (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வBதல�ண;சாைல , 18.கட�ைப (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபால��ண� ப�ரதானசாைல , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ஆர;சி, ேசாமாசிபா
 
அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( , வட�� 
ப�தி, ெத+� பா��த க"
ட�

1.ஆரா;சி (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆரா;சி  
அ/<ததி காலன( , 2.ஆரா;சி (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1ஆரா;சி காலன( , 3.ஆரா;சி (வ.கி) 
�மார�
 (ஊ)வா�& 3 �மார�
 காலன( , 

4.ஆரா;சி (வ.கி) �மார�
 (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத/ , 5.ஆரா;சி (வ.கி) �மார�
(ஊ)வா�& 
2 மண�ய�கார�ெத/ , 6.ஆரா;சி (வ.கி) 
�மார�
(ஊ)வா�& 2 �மார�
 ராஜவ Nதி , 7.ஆரா;சி 
(வ.கி) �மார�
(ஊ)வா�& 2 �மார�
 �7� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

176
ஆரா;சி ,ேசாமாசிபா
 
அ;ச� 606611

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( , கிழ�� 
ப�தி, ேம+� பா��த�

1.ஆரா;சி (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள��ேம"&ெத/ , 2.ஆரா;சி (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 சானாரெத/ , 3.ஆரா;சி (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �,�ப�ெத/ , 4.ஆரா;சி (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ஆரா;சி ராஜவ Nதி , 5.ஆரா;சி (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெபால��ண� சாைல , 

6.ஆரா;சி (வ.கி) �மார�
(ஊ)வா�& 1 ஆரா;சி 
ராமணாத�ர� , 7.ஆரா;சி (வ.கி) �மார�
(ஊ)வா�& 
1 ஆரா;சி அ?தின�ர� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

177 ெபால��ண� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(,ெத+� 
பா��த�

1.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

சன(Xைல�ெத/ , 2.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வட��ெத/ , 3.ெபால��ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ராஜபாைளய� , 4.ெபால��ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 உைடயா� ெத/ , 

5.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெத+�ெத/ , 6.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம"&ெத/ , 7.ெபால��ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா"& ேவளான<த� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 8.ெபால��ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா"&ேவளான<த� ெமய�� 
ேரா& , 9.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

கா"&ேவளான<த� ெச"
யா� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

178 ெபால��ண� , 606755

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(, 
�திய க"
ட�, கிழ�� 
ப�தி,வட�� பா��த�

1.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயகாலன( வட��ெத/ , 2.ெபால��ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 3.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மாதா ேகாவ�� ெத/ , 4.ெபால��ண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( கிழ�� 
ெத/ , 5.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ/<ததிய� ெத/ , 6.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( 1வ� ெத/ , 

7.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�தியகாலன( 2வ� ெத/ , 8.ெபால��ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( 3வ� ெத/ , 

9.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேஜாசிய� 
காலன( , 10.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மைலய
 காலன( , 11.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கா"&ேவளான<த� �7� , 

12.ெபால��ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயகாலன( ந&ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

179

கீரJ� (ம) 

பE0கைர,ராஜபாைளய
� அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள((கிழ��ப�தி)

1.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கீரc� 
ேம+�ெத/ , 2.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெகா�லெகா"டா1 , 3.கீரJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கீரc� ச�திர� , 4.கீரJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பE0கைர �தியகாலன( 
1வ�ெத/ , 5.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பE0கைர �திய காலன( 2 வ� ெத/ , 6.கீரJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பE0கைர �தியகாலன( 3 

வ�ெத/ , 7.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பE0கைர �தியகாலன( 4 வ�ெத/ , 8.கீரJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பE0கைர �தியகாலன( ேம+� 
ெத/ , 9.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பE0கைர 
பைழயகாலன( ெமய��ேரா& , 10.கீரJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பE0கைர பைழயகாலன( 1வ� 
ெத/ , 11.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பE0கைர பைழயகாலன( 2வ� ெத/ , 12.கீரJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பE0கைர பைழயகாலன( 
3வ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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கீரJ� ம�ரா 
ராஜபாைளய� அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ,ேம+� ப�தி, 
ெத+� பா��த அைற

1.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ராஜாபாைளய� 
ராஜா ெத/ , 2.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ராஜாபாைளய� நாG&ெத/ , 3.கீரJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ராஜாபாைளய� பைழயகாலன( , 

4.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ராஜாபாைளய� 
�தியகாலன( 1 வ�ெத/ , 5.கீரJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ராஜாபாைளய� �தியகாலன( 2 வ�ெத/ 
, 6.கீரJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ராஜாபாைளய� 
�தியகாலன( 3 வ�ெத/ , 7.கீரJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெச"
யா� ெத/ , 8.கீரJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 காமராZ நக� , 9.கீரJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கீரc� ேட0� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ேவளான<த� கிராம� 
& அ;ச� 606755

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
(கிழ�� ப�க க"
ட�) 

ேம+� பா��த அைற, வட�� 
ப�தி

1.ேவளான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1ேவளான<த� ெமய��ேரா& , 2.ேவளான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெச�ல0��ப� ேரா& , 

3.ேவளான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பாடசாைலெத/ , 4.ேவளான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேவளான<த� �7�ேரா& , 

5.ேவளான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேவளான<த� 1வ�ெத/ , 6.ேவளான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேவளான<த� 2வ�ெத/ , 

7.ேவளான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேவளான<த� 3வ�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ேவளான<த� கிராம� 
& அ;ச� 606755

அரசின� உய�நிைல� ப�ள( 
,கிழ�� ப�க க"
ட�,ேம+� 
பா��த அைற

1.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 பாடசாைலெத/ , 2.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெச�ல0��ப� ேரா& , 

3.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 காமா"சிய�ம� ேகாவ��ெத/ , 4.ேவளான<த� 
ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �,��ெத/ , 

5.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 வ Nரப�திர� ேகாவ��ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�
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ேவளான<த� கிராம� 
& அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ெத+� பா��த 
ேம+� ப�க  க"
ட�  
கிழ�� பா�த�

1.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ெத+�ெத/ , 2.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ�நாயக� ேகாவ��ெத/ , 

3.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 அ/<ததிய� காலன( , 4.ேவளான<த� ெந1��ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அரச0��ப� 1வ�ெத/ , 

5.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 அரச0��ப� 2வ�ெத/ , 6.ேவளான<த� 
ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அரச0��ப� 
3வ�ெத/ , 7.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 க�லா0���ெத/ , 

8.ேவளான<த� ெந1��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 பா�ப<தா0க� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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அ/�பா�க� 
ேகாணQ� அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, �திய 
க"
ட�, ேம+� ப�தி

1.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ/�பா�க� ேம"& ெத/ , 2.அ/�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ/�பா�க� காமா"சி அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 3.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

4.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2ெத+� 
ெத/ , 5.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கிழ�� ெத/ , 6.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2மாதா ேகாய�� ெத/ , 7.அ/�பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 1 ெத/ , 

8.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
இர�டாவ� ெத/ , 9.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( 3 ெத/ , 10.அ/�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 4ெத/ , 11.அ/�பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 உதய V3ய�ர� , 

12.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேசாமாசிபா
 சாைல , 13.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ/�பா�க� �7� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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கலி0கேல3 கிராம� 
ம+,� அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� 
பா��த அைற ேம+� ப�தி

1.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கலி0கேல3 , 2.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ராஜா பாைளய� சாைல , 

3.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேசா�பன<த� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

4.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேசா�பன<த� அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

5.அ/�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1ேசா�பன<த� ந�த ெகா�ல ெத/ , 6.அ/�பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �/�ப கலி0கேல3 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

186
ேகாணQ� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� ப�க 
க"
ட� ேம+� ப�தி, 
ெத+� பா��த�

1.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேகாணQ�  
 வட�� ெத/ , 2.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பாடசாைல ெத/ , 3.ேகாணQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம"& ெத/ , 

4.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

ேரா"&� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

187
ேகாணQ� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ,ெத+� ப�தி 
க"
ட� வட�� பா��த�

1.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம�மத� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெத+� ெத/ , 3.ேகாணQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ 9த� ச<� , 

4.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ 
3வ� ச<� , 5.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெத+� ெத/ 3வ� ச<� , 6.ேகாணQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ 4வ� ச<� , 

7.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 8.ேகாணQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேகாணQ� �7� , 9.ேகாணQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ேகாணQ� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( (வட�� 
க"
ட� ) கிழ�� ப�தி, 
ெத+� பா��த அைற

1.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( வட�� ெத/ , 2.V3ய<தா0க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( ந&� ெத/ , 

3.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( ெத+� ெத/ , 4.V3ய<தா0க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( ெத+� ெத/ 
ச<� , 5.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�திய காலன(  ேம+� ெத/ , 6.V3ய<தா0க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3�திய காலன(  ெத+� 9த� 
ச<� , 7.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�திய காலன( கிழ�� ெத/ 1வ� ச<� , 

8.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( கிழ�� ெத/ 2வ� ச<� , 9.V3ய<தா0க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய காலன( கிழ�� 
ெத/ 3வ� ச<� , 10.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலன( கிழ�� ெத/ , 

11.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3ெமய�� 
ேரா& , 12.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

V3ய<தா0க� ேரா& , 13.V3ய<தா0க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 V3ய<தா0க� ேம+� 1வ� 
ெத/ , 14.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

V3ய<தா0க� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

15.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

V3ய<தா0க� ேம+� 2வ� ெத/ , 

16.V3ய<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 
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கா"&மைலயJ� 
�7� அ;ச� 606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( (ேம+�ப�தி)

1.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம+� ெத/ , 

3.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பாடசாைல ெத/ , 4.கா"&மைலயJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 சி0கவர� சாைல , 

5.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயகாலன( ேம+� ெத/ , 6.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( வட�� 
ெத/ , 7.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 பைழயகாலன( ந&� ெத/ , 8.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 9.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( வட�� 
ெத/ , 10.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ��ட� ெத/ , 11.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( ந&� ெத/ 
, 12.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�தியகாலன( ெத+� ெத/ , 13.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( கிழ�� 
ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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பைழய 
கா"&மைலயJ� 
அ;ச� 606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (கிழ�� ப�க 
பைழய  க"
ட�) ேம+� 
பா��த�

1.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ைஜன� ெத/ , 

3.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ப�ள(8ட�ெத/ , 4.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ச��ணO8ட�ெத/ , 

5.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  

காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

6.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  

ேம+� ெத/ , 7.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வட�� ெத/ , 8.கா"&மைலயJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  �&ைவ கிண� ெத/ , 

9.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ந&�ெத/ , 10.கா"&மைலயJ� (ஊ)வா�& 3 

கிழ�� ெத/ , 11.கா"&மைலயJ� (ஊ)வா�& 3 

நாடழகான<த�  கா"&மைலயJ� சாைல , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெக0கந<த� 
,கா"&மைலயJ� 
அ;ச� 606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த�

1.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி0கவர� ெத+�ெத/ , 2.கா"&மைலயJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 சி0கவர� ந&�ெத/ , 

3.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி0கவர� வட��ெத/ , 4.கா"&மைலயJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&4 கா"&மைலயJ� �7� சாைல , 

5.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

சி0கவர� ப�ள(8டெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�

192

சி0காவர� 
,கா"&மைலயJ� 
அ;ச� 606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ெத+� ப�க 
அைற ேம+� பா�த�

1.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெக0கன<த� சாைல , 2.கா"&மைலயJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ஓ�தவாைடெத/ , 

3.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேகாவ��ெத/ , 4.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெக0கன<த� வட��ெத/ , 

5.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெபால��ண�  கா"&�ள�சாைல , 

6.கா"&மைலயJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ணாநக� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெகாள�7� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய �வ�க� 
ப�ள((ேம+�ப�தி 
�தியக"
ட�)

1.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கீ6ெப�னா�7� சாைல , 2.ெகாள�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெபா�ன0�ள� சாைல , 

3.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 4.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கா�நைட ம/��வமைன ெத/ , 

5.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாய�� �,��� ெத/ கிழ�� 1 , 6.ெகாள�7� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� 
�,��� ெத/ ேம+� 1 , 7.ெகாள�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� �,��� 
ெத/ ேம+� 2 , 8.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� �,��� ெத/ 
ேம+� 3 , 9.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைன ேகாய�� �,��� ெத/ ேம+� 4 , 

10.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள� 
ெத/ , 11.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய டா0� ெத/ , 12.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஆ	சா3 ெத/ (சாவ
) , 13.ெகாள�7� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ 
(ந&� தி"&) , 14.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 ஆ	சா3 ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெகாள�7� கிராம� & 

அ;ச� 606755

அரசின�  உய�நிைல� ப�ள( 
,ேம+� ப�க �திய க"
ட�, 

வட�� பா���

1.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காமா"சிய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 2.ெகாள�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �� காலன( ேம+� ெத/ , 

3.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ��காலன( 
வட�� ெத/ , 4.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ��காலன( ெத+� ெத/ , 5.ெகாள�7� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( 
வ�னாயக� ேகாவ�M�� ேம+�ப�த , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�
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ெகாள�7� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(,�திய க"
ட�, 

கிழ�� பா�தத வட�� ப�க 
க"
ட�

1.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காமா"சிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.ெகாள�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �,��� ெத/ கிழ�� 2 , 

3.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ�ணார� 
ேப"ைட , 4.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப�ள(�8ட� ெத/ , 5.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( வ�னாயக� ேகாவ�� 
கிழ���ப�தி , 6.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெபா�ன0�ள� , 7.ெகாள�7� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபா�ன0�ள� ேம+� 
ெகா�ைலெகா"டா , 8.ெகாள�7� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெபா�ன0�ள� கிழ�� 
ெகா�ைலெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�
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ஏ��பா�க�, 

சாண��=�
 அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, ஏ�பா�க� 
ேம+� பா��த கிழ�� 
க"
ட�

1.ஏ�பா�க� (வ.கி) ெகாள�7�  (ஊ)வா�& 4 

ஏ�பா�க� ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 2.ஏ�பா�க� 
(வ.கி) ெகாள�7�  (ஊ)வா�& 4 ஏ�பா�க� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.ஏ�பா�க� (வ.கி) 
ெகாள�7�  (ஊ)வா�& 4 ஏ�பா�க�  வாெனாலி 
அைற ெத/ , 4.ஏ�பா�க� (வ.கி) ெகாள�7�  
(ஊ)வா�& 4 ஏ�பா�க�  ெத+� ெத/ , 5.ஏ�பா�க� 
(வ.கி) ெகாள�7�  (ஊ)வா�& 4 ஏ�பா�க� 
சாண��=�
 சாைல , 6.ஏ�பா�க� (வ.கி) ெகாள�7� 
 (ஊ)வா�& 4 ஏ�பா�க� அ/<ததிய� ெத/ , 

7.ஏ�பா�க� (வ.கி) ெகாள�7�  (ஊ)வா�& 4 

ஏ�பா�க� ெகா�ைல ெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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சாண��=�
 கிராம� 
& அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� 
ப�தி,ேம+� பா��த�

1.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 2.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 இ/ள� காலன( , 3.சாண��=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 யாதவ� ெத/ , 4.சாண��=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 யாதவ� ேத�X"ட� 
ெத/ , 5.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.சாண��=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பாடசாைல , 7.சாண��=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பாடசாைல ந&� ெத/ , 

8.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஒ"ட� 
ெத/ , 9.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஒ"ட� ெத/ ச<� கிழ�� , 10.சாண��=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 வாண�ய� ெத/ , 

11.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய 
காலன( 9த� ெத/ , 12.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( கிழ�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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சாண��=�
 கிராம� 
& அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ெத+� ப�தி, 
ேம+� பா��த�

1.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.சாண��=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா ேகாய�� 2வ� ெத/ , 

3.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா 
ேகாய�� 1 வ� ெத/ , 4.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ணாநக� 1 வ� ெத/ , 

5.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�ணாநக� 2  வ� ெத/ , 6.சாண��=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய காலண� 9த� ெத/ , 

7.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலண� 2வ� ெத/ , 8.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலண� 3வ� ெத/ , 

9.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �ன(த 
அ<ேதாண�யா� ேகாய�� ெத/ , 10.சாண��=�
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� 1வ� 
ெத/ , 11.சாண��=�
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

எ�.ஜி.ஆ�.நக� 2வ� ெத/ , 12.சாண��=�
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 எ�.ஜி.ஆ�.நக� 3 வ� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ராஜ<தா0க� கிராம� 
& அ;ச� 606755

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(, 
�திய க"
ட� , தைரதள� 
வட�� ப�தி , கிழ�� 
பா��த�

1.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

சன(Xைல ெத/ , 2.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஈ?வர� ேகாய�� ெத/ , 

3.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&� 
ெத/ , 4.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பாடசாைல வ Nதி , 5.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

6.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

உைடயா� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ராஜ<தா0க� கிராம� 
& அ;ச� 606752

அரசின� ேம� நிைல�ப�ள(, 
தைர தள� ,ெத+� ப�தி, 
�திய க"
ட�, கிழ�� 
பா��த�

1.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��� 
ெத/ , 2.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

தி.மைல  வ�B��ர� ெமய�� ேரா& , 

3.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெகா�ல 
ெகா"டா1 , 4.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஒ"ட� ெத/  (வ Nரனா� நக�) , 

5.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 க3�=� 
8"&ேரா& , 6.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 இM�ப<தா0க� 9த� ெத/ , 

7.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

இM�ப<தா0க� இர�டாவ� ெத/ , 

8.இராஜ<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

இM�ப<தா0க� X�றாவ� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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நாடழகான<த� 
த�டைர அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட�, ேம+� பா��த�

1.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வட��ெத/ , 2.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பாடசாைல ெத/ , 3.நாடழகான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச<� ெத/ , 

4.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந&�ெத/ , 5.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 சி�னதா1 ெத/ , 6.நாடழகான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெதா�பெச"
ெத/ , 

7.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச<�ெத/ 1 , 8.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெக0க�ப"& ேரா& , 9.நாடழகான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெச�ல�"
 ெத/ , 

10.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வாண�ய� ெத/ , 11.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ள��ேம"& ெத/ , 12.நாடழகான<த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெகா�ைலேம& , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

202

நாடழகான<த� �7� 
ேகாணQ� அ;ச� 
606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� ப�தி,  
ேம+� பா��த அைற

1.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  ேம+� 
ெத/ க/0க�ப"& , 2.நாடழகான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ 
க/0க�ப"& , 3.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 பாடசாைல ெத/ க/0க�ப"& , 

4.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  வட�� 
ெத/ க/0க�ப"& , 5.நாடழகான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ச<�ெத/ 1 க/0க�ப"& , 

6.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  

ச<�ெத/ 2 க/0க�ப"& , 7.நாடழகான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3  வ�B��ர� ெமய�� ேரா& 
க/0க�ப"& , 8.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெகா�ைலேம& க/0க�ப"& , 

9.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வ�B��ர� ெமய��ேரா&  நா �7� , 

10.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/  நா �7� , 

11.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வட��ெத/ நா �7� , 12.நாடழகான<த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 கா"&மைலயJ� ேரா&  நா 
�7� , 13.நாடழகான<த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெகா�ைலேம& நா �7� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

203 நா. ெக0க�ப"& -606804

ெசய��பா� 
உய�நிைல�ப�ள( (�திய 
கிழ�� க"
ட� ) ெத+� 
பா��த�,ேம+� ப�தி

1.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.நா. ெக0க�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ	சா3யா� ெத/ , 3.நா. 

ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�லாேகாய�� ெத/ , 4.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�லா ேகாய�� ெமய�� 
ேரா& , 5.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மைல ேகாய�� ெத/ 1 , 6.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ<ேதாண�யா�  ெத/ , 7.நா. 

ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந& ெத/ , 

8.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெமய�� ேரா& , 9.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஆப�ஸ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

204
  நா. ெக0க�ப"& 
606804

ெசய��பா� 
உய�நிைல�ப�ள( ,�திய 
க"
ட� கிழ�� அைற

1.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மாதாேகாய�� ெத/ , 2.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஒ�தவாைட ெத/ , 3.நா. 

ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ணா 
நக� , 4.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மட�� ெத/ , 5.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �� மட�� ெத/ , 6.நா. ெக0க�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��	ேச3 1வ� ெத/ , 

7.நா. ெக0க�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

��	ேச3 2வ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�அய�நா& வா6 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

205

ெச�ல0��ப� 
,ேவளான<த� அ;ச� 
606755�

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(, 
ெத+� பா��த க"
ட�

1.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ைநனா� 
ெத/ , 2.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெச"
யா� ெத/ , 3.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

4.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ந&�ெத/ , 5.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �ள�� ேம"&ெத/ , 6.ெச�ல0��ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வட��ேம"&ெத/ , 

7.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ைர?மி�ெத/ , 8.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேரா&ெத/ , 9.ெச�ல0��ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெமய��ேரா& , 

10.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ/�ததிய�ெத/ , 11.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 சன( Xைலெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

206

ெச�ல0��ப� 
கிராம� ேவளான<த� 
அ;ச� -606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(,8&த� 
ேம+� க"
ட�, ேம+� 
ப�க�, கிழ��  பா��த�

1.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3பைழயகாலன( அ�ணாெத/ , 2.ெச�ல0��ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 9"&	ச<�ெத/ , 

3.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேட0�ச<� , 4.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 

5.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�தியகாலன( அ���ப"& ேரா& , 6.ெச�ல0��ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( 1 வ�ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�அய�நா& வா6 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெச1யாலா3 கிராம� 
ேவளான<த� அ;ச� 
 -606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(,8&த� 
க"
ட�, ேம+� ப�க� 
அைற ெத+� பா��த�

1.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�தியகாலன( 2வ�ெத/ , 2.ெச�ல0��ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( 3வ�ெத/ , 

3.ெச�ல0��ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�தியகாலன( �ள�� ேம"&ெத/ , 4.ெச�ல0��ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( 4வ�ெத/ , 

5.ெச1யாேள3 (வ.கி) ெச�ல0��ப� (ஊ)வா�& 4 

ெச1யாேள3 கிழ��ெத/ , 6.ெச1யாேள3 (வ.கி) 
ெச�ல0��ப� (ஊ)வா�& 4 ெச1யாேள3 
ேம+��ெத/ , 7.ெச1யாேள3 (வ.கி) ெச�ல0��ப� 
(ஊ)வா�& 4 ெச1யாேள3 வட��ெத/ , 

8.ெச1யாேள3 (வ.கி) ெச�ல0��ப� (ஊ)வா�& 4 

ெச1யாேள3 ெத+��ெத/ , 9.ெச1யாேள3 (வ.கி) 
ெச�ல0��ப� (ஊ)வா�& 4 

ெச1யாேள3�ள��ேம"&�ெத/ , 10.ெச1யாேள3 
(வ.கி) ெச�ல0��ப� (ஊ)வா�& 4 ெச1யாேள3 
பாைளய�தா� ெகா"டைக , 11.ெச1யாேள3 (வ.கி) 
ெச�ல0��ப� (ஊ)வா�& 4 ெச1யாேள3 
ெமா"ைடய�ெகா"டைக , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

208
த�டைர & அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� பா��த 
க"
ட�, ெத+� ப�தி

1.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெக0க�ப"& 
சாைல , 2.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

9/க� ேகாய�� ெத/ , 3.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கா<தி நக� , 4.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 சா9�D?வ3 ேகாய�� ெத/ , 

5.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

சா9�D?வ3 ேகாய�� �,�� ெத/ , 

6.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� 
ேம"&� ெத/ , 7.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 �ள��ேம"& கிழ�� �,�� ெத/ , 8.த�டைர 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள�� ேம"& வட�� 
ெத/ , 9.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�ள�� ேம"& ேம+� ெத/ , 10.த�டைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(�8ட� ெத/ , 

11.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 சாவ
� 
ெத/ , 12.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 சாவ
 
�,�� ெத/ , 13.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 சன(Xைல� ெத/ , 14.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப"
� ெத/ , 15.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �யவ� ெத/ , 16.த�டைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �யவ� �,�� ெத/  1 , 

17.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �யவ� 
�,�� ெத/ 2 , 18.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேபா?" ஆபT? ெத/ , 19.த�டைர 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெக0ைகய�ம� ேகாய�� 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

209
த�டைர & அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ��பா��த 
க"
ட�, வட�� ப�தி

1.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2ைவ�=� 
சாைல , 2.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2மா3ய�ம� ேகாய�� வட�� ெத/ , 3.த�டைர 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாய�� 
கிழ�� ெத/ , 4.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2மா3ய�ம� ேகாய�� ேம+� ெத/ , 5.த�டைர 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2வ�நாயக� ேகாய�� ெத/ , 

6.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2வ�நாயக� 
ேகாய�� கிழ�� ெத/ , 7.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ைவ�=� ேரா& �,�� ெத/ 1 , 

8.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2ைவ�=� 
ேரா& �,�� ெத/     2 , 9.த�டைர (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2மகள(� ம�ற ெத/ , 

10.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத+� ெத/ , 11.த�டைர (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ைவ�=� ேரா& ெத+� 1வ� ெத/ , 

12.த�டைர (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2ைவ�=� 
ேரா& ெத+� 2வ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

210
இE�கழி�கா"ேட3 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( வட�� 
பா��த அைற

1.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கீ6க3�=� சாைல , 2.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ணா நக� ெத/ , 3.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ணா நக� 
ேம+�� ெத/ , 4.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 சன(9ல� ெத/ , 5.இE�கழி கா"ேட3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேமல�ட� ெத/ , 

6.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&� 
ெத/ , 7.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 கீழ�ட� ெத/ , 8.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

9.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெசாைச"
� ெத/ , 10.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(� 8ட� ெத/   1 , 

11.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(8ட� ெத/ 2 , 12.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)ைவ�& 1 ப�ள(�8ட� ெத/ 3 , 

13.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேஜாகி� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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இE�கழி�கா"ேட3 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( வட�� 
பா��த அைற

1.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ேம"&�ெத/ , 2.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம"&ெத/ கிழ�� �,��ெத/ , 

3.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&�ெத/ கிழ�� �,�� ெத/ 2 , 4.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 வட��ெத/ , 

5.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ந&�ெத/ , 6.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ கிழ�� �,��ெத/ 1 , 

7.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ந&�ெத/ கிழ�� �,�� ெத/ 2 , 8.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ 
கிழ�� �,�� ெத/ , 9.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ந&�ெத/ ேம+� �,�� 
ெத/ , 10.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ேம+� ெத/ கிழ�� �,��ெத/ , 

11.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெத+� ெத/ , 12.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ேம+� ெத/ , 13.இE�கழி கா"ேட3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம+,� 3 கிழ��ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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இE�கழி�கா"ேட3 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( வட�� 
பா��த அைற

1.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�லைன ெச�M� சாைல , 2.இE�கழி கா"ேட3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 X�பனா� ேகாய�� ெத/ 
, 3.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ�ட�ப�ள� ெச�M� சாைல , 4.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ�ட�ப�ள� 
�,��ெத/ 1 , 5.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ�ட�ப�ள� �,��ெத/ 2 , 

6.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ட�ப�ள� �,��ெத/ 3 , 7.இE�கழி கா"ேட3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ட�ப�ள� 
�,��ெத/ 4 , 8.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 9.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம+,� 3 

தி
���ப� ேம+� �,�� த , 10.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தி
���ப� 
ேம+� �,�� ெத/ 2 , 11.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 தி
���ப� கிழ�� �,�� 
ெத/ 1 , 12.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 தி
���ப� கிழ�� �,��ெத/ 2 , 

13.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

தி
���ப� ேம+� �,��ெத/ 3 , 14.இE�கழி 
கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& �தியகாலன( 
ெமய�� , 15.இE�கழி கா"ேட3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ��காலன( ேம+� �,�� ெத/ 1 , 
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க�லைண கீ6க3�=� 
அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ெத+� 
பா��த அைற

1.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 �தியகாலன(  
9த� ெத/ , 2.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 �தியகாலன(  2 வ�   ெத/ , 3.கீ6க3�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �திய காலண� ஓைட� ெத/ , 

4.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �தியகாலண� 
மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 5.கீ6க3�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �திய காலண� அ�ம	சியா� 
ேகாவ�� ெத/ , 6.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �திகாலண� ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 

7.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய 
காலண� 9த� ெத/ , 8.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழய காலண� 2 வ� ெத/ , 

9.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஆலமர�ெத/ , 10.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெமய��ேரா& தா�சாைல , 11.கீ6க3�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1ப��ைளயா�ேகாவ�� 
ெத/ , 12.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�டைவ கா3அ�ம� ேகாவ��ெத/ , 13.கீ6க3�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

எ�ைலமா3ய�ம�ேகாவ��ெத/ , 14.கீ6க3�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பா�வா
ெத/ , 

15.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம�ெத/ , 

16.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஓ�ச�தி 
ேகாவ��ெத/ , 17.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ம�ர நக� , 18.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
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8&த�க"
ட�-

க�லைண கீ6க3�=� 
அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( 
ேம+�பா��த

1.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ , 

2.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ/<ததிபாைளய� ேரா& , 3.கீ6க3�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பஜைனேகாவ�� கிழ��ெத/ , 

4.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஓவ�ேட0� 
ெத/ , 5.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�7�ேம�ெத/ , 6.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �ள�கைரெத/ , 7.கீ6க3�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �7� கீ6ெத/ , 8.கீ6க3�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பஜைனேகாவ�� 
ேம+�ெத/ , 9.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ணாமைலெத/ , 10.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 எ�ைலமா3ய�ம� ேகாவ��ெத/ , 

11.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ/<ததிய� 
பாைளய� வட��ெத/ , 12.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&3அ/<ததியரபாைளய� 
மா3ய�ம�ேகாவ��ெத/ , 13.கீ6க3�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ/<ததிய�பாைளய� 
ந&�ெத/ , 14.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ/<ததிய�பாைளய� ெத+�ெத/ , 15.கீ6க3�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ/<ததிய�பாைளய� 
ேம+�ெத/ , 16.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 அ/<ததிய�பாைளய� கிழ��ச<� , 17.கீ6க3�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �7� ேம�ச<� , 

18.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �7� 
கி6ெத/ ச<� , 19.கீ6க3�=� (வ.கி) ம+,� 
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மகள(� Eயஉதவ���B 
க"
ட�, ெத+� பா��த�

1.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�கைர 
1வ� ெத/ , 2.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள�கைர 2வ� ெத/ , 3.வயQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 �ள�கைர 3வ� ெத/ , 4.வயQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�கைர 4 வ� ெத/ , 

5.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�கைர 5 

வ� ெத/ , 6.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெப3யாய�  ெத/ , 7.வயQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� ெத/ 1வ� ெத/ , 

8.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ 2 வ� ெத/ , 9.வயQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ைநன� ெத/ 1வ� ெத/ , 

10.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ைநன� ெத/ 
2வ� ெத/ , 11.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 12.வயQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா ேகாவ�� ெத/ 1வ� 
ெத/ , 13.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா 
ேகாவ�� ெத/ 2வ� ெத/ , 14.வயQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா ேகாவ�� ெத/ 3 வ� 
ெத/ , 15.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா 
ேகாவ�� ெத/ 4 வ� ெத/ , 16.வயQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா ேகாவ�� ெத/ 5 வ� 
ெத/ , 17.வயQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதா 
ேகாவ�� ெத/ 6 வ� ெத/ , 18.வயQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெகா�ல�ெகா"டா , 
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ஜமe�8டQ� கிராம� 
& அ;ச� 606755

ேராம�க�ேதாலி� 
�வ�க�ப�ள(, ெத+� ப�தி, 
ேம+� பா��த�

1.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

நNல<தா0க� ெமய�� ேரா& , 2.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட���ெத/ , 3.ஜமe� 
8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம+,� 2 

பைழயமாதாேகாய��ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ஜமe�8டQ� கிராம� 
& அ;ச� 606755

ேராம�க�ேதாலி� 
�வ�க�ப�ள(, வட�� ப�தி, 
ேம+� பா��த�

1.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஓைட�ெத/ , 2.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கிழ�� �,���ெத/ , 3.ஜமe� 
8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ேப�கா� 
ெத/ , 4.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�� மாதா ேகாய�� ெத/ , 5.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ��� ெத/ , 6.ஜமe� 8டQ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 உய� நிைல ப�ள(� 
ெத/ , 7.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

இ<திரா நக� 1 , 8.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 9.ஜமe� 
8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1ெத+�� ெத/ , 

10.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வ�
பா"ைட ெத/ , 11.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம+� �,��� ெத/ , 

12.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கிழ�� 
�,��� ெத/ , 13.ஜமe� 8டQ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 இ<திரா நக� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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நNல<தா0க� ஜமe� 
8டQ� அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ெத+� 
பா��த�

1.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1வட��� 
ெத/ , 2.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1  

ேம+�� �,��� ெத/ , 3.நNல<தா0க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 வ�நாயக� ேகாய�� ெத/ , 

4.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிழ�� 
�,��� ெத/ , 5.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ���ெத/ , 6.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 இ/ள�காலன( வட���ெத/ , 

7.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெமய��ேரா& , 8.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 இ/ள�காலன( ந&�ெத/ , 

9.நNல<தா0க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

இ/ள�காலன( ெத+�தெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ஆL� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� 
க"
ட�, ெத+� பா��த அைற

1.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாய��ெத/ 9த�ெத/ , 3.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம�ேகாய��2வ�ெத/ , 4.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம�
� ெத/ 1வ� ெத/ , 

5.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&� ெத/ , 

6.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத/ , 7.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைன 
ேகாய�� �,��� ெத/ , 8.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வ0கி� ெத/ , 9.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெமய��ேரா& , 10.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( 1 வ� ெத/ , 11.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( 2 வ� 
ெத/ , 12.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய 
காலன( 3 வ� ெத/ , 13.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( 4 வ� ெத/ , 14.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம�
 ெமய�� ெத/ , 

15.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம�
 �,��� 
ெத/ , 16.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 ப�ன(C� 
சாைல , 17.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 ம�
 
இர�டாவ� ெத/ , 18.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அரப� மதரஸா ெத/ , 19.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 அரப� மதரஸா �,�� 1 வ� 
ெத/ , 20.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அரப� 
மதரஸா �,�� 2  வ� ெத/ , 21.ஆL� (வ.கி) 
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ஆL� கிராம� & 

அ;ச� 606755

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ேம+�  
க"
ட�, கிழ�� பா��த 
அைற

1.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேஷ� ெமா1தN� 
1வ� ெத/ , 2.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேஷ� ெமா1தN� 2 வ� ெத/ , 3.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�ள(வாச� ெத/ , 4.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கிரெச�" ப�ள( 1 வ� 
ெத/ , 5.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கிரெச�" 
ப�ள( 2 வ� ெத/ , 6.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 கா<தி நக� 1 வ� ெத/ , 7.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா<தி நக� 2வ� ெத/ , 

8.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா<தி நக� 3  

வ� ெத/ , 9.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

A/�லா ேப" , 10.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 11.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஆ	சா3 ெத/ , 12.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேகானா� ெத/ , 13.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 கா<தி நக� ெமய�� ேரா& , 

14.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெச"
� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ஆL� கிராம� & 

அ;ச� 606755

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
வட�� ப�தி ேம+� ப�தி 
க"
ட�,ெத+� பா��த அைற

1.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காய�ேதமி�ல� 
ெத/ 9த� ெத/ , 2.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காய�ேதமி�ல� ெத/ 2வ� ெத/ , 

3.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 சீராள� 
�ள�ெத/ , 4.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

9?P� �வ�க�ப�ள(ெத/ , 5.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ணாநக� 9னN?வர� 
ேகாய�� ெத/ , 6.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ணாநக� 1வ� ெத/ , 7.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ�ணாநக� 2வ� ெத/ , 8.ஆL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ணாநக� 2 வ� ெத/ , 

9.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ணாநக� 
�,�� ெத/ , 10.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ணாநக� ெமய��ேரா& , 11.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெஜ.ெஜ.நக� , 12.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 அ�ணாநக� 5வ� ெத/ , 13.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 அ�ணாநக� 6வ� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ஆL� கிராம� & 

அ;ச� 606755

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(, 
வட��  க"
ட�, ைமய 
ப�தி, ெத+� பா��த அைற

1.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 க�லைரேம"& 
1வ� ெத/ , 2.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

க�லைரேம"& 2வ� ெத/ , 3.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 க�லைரேம"& 3வ� ெத/ , 4.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 க�லைரேம"& 4வ� 
ெத/ , 5.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ணாநக� ெதா��� வ N& 1வ� ெத/ , 6.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ணாநக� ெதா��� 
வ N& 2வ� ெத/ , 7.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ணாநக� ெதா��� வ N& 3வ� ெத/ , 8.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  அ�ணாநக� 
ெதா���வ N& 4வ� ெத/ , 9.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய��  1வ� ெத/ , 10.ஆL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� 2வ� ெத/ 
, 11.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( 
ந&�ெத/ 1வ� ெத/ , 12.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&4 �தியகாலன( மா31ம�ேகாய��1 

வ�ெத/ , 13.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  

�தியகாலன( மா3ய�மா� ேகாய��2வ� ெத/ , 

14.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ெகா�லெகா"டா1 , 15.ஆL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( மா3ய�ம�ேகாய�� 
கைடசி ெத/ , 16.ஆL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�தியகாலன(  ந&�ெத/ 2 வ� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
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ெந1வாந�த� கிராம� 
& அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(. கிழ�� ப�தி, 
வட�� பா��த அைற

1.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 1 

ெந1வாந�த� நாகலா�ப"& சாைல , 

2.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 1 

�	சிபாைளய� 9த� ெத/ , 3.ெந1வான�த� 
(வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 1 �	சிபாைளய� 2வ�ெத/ 
, 4.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 1 

�	சிபாைளய� 3வ� ெத/ , 5.ெந1வான�த� (வ.கி) 
ம+,� ஊ)வா�& 1 ெப3ய�ெத/ , 6.ெந1வான�த� 
(வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 1 ெச"
�ெத/ , 

7.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 2 

சி�ன�ெத/ 9தலாவ�ெத/ , 8.ெந1வான�த� 
(வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 2 சி�ன�ெத/ 2வ� ெத/ , 

9.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 2 

சி�ன�ெத/ ெத/ 3வ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ெந1வாந�த� கிராம� 
& அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� ப�தி , 

வட�� பா��த அைற

1.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 3 

பைழயகாலண� , 2.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� 
ஊ)வா�& 3 �தியகாலண� 9தலாவ�ெத/ , 

3.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 3 

�தியகாலண� 2வ�ெத/ , 4.ெந1வான�த� (வ.கி) 
ம+,� ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& 
ெகா�லெகா"டா9த�ெத/ , 5.ெந1வான�த� (வ.கி) 
ம+,� ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& 
ெகா�லெகா"டா2வ�ெத/ , 6.ெந1வான�த� (வ.கி) 
ம+,� ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& 9தலாவ� ெத/ , 

7.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 3 

ந&�ப"& ந&�ெத/ , 8.ெந1வான�த� (வ.கி) 
ம+,� ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& 
வ�னாயக�ேகாய��ெத/ , 9.ெந1வான�த� (வ.கி) 
ம+,� ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& இ/ள�காலண� 
9த�ெத/ , 10.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� 
ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& இ/ள�காலண� 2வ�ெத/ , 

11.ெந1வான�த� (வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 3 

ந&�ப"& ெச�லெகா�லேம& , 12.ெந1வான�த� 
(வ.கி) ம+,� ஊ)வா�& 3 ந&�ப"& கிழ��� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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எ�
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அf��மைல கிராம� 
ெந1வாந�த� அ;ச� 
606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( , ெத+� 
பா��த 9க�

1.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அU�� 
மைல ெத+� ெத/ , 2.அU��மைல (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அU��மைல ந&� ெத/ , 

3.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  1 

அU��மைல ேம+� ெத/ (ச<�) , 

4.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அU��மைல வட�� ெத/ , 5.அU��மைல 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அU��மைல ேம+� 
ெத/ , 6.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&  2 

ெந1வாந�த� ேப�ப�மி�  சாைல , 

7.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அU��மைல  பா�பா� ெகா"டா1 சாைல , 

8.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பா�பா� 
ெகா"டா1 வட�� ெத/ , 9.அU��மைல (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பா�பா� ெகா"டா1 ேம+� 
ெத/ , 10.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பா�பா� ெகா"டா1 ந&� ெத/ , 11.அU��மைல 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பா�பா� ெகா"டா1 
ெத+� ெத/ , 12.அU��மைல (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பா�பா� ெகா"டா1 கிழ�� ெத/ , 

13.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பா�பா� ெகா"டா1 �திய காலன( (ேம+�) , 

14.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பா�பா� ெகா"டா1 �திய காலன( ( கிழ��) , 

15.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பா�பா�ெகா"டா1 �தியகாலன( வட�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ெபா�னேம& கிராம� 
 அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, ேம+� பா��த 
அைற,

1.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபா�ேம&  பாடசாைல ெத/ , 2.அU��மைல 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபா�ேம&  ம�டப� 
ெத/ , 3.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபா�ேம& ம�டப� ெத/ ெத+� ச<� , 

4.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபா�ேம& ெத+� 9த� ெத/ , 5.அU��மைல 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபா�ேம& ெத+� 2� 
ெத/ , 6.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபா�ேம& ந&� ெத/ , 7.அU��மைல (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெபா�ேம& வட�� ெத/ , 

8.அU��மைல (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெபா�ேம& மைலயரச0��ப� சாைல , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

227 ஓைல�பா
 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( (ேம+� 
க"
ட�) ெத+� ப�தி, 
கிழ�� பா��த 9க�

1.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 

�தியகாலன(வட��ெத/ 1 , 2.ஓைல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&1 �தியகாலன( 2வ� �,��ெத/ , 

3.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 �தியகாலன( 
3வ� �,��ெத/ , 4.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1 �தியகாலன( 4வ� �,��ெத/ , 

5.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 �தியகாலன( 
5வ� �,��ெத/ , 6.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1 �தியகாலன( 6வ� �,��ெத/ , 

7.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 

ேம"&�ெத/ , 8.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1 கிழ��ெத/ , 9.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1 பைழய காலன(  E&கா"&ெத/ , 

10.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 பைழய 
காலன( வட��ெத/ , 11.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1 வா�&2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

12.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ (மாதாேகாய��) , 13.ஓைல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&2 பாடசாைல ெத/ , 

14.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 

ப�டா3ேகாவ�� ெத/ , 15.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&2 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

16.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 உைடயா� 
ெத/ , 17.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 

ேகானா� ெத/ , 18.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&2 ஏ3�கைர ெத/ , 99.அய�நா& வா6 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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சி�னஓைல�பா
 
கிராம� & அ;ச� 
606707

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ேம+� ப�க  
வட�� பா��த க"
ட�

1.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 நாைரC� 
ேரா& , 2.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

வட�� வ Nதி சி�ன ஓைல�பா
 , 3.ஓைல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  ேகானா� ெத/ , 

4.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 5.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&3 பஜைன ேகாய�� �,�� ெத/ , 

6.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பா�வா
 
ெத/ , 7.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

பாடசாைல ெத/ , 8.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&3 ெச�லிஅ�ம� ெத/ , 9.ஓைல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �,�� ெத/ , 

10.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 9?P� 
ெத/ , 11.ஓைல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ஈ?வர� ெத/ , 12.ெவ�ண�ய<த� (வ.கி) 
ஓைல�பா
 (ஊ)வா�& 4 ெவ�ண�ய<த� 
அ/<ததிய� காலன( 1வ��,க�      , 

13.ெவ�ண�ய<த� (வ.கி) ஓைல�பா
 (ஊ)வா�&4 

ெவ�ண�ய<த� அ/<ததிய� காலன( 2வ� �,க , 

14.ெவ�ண�ய<த� (வ.கி) ஓைல�பா
 (ஊ)வா�&4 

ெவ�ண�ய<த� ப�ண�C� ஆL� சாைல , 

15.ெவ�ண�ய<த� (வ.கி) ஓைல�பா
 (ஊ)வா�&4 

ெவ�ண�ய<த� ேரா& , 16.ெவ�ண�ய<த� (வ.கி) 
ஓைல�பா
 (ஊ)வா�& 4 அ�லாேகாவ�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ப�ண�C� கிராம� 
இE�கழி அ;ச� 606804

ஆதிதிராவ�ட� நல  
ந&நிைல�ப�ள(, கிழ�� 
க"
ட�, ேம+� பா��த 
அைற

1.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய 
காலன( அரசமர� ெத/ , 2.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பாடசாைல ப���ற� , 3.ப�ண�C� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( ந&� 
ெத/ , 4.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( ேட0� ெத/ , 5.ப�ண�C� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( 
ஆ�த0கைரயா� ெத/ , 6.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( �,��� ெத/ , 

7.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய 
காலன( ேகாய�� ெத/ (ெத+� ப�தி) , 8.ப�ண�C� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( 
தரOகார� ச<� , 9.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பைழய காலன( ேகாய�� ெத/ (வட�� 
ப�தி) , 10.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1ம+,� 3 ப?டா�" பைழய காலன( , 

11.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 த�டைர 
சாைல , 12.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ைநனா� ப�தி ந&�ெத/ , 13.ப�ண�C� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேதா"டகா� ெத/ , 

14.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ0�ண� 
சாைல , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

230

ப�ண�C� கிராம� 
இE�கழிகா"ேட3 
அ;ச� 606804

ஆதிதிராவ�ட� நல  
ந&நிைல�ப�ள(, வட�� 
க"
ட� ெத+� பா��த 
அைற

1.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3  �திய 
காலன( ெகா�ைலேம& , 2.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 3.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( ஈ?வர� ேகாய�� ெத/ , 4.ப�ண�C� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய காலன( ேஜாய� 
ப�தி , 5.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( ஓைட� ெத/ , 6.ப�ண�C� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 நாைரC� சாைல , 7.ப�ண�C� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 நாைரC� சாைல ேட0� ெத/ 
, 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�அய�நா& வா6 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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ய�� உ�ள பர��
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ஆ0�ண� கிராம� 
ம�ரா�ப"& அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, வட�� 
பா��த 9க�

1.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 9/க� 
ேகாவ�� ெத/ , 2.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ஆ0�ண� ெமய�� ேரா& , 

3.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&� ெத/ , 

4.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 &2 கிழ�� 
ெத/ , 5.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ , 6.ஆ0�ண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( �,�� ெத/ , 

7.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( ேகாவ�� ெத/ , 8.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( 1வ� ெத/ , 9.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலன( 2வ� ெத/ , 

10.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �திய 
காலன( 3வ� ெத/ , 11.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �திய காலன( ெமய�� ெத/ , 

12.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேகாவ�� 
ப���ர� , 13.ஆ0�ண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெகா�ைல ெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

232 அ�ட�ப�ள� 606804

அரE ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத+� பா��த�, வட�� 
ப�க�, ம�திய க"
ட�

1.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ரய��ேவ ேக" ெத/ , 2.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட���ெத/ , 

3.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஓ"ட�ெத/ , 4.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ ச<� , 5.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந&�ெத/ , 6.அ�ட�ப�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட��ெத/ ச<� , 

7.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மண�ய� ெத/ ச<� , 8.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மண�ய� ெத/ �,�� ச<� , 

9.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேபா?" 
ஆபT? ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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233 அ�ட�ப�ள� 606804

அரE ேம� நிைல�ப�ள( 
ெத+� ப�தி, வட�� பா��த 
க"
ட�

1.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மண�ய� ெத/ , 2.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& வ�ணார�ேப"ைட1வ� �,�� ெத/ , 

3.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வ�ணார�ேப"ைட 2வ� �,�� ெத/ , 

4.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வ�ணார�ேப"ைட 3வ� �,�� ெத/ , 

5.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வ�ணார�ேப"ைட 4வ� �,�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

234 அ�ட�ப�ள� 606804

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள(,கிழ��ப�
தி, ெத+� பா��த க"
ட�

1.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�ண� ைர? மி� ெத/ , 2.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிழ�� ெத/ , 3.அ�ட�ப�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 =�கார ெத/ , 

4.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காமராZ 
நக� (கிழ��) , 5.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 காமராZ நக� (ேம+�) , 6.அ�ட�ப�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெமய�� ேரா& ெத/ , 

7.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 உய� 
நிைல�ப�ள( ெத/ , 8.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ�ணாநக� , 9.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 மயான பாைத ெத/ , 

10.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

த�டபாண� ெகா"டா , 11.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெச"
தா0க� ஏ3 ெகா"டா 
வட�� ெத/ , 12.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ெச"
தா0க� ஏ3 ெகா"டா வட�� 
ெத/ , 13.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெச"
தா0க� ஏ3 ந&� ெத/ , 14.அ�ட�ப�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெச"
தா0க� ஏ3 3வ� 
ெத/ , 15.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

சீ�தா ெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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1.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( அரசமர� ெத/ , 2.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( ேம+� ெத/ , 

3.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய 
காலன( X�பனா� ேகாய�� ெத/ , 4.அ�ட�ப�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( ேம+� 
ெத/ ச<� , 5.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 பைழய காலன( 3வ� ெத/ , 

6.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �� 
காலன( 4வ� ெத/ , 7.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �� காலன( 3வ� ெத/ , 

8.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �� 
காலன( கிழ�� ெத/ , 9.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �� காலன( மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 10.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �� காலன( வட�� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�அய�நா& வா6 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ஆ�
யாபாைளய� 
கிராம� & அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ம�திய 
க"
ட�, வட�� பா��த

1.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

அ�ட�ப�ள� ெச�M� தா� சாைல ெத/ , 

2.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 9/க� 
ேகாய�� ெத/ , 3.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெகாசX& ச<� , 4.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெப3யாய� ேகாய�� ெத/ , 

5.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

�0கமர� ெத/ , 6.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெத+� ெத/ , 7.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெகா"டா ேம& , 

8.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ஆ�த0கைர ெத/ , 9.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேம+� சிெம�& ெத/ , 

10.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கிண+, ெத/ , 11.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

12.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வலைச ேரா& , 13.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 9/க� ேகாய�� 3வ� �,�� ெத/ , 

14.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ , 15.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ேட0� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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அ�ட�ப�ள� 
கிராம� & அ;ச� 
606804

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� பா��த க"
ட� , 

கிழ�� ப�தி

1.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 �"ட� 
வ N"&ெகா"டா , 2.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 த�டைரைவ�=� ேரா& ெகா"டா1 , 

3.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ெச�வ� 
வ N"& ெகா"டா , 4.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 �டார� ெகா"டா 1வ� �,��ெத/ , 

5.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 �டார� 
ெகா"டா ேந�ெத/ , 6.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 5 �டார� ெகா"டா 2வ� �,��ெதர , 

7.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

தான�ப�  ெகா"டா ேவ
ய�ப� ேகாய�� பாைத ந 
, 8.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ச�யாநக� ெமய�� ேரா& , 9.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ச�யா நக� 1வ� �,�� ெத/ 
, 10.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 ச�யா 
நக� 2வ� �,�� ெத/ , 11.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 5 ேம� ெகா"டா ேகாழி வ N& 
பாைத , 12.அ�ட�ப�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 5 

ஆ"&�கார� ெகா"டா , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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த�டைர அ;ச�, 

E.ந�Q�-606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(  கிழ�� 
பா��த�

1.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&2 ஆலமர�ெத/ 
, 2.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வட��ெத/ 
, 3.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ 1 , 4.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/1 , 5.E. 

ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ந& ெத/ , 6.E. 

ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ , 7.E. 

ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மா3ய�ம�ேகாய�� ெத/ 2 , 8.E. ந�Q� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய��ெத/ 2 , 

9.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

காம�ேகாவ�� ெத/ , 10.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைனேகாய�� ெத/ , 11.E. ந�Q� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"& ெத/ , 12.E. 

ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேடாப� ெத/ , 

13.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெவைறC� 
வழி த�டைர ெத/ , 14.E. ந�Q� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப�ள(�8ட�ெத/ , 15.E. ந�Q� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ரய��ேவ காலன( , 16.E. ந�Q� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1கிழ��ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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எ�
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E.க���ப"& 
பவ��திர� அ;ச� 
606806

ச9தாய 8ட�, வட�� 
பா��த�

1.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 2.E. க���ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

3.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ம�மத� 
ேகாவ�� ெத/ , 4.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1&2 ேடாப� ெத/ , 5.E. க���ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ச<� ெத/ , 6.E. க���ப"& 
(ஊ)வா�& 1 ேம"&�ெத/ , 7.E. க���ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&1 &2 
◌ி.வாளெவ"
 & 
க���ப"& ெத/ , 8.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 X?P� ெகா
மர�ெத/ , 9.E. 

க���ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப�ள( 
8ட�ெத/ , 10.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �ள��ேம"&�ெத/1வ� , 11.E. 

க���ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள��ப�ள 
ெத/ 2வ� , 12.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பவ��திர� ேரா& , 13.E. க���ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெத+� ெத/ , 14.E. க���ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வட�� ெத/ 1 , 15.E. 

க���ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வட�� ெத/ 
2 , 16.E. க���ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

3வ��ள��ேம"& ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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தி/வர0க�வாள 
ெவ"
, ெவைறC� 
அ;ச� 606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� 
பா��த�

1.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பா�வா
ெத/ , 2.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

3.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஓைட�ெத/ , 4.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 எ�ைல�க� ெத/ , 

5.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

எ�ைல�க� �,���ெத/ 1 , 

6.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

7.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

எ�ைல�க� �,���ெத/ 2 , 

8.தி/வர0க�வாளெவ"
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வட�� ெத/ , 9.தி/�கW�வாளெவ"
 (வ.கி) 
தி/வர0க�வாளெவ"
 (ஊ)வா�& 2 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 10.தி/�கW�வாளெவ"
 (வ.கி) 
தி/வர0க�வாளெவ"
 (ஊ)வா�& 2 ஒ"ட� ெத/ , 

11.தி/�கW�வாளெவ"
 (வ.கி) 
தி/வர0க�வாளெவ"
 (ஊ)வா�& 2 ஏ3�கைர 
ெத/ , 12.தி/�கW�வாளெவ"
 (வ.கி) 
தி/வர0க�வாளெவ"
 (ஊ)வா�& 2 

ெகா�லெகா"டா1 ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

241
ெவைரC� கிராம� & 

அ;ச� 606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ெத+� 
பா��த�

1.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 3.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மி.� ெத/ , 4.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெமய��ேரா& ெத/ , 5.ெவைறC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேகா"ர? ெத/ , 6.ெவைறC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெமய�� ேரா& கைட� 
ெத/ , 7.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஏ3�கைர ெத/ , 8.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 நானா� பாைளய� ெத/ , 9.ெவைறC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஒட�கைர� ெத/ , 

10.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 9�பானா� 
ேகாய�� ெத/ , 11.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

12.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
ந&�ெத/ , 13.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 14.ெவைறC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( ெமய�� ேரா& ெத/ , 

15.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
கிழ�� ெத/ , 16.ெவைறC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 காலன( ேம+� ெத/ , 17.ெவைறC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பாதிகா� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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தி/வாைண9க� 
கிராம� 
அ�ட�ப�ள� 
அ;ச� 606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ெத+� 
பார�த க"
ட�

1.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வட�� ெத/ , 2.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வட�� ச<� ெத/ , 

3.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ச�கா, கிண, ெத/ , 4.தி/வாைண9க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ட�ப�ள� சாைலெத/ , 

5.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேதா�� ெத/ , 6.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கட�கார�ெத/ , 7.தி/வாைண9க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 நாய�க� ெத/ , 

8.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 9.தி/வாைண9க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ச<� ெத/ , 10.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ஆ	சா3 ெத/ , 11.தி/வாைண9க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெத+� ெத/ 1 , 

12.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெத+� ெத/ 2 , 13.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெகாசெத/ , 14.தி/வாைண9க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ�
யாபாைளய� ேரா& 
ெத/ , 15.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 ெகா�லெகா"டா1 ெத/ , 16.தி/வாைண9க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 17.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 மா3ய�ம� ேகாய�� ச<� ெத/ , 

18.தி/வாைண9க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 
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E.வாளெவ"
 கிராம� 
& அ;ச� 606806

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத+�  பா��த க"
ட�

1.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

E.வளெவ"
  ஐய� ெத/ , 2.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  காமா"சிய�� 
ேகாய��  ெத/ , 3.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  க�ண�  ெத/ , 4.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  
மா3ய�ம� ேகாய��  ெத/ , 5.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  ப.ஆப�? ெத/ , 

6.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

E.வளெவ"
  கேணச� ெத/ , 7.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  
க�Uசாமி ெத/ , 8.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 சி0கார� ெத/ , 9.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேவ� ெத/ , 10.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன( 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 11.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெக0ைகய�ம� ேகாய�� ெத/ 
, 12.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ/<ததி அ�ணாமைல ெத/ , 13.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 [ைரயா� 
வ Nதி , 14.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மண�ய� வ N& , 15.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 9��கி/Rண� வ N& , 16.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 சி�7� 
இ/<� கடQ� சாைல , 17.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெப3யா� நக� , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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E.வாளெவ"
 கிராம� 
& அ;ச� 606806

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� பா��த க"
ட�

1.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E. 

வாளெவ"
  வட��  ெத/ , 2.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&� ெத/ , 3.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  
2வ� வட�� ெத/ , 4.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  ெத+� ெத/ , 5.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  
ஏ3�கைர ெத/ , 6.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  ச�கைர ெத/ , 7.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 E.வளெவ"
  
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 8.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 சி�7� கடQ� சாைல , 9.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 E.வளெவ"
 
ேபா�� வ N& , 10.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மண�=�
யா� வ Nதி , 11.E. 

வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 உ���கார� 
ெத/ , 12.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெப3யா� வட�� ெத/ , 13.E. வாளெவ"
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1ெப3யா� நக� ெத+� ெத/ , 

14.E. வாளெவ"
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெகா�லெகா"டா1 வ N&க� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
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வா��	 சாவ
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க�ேல3 ம�ரா 
நாய�ப"& கிராம� 
ெவைறC� அ;ச� 
606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ேம+� 
பா��தக"
டம

1.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�ேல3த	ச�ப"& சாைல , 2.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதாேகாய��ெத/ , 3.க�ேல3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�ேல3காலன(9த�ெத/ , 4.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 க�ேல3காலன(2வ�ெத/ , 

5.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�ேல3காலண� 3வ�ெத/ , 6.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�ேல3கிராம�9த�ெத/ , 

7.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க�ேல3கிராம� 2வ�ெத/ , 8.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�ேல3கிராம� 3வ�ெத/ , 

9.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க�ேல3கிராம�4வ�ெத/ , 10.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�ேல3 கிராம� 5வ�ெத/ , 

11.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க�ேல3ெப/மண�சாைல , 12.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஆ	சா3ய�ெத/ , 13.க�ேல3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 9/ேகச�வ Nதி , 

14.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க�ண�ெத/ , 15.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 க�ேல3கிராம� 6வ�ெத/ , 16.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ , 

17.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 கா<திநக� 
2வ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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தி.க�ேல3 ம�ரா 
,நாய�ப"& கிராம�, 

ெவைறC� அ;ச� 
606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( , ேம+� 
பா��த�, வட�� ப�தி

1.E.நாய�ப"& (வ.கி) க�ேல3 (ஊ)வா�& 2 க�ேல3 
த	ச�ப"&சாைல , 2.E.நாய�ப"& (வ.கி) க�ேல3 
(ஊ)வா�& 2 E.நாய�ப"& ெத+��ெத/ , 

3.E.நாய�ப"& (வ.கி) க�ேல3 (ஊ)வா�& 2 

E.நாய�ப"& வட��ெத/ , 4.E.நாய�ப"& (வ.கி) 
க�ேல3 (ஊ)வா�& 2 E.நாய�ப"& கிழ���ெத/ , 

5.E.நாய�ப"& (வ.கி) க�ேல3 (ஊ)வா�& 2 

E.நாய�ப"& ேம+��ெத/ , 6.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 வ�ண�யநகர� 
மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ , 7.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 வ�ண�யநகர� ெத+� ெத/ , 

8.க�ேல3 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ச9��ைடயா�ப"& ெப/மண�சாைல , 9.க�ேல3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தைலவ�வ Nதி , 10.க�ேல3 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ச9��ைடயா�ப"& 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 11.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 காசி வ Nதி , 12.க�ேல3 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ெகா�லெகா"டாவ Nதி , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

247

ஆ/�திரா�ப"& 
கிராம� & அ;ச� 
606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(, கிழ�� 
க"
ட�, ெத+�பா��த  அைற

1.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெமய��ேரா& , 2.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பஜைனேகாய��ெத/ , 3.ஆ/�திராப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைனேகாய��ெத/ 
ச<� , 4.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

���ெத/காலன( , 5.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன(�ெத/ , 6.ஆ/�திராப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 X�பனா�ேகாய��ெத/ , 

7.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

���ெத/ , 8.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 வட���ெத/ , 9.ஆ/�திராப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(�8ட�ெத/ , 

10.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட ெத+�ெத/ ச<� , 11.ஆ/�திராப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெகா�ைலெகா"டா1 , 

12.ஆ/�திராப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8டவட��ெத/ச<� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ெப/மண� கிராம� & 

அ;ச� 606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ,ெத+� 
பா��த�, கிழ�� ப�தி, 3,4� 
வ��� அைற

1.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�ராஹர�ெத/ , 2.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ரஹார�ெத/ ச<� , 3.ெப/மண� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கீ6ெத/ , 4.ெப/மண� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கீ6ெத/ ச<� , 

5.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 6.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம�ேகாய�� ச<� ெத/ , 

7.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 சிவ� 
ேகாய�� ெத/ , 8.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ப"
 ெத/ , 9.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அ�ராஹார ெத/ 2 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

249
ெப/மண� கிராம� & 

அ;ச� 606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( , ெத+� 
பா��த க"
ட�, ம�திய 
ப�தி, 5� வ��� அைற

1.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேதவா0கா 
ெத/ 1 , 2.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேதவா0கா ச<� ெத/ 2 , 3.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேதவா0கா ெத/ 3 , 4.ெப/மண� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெசௗ�
?வ3 அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 5.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

6.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஓைட�ெத/ 
 1 , 7.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஓைட�ெத/ 2 , 8.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெமய��ேரா& , 9.ெப/மண� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ப"
�ெத/  ச<� , 

10.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

வட���ெத/ , 11.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ெகா�ைலெகா"டா1  1 , 12.ெப/மண� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ1யனா� ேகாய��ெத/ , 

13.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மணQ�ேப"ைடெச�M� சாைல , 14.ெப/மண� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாய��ெத/ , 15.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ஏ3�கைர�ெத/ , 16.ெப/மண� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"&�ெத/ வட�� , 

17.ெப/மண� (வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ேம"&�ெத/ ெத+� , 18.ெப/மண� (வகி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம"& ச<�ெத/ , 19.ெப/மண� (வகி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ள��ெத/ , 20.ெப/மண� 
(வகி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெகா�ைலெகா"டா1 2 , 
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ெப/மண� & அ;ச� 
606806

அரE உய� நிைல�ப�ள( 
வட��பா��த அைற கிழ�� 
க"
ட� ேம+� ப�தி

1.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

ெமய��ேரா& , 2.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ��காலன(�ெத/ 1 , 3.ெப/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 ��காலன( ெத/ , 4.ெப/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 தி/வ�ணாமைல ேரா& 
, 5.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ<ேதாண�ய� ெத/ 3 , 6.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 ேவளா0க�ண��ெத/ , 7.ெப/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன( ேம"&�ெத/ , 

8.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மா3ய�ம�ேகாய�� ெத/ , 9.ெப/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன(ேம"&�ெத/ 2 , 

10.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ<ேதாண�ய��ர� , 11.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ<ேதாண�ய��ர� வட�� , 

12.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

அ<ேதாண�ய�ர� ேம+� , 13.ெப/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ<ேதாண�ய��ர� கிழ�� , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

251
ெப/மண� & அ;ச� 
606806

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(, 
வட�� பா��த 2� 
வ��பைற 8&த� க"
ட� 
, ேம+� ப�தி

1.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 காலன(  
கீ6ெத/ , 2.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ/<ததிய� ெத/ , 3.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ<ேதாண�ய� ெத/ , 4.ெப/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ஏEநாத� ெத/ , 

5.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதாேகாய�� ச<� , 6.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� ெத/ , 7.ெப/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� ெத/ 2 , 

8.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

மாதாேகாய�� ெத/ 3 , 9.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மாதாேகாய�� ெத/ 4 , 10.ெப/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ<ேதாண�ய� ெத/ 2 , 

11.ெப/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �
நN� 
ேத�க�ெதா"
ஸ ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ேதவJ� கிராம� & 

அ;ச� 606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ெத+�  
பா��த , ேம+� ப�தி

1.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 2.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ 1 , 3.ேதவJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ 
3 , 4.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மண�ய�கார�ெத/ , 5.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 6.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெத+��ெத/ , 7.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேம"&�ெத/ 1 , 8.ேதவJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேம"&�ெத/ 2 , 9.ேதவJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேதவJ� 
ெப/மண�ேரா& , 10.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேதவJ�ெமய��ேரா& , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

253
ேதவJ� கிராம� & 

அ;ச� 606811

ஊரா"சி ஒ�றிய  
ெதாட��ப�ள(, ெத+� பா��த

1.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மணQ�ேப"ைட ம+,� தி.மைல ேரா& , 

2.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �7� 
வட���ெத/ , 3.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
2 �7�ெத+��ெத/ , 4.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 வ�னாயக�ேகாய��ெத/ 1 , 5.ேதவJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 வ�னாயக�ேகாய��ெத/ 2 , 

6.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

��ெகா�ளா�ப"& வட���ெத/ , 7.ேதவJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ���ெகா�ளா�ப"& ந&�ெத/ , 

8.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

���ெகா�ளா�ப"& ெத+��ெத/ , 9.ேதவJ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயெகா�ளா�ப"& 
ெப/மண� மணQ�ேப"ைடேரா , 10.ேதவJ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"&�ெத/ெகாெரயா�ப"& , 

11.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ���ெத/ 
9/க�ேகாய��ச<� , 12.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ச<��ெத/ , 13.ேதவJ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 9/க�ேகாய��ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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பைனC� கிராம�, 

ஆ/�திரா�ப"&  
அ;ச� 606806

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( 
ெத+�பா��தக"
ட�

1.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட��� 
ெத/ , 2.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 வட�� 
ெத/ ச<� , 3.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந&�ெத/ , 4.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�ள���ெத/ , 5.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 �ள��ெத/ ச<� , 6.பைனC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெத+�ெத/ , 7.பைனC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெத+�ெத/ ச<� , 8.பைனC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெமய��ேரா& , 9.பைனC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிழ��ெத/ 1 , 10.பைனC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 கிழ���ெத/ 2 , 

11.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

���ெகா"டா1 , 12.பைனC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ , 13.பைனC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 காலன(�ெத/ , 

14.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மாதாேகாய��ெத/ 1 , 15.பைனC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 மாதாேகாய��ெத/ 2 , 16.பைனC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மாதாேகாய��ெத/ 3 , 

17.பைனC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க+பகவ�னாயக�ேகாய��ெத/ , 18.பைனC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ெகா�லெகா"டா1 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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காடகாம� அ;ச�, 

வ�/�வ�ள0கினா� 
606804

�ன(தஅ<ேதாண�ய� 
உய�நிைல�ப�ள( கிழ�� 
பா��த க"
ட� ெத+� ப�தி

1.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

வட�கால�ெத/ , 2.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஏ3�கைரெத/ , 

3.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க/மார�ெத/ , 4.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 

6.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைன ேகாவ��ெத/ , 7.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ப�ள(8ட�ெத/ , 

8.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

கா"&ேகாவ��ெத/ , 9.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 கா<தி நக� , 

10.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&�ெத/ , 11.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ேம"&�ெத/ �,�� ச<� , 

12.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ந&�ெத/ , 13.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

14.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைனேகாவ�� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
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வ�/�வ�ள0கினா�, 

காடகமா�  (அ) 606804

�ன(த அ<ேதாண�ய� 
உய�நிைல�ப�ள( கிழ�� 
பா��த க"
ட�,வட�� ப�தி

1.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ம�ைர வ Nர� ேகாய�� ெத/ , 

2.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ/<ததிய� காலன( X�றாவ� ெத/ , 

3.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ/<ததிய� காலன( இர�டாவ� ெத/ , 

4.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ/<ததிய� காலன( 9த� ெத/ , 

5.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1  

ஆதி	சJ�  சாைல , 6.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �திய மாதா ேகாய�� ெத/ , 

7.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 

பைழய மாதா ேகாய�� ெத/ , 

8.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மாதா ேகாய�� கிழ�� ெத/ , 

9.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

�திய காலன( கிழ�� ெத/ , 10.வ�/�வ�ள0கினா� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �திய காலன( �,�� 
ெத/ 1 , 11.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �திய காலன( �,�� ெத/ 2 , 

12.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�திய காலன( �,�� ெத/ 3 , 

13.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழய காலன( ேம+� ெத/ , 

14.வ�/�வ�ள0கினா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

காலன( ப�ள(�8ட ெத/ , 15.வ�/�வ�ள0கினா� 
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காடகமா� & அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ெத+� 
பா��த க"
ட�கிழ�� ப�தி

1.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

சன(Xல�ெத/ , 2.காடகமா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 

3.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ந&�ெத/ , 

4.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1 

அ/ணா	சல� நக� 3வ� ெத/ , 5.காடகமா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ/ணா	சல� நக� 2வ�ெத/ , 

6.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ/ணா	சல� நக� 1வ�ெத/ , 7.காடகமா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 மா3ய�ம�ேகாய�� ெத/ , 

8.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

பஜைனேகாய�� ெத/ , 9.காடகமா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 பஜைனேகாய�� ேம+� ெத/ , 

10.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( 
�,���ெத/ , 11.காடகமா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ம�ரா�ப"& சாைல , 12.காடகமா� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 13.காடகமா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( ெத+� ெத/ , 

14.காடகமா� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( 
கிழ�� ெத/ , 15.காடகமா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 காலன( ேம+� ெத/ , 16.காடகமா� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 காலன( மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 17.காடகமா� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 காலன( ந&�ெத/ , 18.காடகமா� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 நN�ேத�க�ெதா"
 சாைல , 
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காடகமா� & அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( வட�� 
பா��த,அைற ேம+� ப�தி

1.ெபா3�க� (வ.கி) காடகமா� (ஊ)வா�& ெபா3�க� 
9த� காடகமா� சாைல , 2.ெபா3�க� (வ.கி) 
காடகமா� (ஊ)வா�& வாளெவ"
 சாைல 
ெபா3�க� , 3.ெபா3�க� (வ.கி) காடகமா� 
(ஊ)வா�& ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ ெபா3�க� , 

4.ெபா3�க� (வ.கி) காடகமா� (ஊ)வா�& 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ ெபா3�க� , 

5.ெபா3�க� (வ.கி) காடகமா� (ஊ)வா�& 
பைழயகாலன( ெத/ ெபா3�க� , 6.ெபா3�க� (வ.கி) 
காடகமா� (ஊ)வா�& மாதாேகாய�� ெத/ 
ெபா3�க� , 7.ெபா3�க� (வ.கி) காடகமா� 
(ஊ)வா�& �தியகாலன( ெத/ ெபா3�க� , 

8.ெபா3�க� (வ.கி) காடகமா� (ஊ)வா�& காலன( 
�,�� ெத/ ெபா3�க� , 9.ெபா3�க� (வ.கி) 
காடகமா� (ஊ)வா�& ெபா3�க� ெகா�ல ெகா"டா 
ெபா3�க� , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ஆனான<த� கிராம� 
ம�ரா�ப"& அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ெத+� 
பா��த 8&த� க"
ட�

1.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1,2 

ந&�ெத/ , 2.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  
(ஊ)வா�& 2 ம�மத� ேகாய�� ெத/ , 

3.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1 கிழ�� 
ெத/ , 4.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1 

ஆ	சா3 ச<� ெத/ , 5.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  
(ஊ)வா�& 1 �ைகய�ைல ேதா"ட ச<� ெத/ , 

6.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1 

ேமைட�ெத/ , 7.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  
(ஊ)வா�& 1 ெத+� ெத/ , 8.ஆணான<த� (வ.கி) 
ம+,�  (ஊ)வா�& 1 ேம+� ச<� ெத/ , 

9.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1 

பஜைனேகாய�� ெத/ , 10.ஆணான<த� (வ.கி) 
ம+,�  (ஊ)வா�& 1 பஜைன ேகாய��ச<� ெத/ , 

11.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 ேம+� 
ெத/ , 12.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1,2 

ெமய�� ேரா& ெத/ , 13.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,� 
 (ஊ)வா�& 2 �ள�� ெத/ , 14.ஆணான<த� (வ.கி) 
ம+,�  (ஊ)வா�& 2 ப�ள(8ட�ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ஆனான<த� கிராம� 
ம�ரா�ப"& அ;ச� 
606804

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ெத+� 
பா��த க"
ட�

1.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 

���காலன( ேம+� ெத/ , 2.ஆணான<த� (வ.கி) 
ம+,�  (ஊ)வா�& 2 ���கான( கிழ�� ெத/ , 

3.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 �� 
காலன( ெத+� ெத/ , 4.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,� 
 (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

5.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 பைழய 
காலன( கிழ�� ெத/ , 6.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,� 
 (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

7.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 பைழய 
காலன( ெத+� ெத/ , 8.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,� 
 (ஊ)வா�& 2 பைழய காலன( ச<� ெத/ , 

9.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 1 ெஜ ெஜ 
ெத/ , 10.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 

ம�மத� ேகாய�� ச<� ெத/ , 11.ஆணான<த� 
(வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 12.ஆணான<த� (வ.கி) ம+,�  (ஊ)வா�& 2 

ேட0� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ம�ரா�ப"& & 

அ;ச� 606804

சி,மல� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத+�பா��த க"
ட� 
,கிழ�� ப�தி

1.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மாதாேகாய�� ெத/ , 2.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ���காலன( , 3.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 மா3ய�ம�ேகாய�� ெத/ , 

4.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 சி,மல� 
உய�நிைல� ப�ள�ெத/ , 5.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"&�ெத/ கிழ�� , 

6.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ெமய��ேரா"&�ெத/ , 7.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 அ<ேதாண�ய�ெத/ , 8.ம�ரா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 அ/<ததிய�ெத/ , 

9.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க3ய<தா0க�ெத/ , 10.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 நா"டா� ெத/ , 11.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �ழ<ைத ஏE ெத/ , 

12.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 13.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஏ3�கைரச<�ெத/ , 

14.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேட0� 
ெத/ , 15.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

ஏ3�கைர�ெத/ , 16.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 சி�ேத3� ெத/ , 17.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழய காலன(� ெத/ , 

18.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

மைலய�ப� ெத/ , 19.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
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ம�ரா�ப"& & 

அ;ச� 606804

சி,மல� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத+� பா��த க"
ட� 
ேம+� ப�தி

1.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&19/க� 
ேகாய��ெத/ , 2.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1ேம"&ெத/ , 3.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�&1�ள��ெத/ , 4.ம�ரா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�&1ந&�ெத/ , 5.ம�ரா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1வட�� ெத/ , 

6.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெப/மா� 
ேகாவ��ெத/ , 7.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ப"
 ெத/ , 8.ம�ரா�ப"& (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 �,�� ெத/ , 9.ம�ரா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 9/க� ேகாவ�� �,�� 
ெத/ , 10.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ஊ� மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 11.ம�ரா�ப"& 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 த"டா� ெத/ , 

12.ம�ரா�ப"& (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 �ள�� 
ேம"&ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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நாைரC� கிராம� & 

அ;ச� 606754

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத+� பா��த அைற ைமய 
ப�தி

1.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 எ�.ஜி.ஆ� 
1வ�ெத/ , 2.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

எ�.ஜி.ஆ�. 2வ�ெத/ , 3.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 எ�.ஜி.ஆ�. 3வ�ெத/ , 4.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ஓ"ட�ெத/ ெமய��ேரா& , 

5.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ணாநக� , 

6.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ப�ள(�8ட�ெத/ , 7.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 ெக�
யா� ெத/ , 8.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 பஜைனேகாவ��ெத/ , 

9.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ேரஷ� 
கைடெத/ , 10.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம� ேகாவ��ெத/ , 11.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெமய��ேரா&  (பஜைனேகாவ��) 

, 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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நாைரC� கிராம� & 

அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள(  வட�� 
பா��த அைற

1.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெர"
யா� 
ெத/ , 2.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ெமய��ேரா& ெத+� , 3.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேகாேன3 நா1�க�ெத/ , 4.நாைரC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ேம"&�ெத/ , 5.நாைரC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பாலகி/Rணபைடயா	சி 
ெத/ , 6.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

�"ைட�கைரெத/ , 7.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 சகாயகாரெத/ , 8.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஆ	சா3 ெத/ , 9.நாைரC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஏ3�கைரெத/ , 

10.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 அ�ணாநக� 
கிழ�� ச<� , 11.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

அ�ணாநக� வட��ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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நாைரC� & அ;ச� 
606754

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத+�  பா��த  அைற, 

கிழ�� ப�தி

1.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ப�ள� ெத/ , 

2.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 ம�மத� 
ேகாய�� ெத/ , 3.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 உைடயா� ெத/ , 4.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 உைடயா� ச<� , 5.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ப��ைளயா� ேகாய�� �,�� 
ச<� 1 , 6.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேம+� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 7.நாைரC� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 மாதா ேகாய�� ெத/ , 

8.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 மாதா 
ேகாய�� �,�� ச<� , 9.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 மாதா ேகாய�� ச<� , 10.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ப��ைளயா� ேகாய�� �,�� 
ச<� 2 , 11.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 12.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 4 ப��ைளயா� ேகாய�� ெமய�� 
ேரா& , 13.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

கிழ�� ச<� , 14.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேம+� ச<� , 15.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 

ேம+� ச<� 2 , 16.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
4 ேம+� ச<� 3 , 17.நாைரC� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ேம+� ச<�    4 , 18.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)ெகா�ைல ெகா"டா , 19.நாைரC� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 உைடயா� ெத/ �,�� ச<� , 

20.நாைரC� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 உைடயா� 
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ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள((�திய க"
ட� 
ேம+� ப�தி, கிழ�� பா��த 
9க�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 14 

ேத�9"
 ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 13 அ�ணா ெத/ 1வ�ெத/ , 

3.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 13 அ�ணா 
ெத/ 2 வ�ெத/ , 4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 13 அ�ணா ெத/ 3வ�ெத/ , 

5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 14 சிவ� 
ேகாவ��ெத/ , 6.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 13 அ�லாேகாவ�� ெத/ , 7.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 13 ச�தியX��தி ெத/ 
1வ�ெத/ , 8.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
13 ச�தியX��தி ெத/ 2வ�ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

267 ேவ"டவல� 606754

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள((ெத+� 
க"
ட�) அைற எ� 2, 

வட�� பா��த�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

தி/வ�Wவ� ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 2 ப�ள� ெத/ , 3.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 அர�மைன� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

268
ந&தி"& ம�ரா, 

ேவ"டவல� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய �வ�க� 
ப�ள(, ெத+� பா��த�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 ப�டார� 
ெகா"டா 1வ� ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 1 ப�டார� ெகா"டா 2வ� ெத/ , 

3.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 ப�டார� 
ெகா"டா 3வ� ெத/ , 4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 1 ந&�தி"& 1வ� ெத/ , 

5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

ந&�தி"& 2வ� ெத/ , 6.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 ந&�தி"& 3வ� ெத/ , 

7.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 

ந&�தி"& 4வ� ெத/ , 8.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 ந&�தி"& 5வ� ெத/ , 

9.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 1 வட�� 
ெவள( ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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269 ேவ"டவல� 606754

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(( ேம+� 
க"
ட�, வட�� ப�கமைற 
எ� 29, கிழ�� பா��த 9க�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 வ.உ.சி. 
ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 2 

தாழJரா� ச<� , 3.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 3 =3�கார� ச<�3 , 4.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 =3�கார� 2வ� ெத/ , 

5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 

=3�கார� 3வ�ெத/ , 6.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 3 கா�&கார� ெத/ , 7.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 ப"
 ச<� , 

8.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 

வ�B��ர� சாைல 1வ�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

270 ேவ"டவல� 606754

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல� ப�ள(,ேம+� 
க"
ட�, வட��  ப�தி, 
அைற எ�  27, ெத+� 
பா��த 9க�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 

வ�B��ர� சாைல 2வ� ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 வ�B��ர� சாைல 3வ� 
ெத/ , 3.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 

வ�B��ர� சாைல 4வ� ெத/ , 4.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 3 வ�B��ர� சாைல 5வ�ெத/ 
, 5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 5 

சைடய�ப� ெத/ , 6.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 5 த��நாய�க� ெத/ , 7.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�&5 ெச��ேம"&�ெத/ 
1வ�ெத/ , 8.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�&5 ெச��ேம"&�ெத/ 2வ�ெத/ , 

9.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�&5 

ெச��ேம"&�ெத/ 3வ�ெத/ , 10.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�&5 ெச��ேம"&�ெத/ 
4வ�ெத/ , 11.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 5 க"டெபா�ம� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

271 ேவ"டவல� 606755

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள((வட��க"

ட�  ம�திய ப�தி

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 கள�� 
ேம"& ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 15 இராஜாஜி ெத/ 1 , 3.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 இராஜாஜி ெத/ 2 , 

4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 

ஊரா�காள( ேம"&�ெத/ 1 , 5.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 15 ஊராகாள( ேம"&�ெத/ 2 , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள((வட�� 
க"
ட� ேம+� ப�க� 
அைற எ� 25, ெத+� பா��த 
9க�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 

கா<திசாைல 1 , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 4 கா<தி சாைல 2 , 3.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 கா<திசாைல 3 , 

4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 

கா<திசாைல 4 , 5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 4 கா<திசாைல 5 , 6.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 கா<திசாைல 6 , 

7.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 4 கா<தி 
சாைல 7 , 8.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 
4 தா�டவாராய� ெத/ 8 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

273 ேவ"டவல� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( (ெத+� 
க"
ட�, ேம+� ப�தி, 
வட�� பா��த 9க�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 12 

ேந/ெத/ 1 , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 12 ேந/ ெத/ 2 , 3.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 11 �மர� ச<� , 4.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 12 ெப3யா�ச<� ெத/ 1 , 

5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 12 

ெப3யா� ெத/ 2 , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

274 ேவ"டவல� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய �வ�க� 
ப�ள(, ெத+� 
ெம�ைதக"
ட� கிழ�� 
ப�தி, ேம+� பா��த�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 12 

ைர?மி� ச<� , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 11 த�மலி0கனா� ெத/ 1 , 

3.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 11 

த�மலி0கனா� ெத/ 2 , 4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 11 ர0க�ப� ச<� , 5.ேவ"டவல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�& 11 காமராஜ� ெத/ , 

6.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 11 

அ�ேப�கா� ெத/ , 7.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 11 8�தா
 ச<� , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-

275 ேவ"டவல� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள((கிழ�� ப�தி 
ெத+� க"
ட�) வட�� 
பா��த 9க�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 10 

சி�னகைட ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 9 தி/�ேகாவ�Q� ேரா& , 

3.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 9 

தி/�ேகாவ�Q� 2வ� �,���ெத/ , 

4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 9 

தி/�ேகாவ�Q� 4வ� �,�� ெத/ , 

5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 9 

தி/�ேகாவ�Q� 5வ� �,���ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ேம+� 
பா��த 9க�,(கிழ�� 
க"
ட�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 ந&� 
1வ� ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 7 ந&� 2வ� ெத/ , 3.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 ந&� 3வ� ெத/ , 

4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 8 ந&� 
4வ� ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

277 ேவ"டவல� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய ந&நிைல� 
ப�ள((கிழ�� வட�� 
க"
ட� ேம+� ப�தி 
ெத+� பா��த�

1.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 
1வ� ெத/ , 2.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 2வ� ெத/ , 3.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 3வ� ெத/ , 

4.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 
4வ� ெத/ , 5.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி நக� 5வ� ெத/ , 

6.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 
6வ� ெத/ , 7.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 7வ� ெத/ , 8.ேவ"டவல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 8 பாரதி 8வ� ெத/ , 

9.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி 
9வ� ெத/ , 10.ேவ"டவல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�& 7 பாரதி நக� 10வ� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-

278 ேவ"டவல� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள( ,  ெத+� 
ப�தி க"
ட�,கிழ�� 
பா��த�

1.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 

பாரதிதாச� 1வ� ெத/ , 2.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 பாரதிதாச� 2 வ�ெத/ , 

3.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 

பாரதிதாச� 3வ�ெத/ , 4.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� 
(சி ஊ)வா�& 8 பாரதிதாச� 4 வ�ெத/ , 

5.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 

பாரதிதாச� 5வ�ெத/ , 6.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� 
(சி ஊ)வா�& 8 பாரதிதாச� 6 வ�ெத/ , 

7.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 

பாரதிதாச� 7வ�ெத/ , 8.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� 
(சி ஊ)வா�& 8 பாரதிதாச� 8வ�ெத/ , 

9.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 

பாரதிதாச� 9வ�ெத/ , 10.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 8 பாரதிதாச� 10வ�ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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279 ேவ"டவல� 606754

ெசய��" ேம3 ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, வட��  
க"
ட�, அைற எ� 4 , 

ெத+� பா��த க"
ட�

1.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த 
அ<ேதான(யா� 1வ�ெத/ , 2.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த அ<ேதான(யா� 
2வ�ெத/ , 3.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி 
ஊ)வா�& 6 �ன(த அ<ேதான(யா� 3 வ�ெத/ , 

4.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த 
அ<ேதான(யா� 4 வ�ெத/ , 5.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த அ<ேதான(யா� 5 

வ�ெத/ , 6.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 
6 �ன(த அ<ேதான(யா� 6 வ�ெத/ , 

7.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த 
அ<ேதான(யா� 7 வ�ெத/ , 8.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த அ<ேதான(யா� 8 

வ�ெத/ , 9.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 
6 �ன(த அ<ேதான(யா� 9 வ�ெத/ , 

10.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த 
அ<ேதான(யா� 10 வ�ெத/ , 11.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 �ன(த அ<ேதான(யா� 11 

வ�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-

280 ேவ"டவல� 606754

ெசய��" ேம3 ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, வட�� 
க"
ட�, அைற எ� 
5,ெத+� பா��த�

1.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 10 மாதா 
ேகாய�� 1வ� ெத/ , 2.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� 
(சி ஊ)வா�& 10 மாதா ேகாய�� 2வ� ெத/ , 

3.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 10 மாதா 
ேகாய�� 3வ� ெத/ , 4.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� 
(சி ஊ)வா�& 10 மாதா ேகாய�� 4வ� ெத/ , 

5.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 10 மாதா 
ேகாய�� 5வ� ெத/ , 6.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� 
(சி ஊ)வா�& 6 தி/.வ�.கா.ெத/ 1வ� ெத/ , 

7.ேவ"டவல�(வ.கி) ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 

தி/.வ�.கா.ெத/ 2வ� ெத/ , 8.ேவ"டவல�(வ.கி) 
ம+,� (சி ஊ)வா�& 6 தி/.வ�.கா.ெத/ 3வ� ெத/ , 

99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

281

க�லாய� கிராம� 
ெசார�7� அ;ச� 
606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, கிழ�� ப�க 
க"
ட�, ேம+� பா��த 
9க�

1.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�லாவ� 
தி/.வ�.க. ெத/ , 2.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
1 க�லாய� ந&�ெத/ , 3.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 க�லாய� க/ணாநிதி ெத/ , 4.க�லாய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�லாய� அ�ணாநக� , 

5.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�லாய� 
ெநா�
யா� ெத/ , 6.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 க�லாய� ஏ3ேம"& ெத/ வட�� , 

7.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�லாய� 
ெத+� ெத/ , 8.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

க�லாய� ராஜாஜி ெத/ , 9.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 க�லாய� எ�.ஜி.ஆ�. கிழ��ெத/ , 

10.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 க�லாய� 
எ�.ஜி.ஆ�. ேம+� ெத/ , 11.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 க�லாய� ஏ3ேம"& ெத+� ெத/ , 

12.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 க�லாய� 
ந&�ெத/ , 13.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

க�லாய� வட��ெத/ , 14.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 க�லாய� இ<திராநக� , 15.க�லாய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 க�லாய� பாரதியா� ெத/ 
, 17.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 க�லாய� 
ேகாணா� ெத/ , 18.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 க�லாய� ேம+� ெத/ , 99.அய�நா& 
வா6 வா�காள�க�-
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வா��	 சாவ
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க�லாய� ெசார�7� 
அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய ந&நிைல� 
ப�ள(,ெத+� க"
ட�, 

வட�� பா��த�

1.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ேப�கா� 
வட���ெத/ , 2.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ப�கா� ெத+� ெத/ , 3.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 அ�ேப�கா� ேகாய�� ெத/ , 4.க�லாய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ேப�கா� ந&�ெத/ , 

5.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 அ�ேப�கா� 
கிழ�� ெத/ , 6.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

அ�ேப�கா� ேம+� ெத/ , 7.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெசார�7� வட���ெத/ , 8.க�லாய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெசார�7� ெத+� ெத/ , 

9.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெசார�7� 
�ள��ேம"&�ெத/ , 10.க�லாய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 4 ெசார�7� கா<தி ெத/ , 11.க�லாய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெசார�7� ேந/ ெத/ , 

12.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 4 ெசார�7� 
கிழ�� ெத/ , 13.க�லாய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
4 ெசார�7� ஓைட�ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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அகர� கிராம� & 

அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
ந&நிைல�ப�ள(, ேம+� 
க"
ட�, கிழ�� பா��த 
[ைழவாய��,ம0க`� 
ஓ"&� க"
ட�

1.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ெவைறC� 
ைவ�=�சாைல , 2.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ேம"&�ெத/ , 3.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

ம�மத�ெத/ , 4.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத/ , 5.அகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 கிழ���ெத/ , 6.அகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 1 அரசமர�ெத/ , 7.அகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 ேம+��ெத/ , 8.அகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 9/க�ேகாய��ெத/ , 9.அகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 ஒ�தவாைட�ெத/ , 10.அகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( 
வட���ெத/ , 11.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

பைழயகாலன( கிழ���ெத/ , 12.அகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( ெத+��ெத/ , 

13.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�தியகாலன(ெத/1 , 14.அகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( ெத/2 , 15.அகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலன( ெத/ 3 , 16.அகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �தியகாலன(ெத/4 , 

17.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�தியகாலன(ெத/ 5 , 18.அகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 மா0�ள�ெத/ , 19.அகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 3 நாைரC�ெச�M�ெத/ , 

20.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 ேவ"டவல� 
ெச�M�சாைல , 21.அகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 
3 ேச�ேம�ெகா�ைலெகா"டா1 , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-
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ைவ�=� கிராம� & 

அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( , ேம+� 
க"
ட�, கிழ�� பா��த�

1.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 1 ைவ�=� 
ெத+��ெத/ , 2.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�&1பஜைனேகாய��ெத/ , 3.ைவ�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 1 ைவ�=�வட���ெத/ , 

4.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 

தி/வ�Wவ�ெத/ , 5.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( வட���ெத/ , 

6.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 பைழயகாலன( 
ெத+��ெத/ , 99.அய�நா& வா6 வா�காள�க�-
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ைவ�=� கிராம� & 

அ;ச� 606754

ஊரா"சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள( ேம+� பா��த 
(கிழ�� க"
ட�)

1.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)�& 2 

�தியகாலன(வட���ெத/ , 2.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �தியகாலன(ந&�ெத/ , 3.ைவ�=� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( ேம+��ெத/ , 

4.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( 
அ�ேப�கா�ெத/ , 5.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �தியகாலன(�,���ெத/ , 6.ைவ�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( 
பா�வா
�ெத/ , 7.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 2 �தியகாலன( ெமய��ேரா& , 8.ைவ�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �7�ெமய��ேரா& , 

9.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

திD���ப�1வ�ெத/ , 10.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 திD���ப� 2வ�ெத/ , 11.ைவ�=� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 �7�ெத+��ெத/ , 

12.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�& 3 

�7�வட���ெத/ , 13.ைவ�=� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�& 3 �7��,���ெத/ , 99.அய�நா& வா6 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
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1
க�ப�� 
632312

ஊரா�சி ஒ�றிய 
$வ�க�ப�ள%(வட��ப�தி)

1.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�க�ப�� , 

2.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� க�ப��  
ெகா�ைலேம� , 3.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1ஆதிதிராவ�ட� காலன% , 4.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1�(��- ெத. , 5.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

பஜைன ேகாவ�� ெத. , 6.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெக0ைகய�ம� ேகாய�� ெத. , 7.க�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� பாைளய� ேரா� ெத. , 8.க�ப�� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� பாைளய� , 9.க�ப�� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அமி�தி ேரா� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

2

ப�ளா� 3 

க�ப�� 
632312

ஊரா�சி ஒ�றிய 
$வ�க�ப�ள%(ெத'�ப�தி)

1.க�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 கீ3 �5� , 2.க�ப�� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 வ�.பா�சி�ர� , 3.க�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 மைல� ேகாய�� , 4.க�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 67ெகா�டா8 , 5.க�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப�ரா0�ள� , 6.க�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ��ப-தா� பா�ைட , 7.க�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 �$� ��ைட , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

3

ப�ளா� 3 

இ.��லி  
632102

ஊரா�சி ஒ�றிய 
$வ�க�ப�ள%வட��ப�தி

1.இ.�ப�லி (வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 
1அ.1ததிய�பாைளய� 1வ$ ெத. (இ.�ப�லி) , 2.இ.�ப�லி 
(வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 3 அ.1ததிய�பாைளய�2வ$ெத. 
இ.�ப�லி) , 3.இ.�ப�லி (வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 3 

அ.1ததிய� பாைளய� 3வ$ ெத. (இ.�ப�லி) , 4.இ.�ப�லி 
(வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 3 ெச0�ள� ெகா�ைலேம� 
(இ.�ப�லி) , 5.இ.�ப�லி (வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 3 

கேணச�ர� , 6.இ.�ப�லி (வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 3 

இ.�ப�லி ெகா�ைல ேம�(இ.�ப�லி) , 7.இ.�ப�லி (வ.கி) , 
க�ப�� (ஊ)வா�� 3 ப�ள%;ட- ெத.  (இ.�ப�லி) , 
8.இ.�ப�லி (வ.கி) , க�ப�� (ஊ)வா�� 3 மா<ய�ம� 
ேகாய�� ெத.(இ.�ப�லி) , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

தி.வ�ணாமைல மாவ�ட�
065 கலச�பா�க� ச�டம�ற- ெதா�தி
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4
இ.�ப�லி 
632102

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� ப�தி ப�ளா� 3

1.ந=�ளா�ப�� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 4 ந=�பளா�ப�� 
�$ ெத. , 2.ந=�ளா�ப�� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 4 

ந=�பளா�ப�� பைழய ெத. , 3.ந=�ளா�ப�� (வ.கி), 
கானமைல (ஊ)வா�� 4 ேவட� ெகா�ைல ேம� , 

4.ந=�ளா�ப�� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 4 ெகா�ட-5� , 

5.ந=�ளா�ப�� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 3 ேவ�ப0��ைட , 

6.ந=�ளா�ப�� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 3 ெகா�ைல 
ேம� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

5 ��ப� 632311
அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
ேம'�ப�தி அைற எ� 5

1.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வாண�ய- ெத. , 2.��ப� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாவ�� ெத. , 3.��ப� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ?@லி� ெத. , 4.��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ ேம� , 5.��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேமல�ைட- ெத. , 6.��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேரா�- ெத. , 7.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ேகா�ைட ேம� , 8.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

கீழ�ைட ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

6 ��ப� 632311
அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
2வ$ க�
ட� அைற எ� 3

1.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ந�- ெத. , 2.��ப� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன% பஜைன 
ேகாவ�� ெத. , 3.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன% ஒ-த வாைட- ெத. , 4.��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன% �$- ெத. 
கிழ�� , 5.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% �$- ெத. ேம'� , 6.��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன% �$ ஒ-த வாைட ெத. , 

7.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ.1ததிய� பாைளய� , 

8.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேசாமதா0கலா� வ =� , 

9.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� ��ப� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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7 ��ப� 632311
அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
�திய க�
ட� கி்ழ��

1.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ஜன�ப� ெகா�டா , 

2.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ஜன�ப� ெகா�டா 
ெகா�ைல ேம� , 3.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ��ப� 
ெகா�ைல ேம� ேம'� , 4.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

��ப� ெகா�ைல ேம� கிழ�� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

8 ��ப� 632311

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
�திய க�
ட� (ேம'�) அைற 
எ� 1

1.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ��ப� ெகா�டா 
ெகா�ைல ேம� ெத'� , 2.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

��ப� ெகா�டா ெகா�ைல ேம� வட�� , 3.��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 ��ப� ெகா�டா , 4.��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 பாைற ெகா�டா ெகா�ைல ேம� ெத'� , 

5.��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பாைற ெகா�டா , 6.��ப� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பாைற ெகா�டா ெகா�ைல ேம� 
வட�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

9
$வர1த� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
$வ�க�ப�ள%(�திய ெம-ைத 
க�
ட�

1.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 B1தர வ�னாயக� 
ேகாய�� ெத. , 2.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ.1ததிய� பாைளய�  வடவ�ைட ெத. , 3.க���ப� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ.1ததி பாைளய� 
ெத�ண�ைட ெத. , 4.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ.1ததிய� பாைளய� ேரCகா�பா� ேகாவ�� த , 

5.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �$ அ.1ததிய� 
பாைளய� , 6.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ<மா 
நக� கீழ�ைட ெத. , 7.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

அ<மா நக� ேரா� ெத. , 8.க���ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ<மா நக� ந�- ெத. , 9.க���ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ<மா நக� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. 
, 10.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ<மா நக� �ள-$ 
ேம� கிழ�� , 11.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ<மா 
நக� �ள-$ ேம� ெத'� , 12.க���ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 $வர1த� , 13.க���ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
3 $வர1த� ெகா�ைலேம� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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10
காளச?-திர
� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
 (ெத'� ப�தி)

1.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரCகா�ர� , 

2.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரCகா�ர� 
ெகா�ைல ேம� வட�� , 3.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

11
காளச?-திர
� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
(கிழ�� ப�தி)

1.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காமா�சி 
அ�ம� ேகாய�� ெத. , 2.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேம� ெத. , 3.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கீ3 ெத. , 4.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�ைல ெகா�டா ெத'� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

12
காளச?-திர
� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (வட�� 
க�
ட�)

1.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெப<ய ெத. , 

2.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேம�� ெத. , 

3.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஒ-ைத வாைட 
ெத. , 4.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காளச?-திர� ெகா�ைல ெகா�டா கிழ�� , 

5.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% ராம� 
ேகாய�� ெத. , 6.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலன% வட�� ெத. , 7.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 இராஜ நக� �ளவட�� ெத. , 8.காளச?-திர�  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 இராஜநக� �ள ேம'� ெத. , 

9.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 இராஜநக� �ள 
ெத'� ெத. , 10.காளச?-திர�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

இராஜநக� ெகா�ைல ெகா�டா , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

13
வாழிD� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
எ@.எ@.ஏ க�
ட�

1.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத. , 

2.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆதி6ல� ெத. , 

3.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 4.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 வ =ரேகாய�� 
ெத. , 5.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மண�யகா� ெத. 
, 6.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந� ெத. , 7.வாழிD� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ச1$ ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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14
வாழிD� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� ெத'� 
ப�தி

1.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% ேரா� ெத. , 

2.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 3.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% 
ச1$ ெத. , 4.வாழிD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% 
மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 5.வாழிD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2  காலன% ேம'� ெத. , 6.வாழிD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காலன% ெர�
 ேதா�� , 7.வாழிD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலன% ேரா� கிழ�� ெத. , 8.வாழிD� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% ேரா� வட�� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

15

ப�ளா� 1 

கிழ�� 
ப�திஅன1த�ர
�632315

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள% 
ப�ரதானக�
ட�1

1.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அன1த�ர� ேரா�- 
ெத. , 2.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊவா�� 1 அன1த�ர�  
மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 3.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அன1த�ர� �ள-$ ேம� , 4.அன1த�ர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 கேணச�ர� ஒ-தவாைட- ெத. , 

5.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��1 கேணச�ர� 
மா<ய�ம� ேகாவ�� ெத. , 6.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கேணச�ர� பஜைன ேகாவ�� ெத. , 

7.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 தி.ேவ0கிட�ர� 
மா<ய�ம� ேகாவ�� ெத. , 8.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கல� ேம� , 9.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஊ� கF�ட� ெகா�டா , 10.அன1த�ர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 தாத� ெகா�டா , 11.அன1த�ர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ைகலாச�ர� ெகா�ைலேம� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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16
ப�ள�ெகா�
ைல 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட�

1.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ப�ள�ெகா�ைலமைலேரா� , 2.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல ேரா�-ெத. , 3.அன1த�ர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல கா1தி நக� , 

4.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல 
கா1திநக� ெகா�ைல ேம� , 5.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

6.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல 
ேமலா�டெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

17
ப�ள�ெகா�
ைல 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
;�த� க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல 
வச1த�ர� , 2.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ப�ள�ெகா�ைல வச1த�ர� கிழ�� , 3.அன1த�ர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப�ள�ெகா�ைல வச1த�ர� ேம'� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

18
அ�ஜூனா�ர�
 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ப�ளா�-3, கிழ�� ப�தி

1.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கீ3 ெத. , 

2.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 3.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3ேம� ெத. , 4.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ப�லவ� ப�
 , 5.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ?.காபா
 , 6.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ?.காபா
 ெகா�ைலேம� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

19
அ�ஜூனா�ர�
 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ப�ளா�-3, ேம'� ப�தி

1.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)அ�Bனா�ர� வா�� 4 �5� 
ேரா�- ெத. , 2.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �5� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 3.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 �5�  ெகா�ைலேம� , 4.அன1த�ர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 கா1தி நக� , 5.அன1த�ர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ைகலாச�ர� ெகா�ைலேம� , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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20
ேவ�டகி<�பா
ைளய� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� ெமய�� க�
டம

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ச�பாண� வ =� 
ெகா�டா8 , 2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெநாள�ைப 
, 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெநாள�ைப ெகா�ைல 
ேம� , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 படா� , 

5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கள�Hரா� ெகா�டா8 , 

6.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 சி�னேகா�டகைர , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

21
ேவ�டகி<�பா
ைளய� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
$வ�க�ப�ள%(கிழ�� ெமய�� 
க�
ட

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேகா�டமைல ேரா� , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 வ�ளாமர-$ெகா�டா , 

3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 தIசா� பாைற 
(கானமைல பIசாய-$) , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
3 ஜFள%� பாைற , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ெப<ய ேகா�டகைர , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

22
படேவ�  
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைலப�ள% ேம'� க�
ட�, 

கிழ�� ப�தி

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �$-ெத. , 2.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ைர@மி�ெத. , 3.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாய��ெத. , 4.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 சாவ
-ெத. , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஒடகா�ெத. , 6.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கீ3-ெத. , 7.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

மண�ய�கார-ெத. , 8.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 9.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ஆதிதிராவ�ட�காலன% ேம�ெத. , 

10.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 
கீ3-ெத. , 11.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% ேரா�-ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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23
படேவ�  
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைலப�ள% ேம'� ப�தி

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ.1ததிபாைளய� 
1வ$ெத. , 2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

அ.1ததிபாைளய� 2வ$ ெத. , 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ர-தன�< ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 4.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ர-தன�< வடவா�ைட-ெத. , 

5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ர-தன�< கீ3-ெத. , 

6.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ர-தன�< ெகா�லேம� 
ேம'� , 7.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ர-தன�< 
ெகா�லேம� கிழ�� , 8.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

வ =ர�ேகாய��ெத. , 9.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ேரா��-ெத. , 10.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ராம�ேகாய��ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

24
ேகசவ�ர� 
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
�தியக�
ட�

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 பJமலி0க ��( , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 ேரா�� ெத. , 

3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 மா<ய�ம� ேகாய�� 
2வ$ ெத. , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 இள0ேகா 
ப�ள% ெத. , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

காள%ய�மாேம� , 6.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

மா<ய�ம� ேகாய�� 1வ$ ெத. , 7.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 7 ச1$ ெத. , 8.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

பஜைன ேகாய�� ெத. , 9.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

;��றF கைடெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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25
ேகசவ�ர� 
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
�திய க�
ட�, ேம'�  ப�தி,

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 �(��-ெத. , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 ப0களா ேரா� , 

4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 மா1ேதா�� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

மா1ேதா�� மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 6.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 மா1ேதா�� கீ3-ெத. , 7.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 காள%கா�ர� ேரா� , 8.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 ஜடெகா�டா�ர� , 9.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 அழவான ஓைட , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

26
ேரCெகா�
டா�ர� 606905

அரசின� உய�நிைல�ப�ள%  
ேம'� ப�தி

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ராம�ேகாய�� ெத. , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 அ�ம�ேகாய�� 
படேவ� , 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

ெசௗடா�ப�காேகாவ�� ெத. , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 6 B�ப�ரமண�சாமி ேகாவ�� ��( , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�

27
ேரCெகா�
டா�ர� 606905

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
கிழ�� ப�தி

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ஓ-தவாைடெத. , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ?த� ச1$ெத. , 

3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத. , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

�(��ெத. , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

ேரா�-ெத. , 6.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6  2வ$ 
ச1$ெத. , 7.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

ேம��ெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

28
காள%கா�ர� 
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 ேரா��ெத. , 2.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 ஆலமர-ெத. , 3.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 8 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 4.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 லி0கா�ர�ெத. , 5.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 8 �ள-$ேம��ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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29
ேதவனா0�ள
� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 அரசமர� காலன% ேரா� 
ெத. , 2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4அரசமர� 
ெகா�ைல ேம� , 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

சகாய�ர� வட�� ெத. , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
4 சகாய�ர� ெத'� ெத. , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 சகாய�ர� கிழ�� ெத. , 6.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா��4 ம0களா�ர� மா<ய�மனேகாய��ெத. , 

7.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 8.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ம0களா�ர� 
ெகா�ைல ேம� , 9.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ேதவனா0�ள� பா�ைட ெத. , 10.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ேரா� ெத. , 11.படேவ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4ேதவனா0�ள� ெகா�ைல ேம� , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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ராமநாத�ர� 
படேவ� 
அIச� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%(கிழ�� ப�ளா� 
10)

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 ம�லிகா�ர� , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 B�கா�� ெத. , 

3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 கம�டலா�ர� , 

4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 தIச�பாைற இ.ள� 
பாைற , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

31

;�த� 
க�
ட�) 

அைற எ� 4 

ராமநாத�ர� 
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'�ப�ளா�10

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 சாம1தி�ர� , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 கீ3 ெத. ராமநாத�ர� 
, 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 ந�- ெத. 
ராமநாத�ர� , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 ேம� 
ெத. ராமநாத�ர� , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 

ஒ-தவாைட ெத. ராமநாத�ர� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ராமநாத�ர� 
606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, கிழ�� ப�தி

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 கா�� ேரா� , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 மாதாேகாய�� ெத. 
ஆதிதிராவ�ட� காலன% , 3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத. ஆதிதிராவ�ட� காலன% , 4.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 வட�� ெத. ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 10 மா<ய�ம� 
ேகாய�� ெத. ஆதிதிராவ�ட� காலன , 6.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 10 சாம1தி�ர� ெகா�ைல ேம� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

33

ெப.மா�ேப�
ைட படேவ� 
அIச� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 $<Iசா�ர� , 

2.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 கிழ��-ெத. , 

3.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத. , 4.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 

ெப.மா�ேப�ைட , 5.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. (ெப.மா�ேப�ைட , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-

34 இ.ள�பாைற ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, �திய  க�
ட�,

1.படேவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 ேம�ெத. , 2.படேவ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 11 இ.ள�பாைர , 3.படேவ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 11 ?-தா�
�
ைச , 4.ெச�பகேதா�� 
(வ.கி), கானமைல(ஊ)வா�� 11 கீ3ெச�பகேதா�� , 

5.ெச�பகேதா�� (வ.கி), கானமைல(ஊ)வா�� 11 

ேம�ெச�பகேதா�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

35 அமி�தி 632102
அமி�திகா��இலாகா த0�� 
வ��தி ேம'� ப�தி

1.அமி�தி (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 4 பால�ப�ராய�ப�� , 

2.அமி�தி (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 4 அமி�தி , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

36
சா-த�ப�� 
632102

ஊரா�சிஒ�றிய$வ�க�ப�ள%ப�
ளா�19

1.கானமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ப�ள-5� , 

2.கானமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சா-த�ப�� , 

3.கானமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சா-த�ப�� 
ெகா�ைலேம� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ந�மிய�ப��
 கிராம� & 

அIச� 632102

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
(வட��ப�தி ப�ளா� 3

1.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ?தைல ம�F , 

2.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ந��ப�� , 

3.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ந�மிய�ப�� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

38

ந�மிய�ப��
 கிராம� & 

அIச� 632102

ஊரா�சி ஒ�றிய 
$வ�க�ப�ள%(ெத'� ப�தி 
ப�ளா� 3

1.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெவ�ள%D� , 

2.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� 
ந�மிய�ப�� , 3.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 

ெப<ய வ =ர�ப�� , 4.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ப�டைரயா� �
ைச

39
ேம���பசனா
M� 632 102

அரB �
ய�.�� ஆர�ப ப�ள% 
(வட�� ெத'� க�
ட� 
கிழ�� பா�-த$)

1.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  1 ேகாேன< �
ைச 
, 2.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காவதி �
ைச , 

3.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 க�
யா� �
ைச 
, 4.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1  

ேம����சனாM� , 5.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 கீ3���சனாM� , 6.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

சி�னவ =ர�ப�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

40
�ள%ய0��ப�
 632102

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள%

1.�ள%ய0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கீ3?.க ம1ைத , 

2.�ள%ய0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேம� 
?.கம1ைத , 3.�ள%ய0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

�ள%ய0��ப� , 4.�ள%ய0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

பாலமதி , 5.�ள%ய0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

கவ�ப�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�

41
கீ3கனவாD� 
632 102

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள%, 
கீ3கனவாD�

1.சீ0கா� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 3 சீ0கா� , 2.சீ0கா� 
(வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 3 நாகN� , 3.சீ0கா� (வ.கி), 
கானமைல (ஊ)வா�� 3 ம�லிைக ம�F , 4.கீ3கணவாD� 
(வ.கி) , கானமைல (ஊ)வா�� 4 ேம� கனவாD� , 

5.கீ3கணவாD� (வ.கி) , கானமைல (ஊ)வா�� 4 கனவாD� , 

6.கீ3கணவாD� (வ.கி) , கானமைல (ஊ)வா�� 4 கனவாD� 
ெகா�ைல ேம� , 7.கீ3கணவாD� (வ.கி) , கானமைல 
(ஊ)வா�� 4 கீ3 கனவாD� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கானமைல 
632102

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%

1.அமி�தி (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 1 கானமைல , 

2.சீ0கா� (வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 1 அரசO� , 3.சீ0கா� 
(வ.கி), கானமைல (ஊ)வா�� 2 எல1த�ப�� , 4.சீ0கா� (வ.கி), 
கானமைல (ஊ)வா�� 2 ந=�$�ப� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

43

?�நா�P� 
கிராம� & 

அIச� 632102

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (ப�ளா�5 ேம'� 
ப�தி)

1.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெப<யம	Q� , 

2.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ��பN� , 

3.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ஏ<D� , 

4.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ேகாரம�F , 

5.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ேஜாO� , 

6.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப�டO� , 

7.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ேசராமர-5� , 

8.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 �லி�ெகா�றா� 
வழி , 9.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 பாடாO� , 

10.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ேபரா-$�ெகா�ைல , 11.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 பைழய �-5� , 12.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 சி�னம	Q� , 13.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 நா	சாமைல , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

44

?�நா�P� 
கிராம� & 

அIச� 632102

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (ப�ளா�5 

கிழ��ப�தி)

1.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 தாசி< �5� , 

2.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேகாவ�லா�P� , 

3.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 �-5� , 

4.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 கீ3 ேகாவ�N� , 

5.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம� ேகாவ�N� , 

6.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5?�நா�P� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

45

?�நா�P� 
கிராம� & 

அIச� 635703

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (ப�ளா� 5 

ெத'� ப �தி)

1.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 கீ3 சரணா0��ப� 
, 2.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 தாத0��ப� , 

3.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 கீ3 நாடாO� , 

4.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம� நாடாO� , 

5.ந�மிய�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 சி�னதாத0��ப� 
, 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ம�ட�பாைற
 கிராம� & 

அIச� 635703

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (ப�ளா� 4)

1.ம�ட�பாைற (வ,கி), வ =ர�பO� (ஊ)வா�� 3 ம�ட�பாைற , 

2.ம�ட�பாைற (வ,கி), வ =ர�பO� (ஊ)வா�� 3 க�ள%�பாைற , 

3.ம�ட�பாைற (வ,கி), வ =ர�பO� (ஊ)வா�� 3 வாழெதா�ைம 
, 4.ம�ட�பாைற (வ,கி), வ =ர�பO� (ஊ)வா�� 3 

மைல�ெகா�ைல , 5.ம�ட�பாைற (வ,கி), வ =ர�பO� 
(ஊ)வா�� 3 ேம�மர-5� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

47

வ =ர�பO� 
கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ந�நிைல�ப�ள% 
ேம'� ப�தி, ப�ளா� 1

1.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1,2,3 வ =ர�பO� 
ெகா�ைலேம� , 2.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1,2,3 

ெப.மைல , 3.ஓடம0கல� (வ.கி), வ =ர�பO� (ஊ)வா�� 1,2,3 

$�ப� ெகா�ைல , 4.ஓடம0கல� (வ.கி), வ =ர�பO� 
(ஊ)வா�� 1,2,3ஒடம0கல� , 5.�$�ப�� (வ.கி), வ =ர�பO� 
(ஊ)வா�� 1,2,3 �$�ப�� , 6.�$�ப�� (வ.கி), வ =ர�பO� 
(ஊ)வா�� 1,2,3 $�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

48

வ =ர�பO�  
கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ந�நிைல�ப�ள% 
�தியக�
ட� அைற எ� 1

1.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 வ =ர�பO� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

49

வ =ர�பO� 
கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ந�நிைல�ப�ள% 
�தியக�
ட�, அைற எ� 8 

கிழ�� பா�-த$

1.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 வ�ளா0��ப� , 

2.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 த=-ரா-தO� , 

3.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 ஜைடயO� , 

4.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 எ�
மர-5� , 

5.வ =ர�பO� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 ப.;� , 6.வ =ர�பO� 
(வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 அரசவ�ள% , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

50
ஜமனாமர-5
�, 635703

வன-$ைற ேம�நிைல�ப�ள%, 
வட�� ப�தி,

1.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 Hசாலி ெத. , 

2.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெவ�ள%�ெகா�டா8 , 

3.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பழ0ேகா�ைட , 

4.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ண�கா15� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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ஜ?னாமர-5
� 635703

வன-$ைற ேம�நிைல�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கானகேன< , 

2.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மா��கO� , 

3.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஏ<மாமர-5� , 

4.ேகாவ�N�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �<யாO� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

52

ஜ?னாமர-5
� கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ேம�நிைல�ப�ள% 
ேம'� ப�ளா�

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீR� , 2.ேகாவ�N� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பா��?ைடயO� , 3.ேகாவ�N� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேகா?�ேட< , 4.ேகாவ�N� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆ�
நக� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

53

ஜ?னாமர-5
� கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ேம�நிைல�ப�ள% 
ேம'�� க�
ட�, 1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஜ?னா மர-5� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ணா நக� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

54

ஜ?னாமர-5
� கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ேம�நிைல�ப�ள% 
ேம'�� க�
ட�,

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆல0காய� ேரா� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2அமி�தி ேரா� , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மQதி ேரா� 1 , 

4.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மQதி ெத. 2 , 

5.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மQதி ெத. 3 , 

6.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெகா�லெகா�டா , 

7.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெதா��� வ =� 
�
ய�.�� , 8.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பJ.
.ஓ. 

ஆபJ@ , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

55
அ-தி�ப�� 
635703

வன-$ைற ஆர�ப� ப�ள% 
�தியக�
ட�

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 சி1தாN� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆலாIசO� , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம�லா�ப�� , 

4.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம�அ-தி�ப�� , 

5.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 கீ3அ-தி�ப�� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

56
ேசராமா-5� 
 635703

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேத��மர-5� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ��டால-5� , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம�ெந�லிமர-5� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�

57
ேசராமா-5� 
 635703

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஏ<ெந�லிமர-5� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேசராமர-5� , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேமா�ெந�லிமர-5� , 

4.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஜ�ப
 , 5.ேகாவ�N� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேகாலியO� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

58

ேகாவ�N� 
கிராம� & 

அIச� 635703

வன-$ைற ந�நிைல�ப�ள%  
�தியக�
ட� கிழ�� 1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெதா�பெர�
 , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேகாவ�N� , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 மாமர-5�

59
ேகாவ�N� 
635 703

வன-$ைற ந�நிைல�ப�ள% 
(கிழ�� க�
ட� வட�� 
பா�-த$)

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 மா���காO� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 தIசா0ெகா�ைல , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெப.0கா�P� , 

4.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேவட-ேதா�� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

60
��ளாமர-5�
 635703

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஜ=வமர-5� , 

2.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ?�ள%�ப�� , 

3.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆ�
யாO� , 

4.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ��லாமர-5� , 

5.ேகாவ�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 பா�வா< , 

6.கீ3த�
யா�ப�� (வ.கி) ேகாவ�N� (ஊ)வா�� 3 

கீ3த�
யா�ப�� , 7.கீ3த�
யா�ப�� (வ.கி) ேகாவ�N� 
(ஊ)வா�� 3 பலாவா
 , 8.எ.ைமயாO� (வ.கி) )ேகாவ�N� 
(ஊ)வா�� 3 எ.ைமயாO� , 9.எ.ைமயாO� (வ.கி) 
)ேகாவ�N� (ஊ)வா�� 3 ேம�ஜ=மர-5� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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61

��ட�கைர 
கிராம� & 

அIச� 635703

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ப�ளா� 2,

1.��ட�கைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ��ட�கைர , 

2.��ட�கைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2பாதி< , 3.��ட�கைர 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2ெப<ய ெவ�ள% , 4.��ட�கைர 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மIQ- , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

62

ப�டைற�கா�
 கிராம� & 

அIச� 635703

அரB பழ0�
ய�ன� உ�� 
உைறவ�ட�ப�ள% 
ந�நிைல�ப�ள% (ேம'� 
பா�-த$)

1.ப�டைற�கா� (வ.கி),��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 

ப�டைர�கா� , 2.ப�டைற�கா� (வ.கி),��ட�கைர (ஊ)வா�� 
1 �5� , 3.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), ��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 ேம� 
சி�ப�லி , 4.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), ��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 

கீ3சி�ப�லி , 5.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), ��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 

ெகா�
�காN� , 6.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), ��ட�கைர 
(ஊ)வா�� 1 அ�ம�ட� ெகா�ைல , 7.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), 
��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 ப�ட� ேகாய�� ெத.

63

ப�டைற�கா�
 கிராம� & 

அIச� 635703

அரB பழ0�
ய�ன� உ�� 
உைறவ�ட�ப�ள% 
ந�நிைல�ப�ள% (வட�� 
பா�-த$)

1.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), ��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 க�லா-5� , 

2.ேம�சி�ப�லி (வ.கி), ��ட�கைர (ஊ)வா�� 1 ேபா0கO� 
ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

64

$�ப�கா� 
கிராம� & 

அIச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.$�பகா�(வ.கி), ��டகைர (ஊ)வா�� 3 கீ3M� , 

2.$�பகா�(வ.கி), ��டகைர (ஊ)வா�� 3 ந�M� , 

3.$�பகா�(வ.கி), ��டகைர (ஊ)வா�� 3 ேமN� , 

4.$�பகா�(வ.கி), ��டகைர (ஊ)வா�� 3 வதிய0ெகா�டா , 

5.$�பகா�(வ.கி), ��டகைர (ஊ)வா�� 3 தான%யா� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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65
கிடா�பாைள
ய� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
கிழ�� ப�தி, ெத'�க�
ட�

1.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��1 அ�ம� ேகாய�� 
ெத. 1 , 2.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ம� 
ேகாய�� ெத. 2 , 3.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1 அ�ம� ேகாய�� ெத. 3 , 4.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ம� ேகாய�� ெத. 4 , 5.கிடா�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �$-ெத. 1 , 6.கிடா�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �$-ெத. 2 , 7.கிடா�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� ெத. 1 , 8.கிடா�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� ெத. 2 , 9.கிடா�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. , 

10.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1வ�ளலா� 
ெத. 1 , 11.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

வ�ளலா� ெத. 2 , 12.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேரா�-ெத. 1 , 13.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேரா�-ெத. 2 , 14.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கா1தி நக� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கிடா�பாைள
ய� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ம-திய ப�தி, ெத'� க�
ட�

1.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 பாைற-ெத. , 

2.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 3.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெத�பான1த� ேரா� ெத. , 4.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பஜைன ேகாய�� ெத. , 5.கிடா�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத. , 6.கிடா�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆ	சா< ெத. , 7.கிடா�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ��( ேம��-ெத. 1 , 

8.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேமந=� 
ேத�க-ெதா�
 ெத. , 9.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ��( ேம��-ெத. 2 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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67
கிடா�பாைள
ய� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ேம'� ப�தி ெத'� க�
ட�,

1.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேந. நக� 
பாடசாைல ெத. , 2.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேந. நக� ஏ<�கைர ெத. , 3.கிடா�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேந. நக� ெகா�ைல ெகா�டா8 , 

4.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஐய�பநக� 
�தியேரா� , 5.கிடா�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஐய�பநக� பாடசாைல ெத. , 6.கிடா�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)ஐய�ப� ேகாய�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

68
ெக0கவர� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� ப�தி

1.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா�� ெத. , 

2.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 வட�� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

69
ெக0கவர� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� ப�தி

1.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழயகாலன% , 

2.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழய காலன% 
கிழ�� , 3.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேட0� 
ெத. 1 , 4.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேட0� 
ெத.  2 , 5.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சாவ
 
ெத. , 6.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ.1ததியா� 
ெத. , 7.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 வ�Tவ� 
ெத. , 8.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �$காலன% 
ெமய�� ேரா� , 9.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�$காலன% ெத. 2 , 10.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�(�� ெத. , 11.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ேம'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

70
ஆதம0கல� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, வட���ப�தி 
அைற எ� 1,

1.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அரசமர- ெத. , 

2.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �ள%ய மர- ெத. , 

3.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஏ<- ெத. , 

4.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ந�-ெத. , 

5.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம��- ெத. , 

6.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$ ெத. , 

7.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேகாய�� ெத. , 

8.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �ள-$ேம��-ெத. 
, 9.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �ள%ய மர$�� 
ெத. , 10.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �(�� 
ெத. , 11.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ப�ள%;டெத. , 12.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

வட�� ெத. , 13.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ெத'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

71
நவா�பாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, ெத'��ப�தி 
அைற எ� 2,

1.ெக0கவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ?-$ மா< நக� 
(ெகா�ைல ேம�)

72
நவா�பாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� ப�தி 
(கிழ�� பா�-த$)

1.ெக0காவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெச�வ�ர�  
(ெகா�ைலேம�) , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

73
ேதவராய�பா
ைளய� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%,

1.ேதவராய�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ.1ததிய� காலன% ேதவராய�பாைளய� , 

2.ேதவராய�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 எ�.ஜி.ஆ� 
ெத. ேதவராய�பாைளய� , 3.ேதவராய�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா�� ெத. (ேதவராய�பாைளய�   ) , 

4.ேதவராய�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. (ேதவராய�பாைளய�) , 

5.ேதவராய�பாைளய� (ஊ)வா�� 1  அ.1ததிய� பாைளய�
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ேதவராய�பா
ைளய� 606 901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� பா�-த$

1.ேதவராய�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெப.மாபாைளய� , 2.ேதவராய�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காலன% (�(�� ெத. ) (ேதவராய�பாைளய�) , 

3.ேதவராய�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 ெகா�ைலேம� , 

4.ேதவராய�பாைளய� (ஊ)வா�� 2  காலன% பாடசாைல 
ெத. , 5.ேதவராய�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 காலன% ேகாய�� 
ெத.  , 6.ேதவராய�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 ெகா�ைலேம� 
ேந. நக� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

75
ஆதம0கல� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� க�
ட�

1.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேட0� ெத. , 

2.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1  ேமல வ =தி , 

3.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 4.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1  

��( ேம��- ெத. , 5.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2  பாடசாைல ெத. , 6.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா��  2 பாடசாைல ெத. �(�� ெத.

76
ஆதம0கல� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
(வட�� பா�-த$) கிழ�� 
க�
ட�

1.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2.3 ேசட- ெத. , 

2.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஒடகா� ெத. , 

3.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �ய- ெத. , 

4.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேசட- ெத. 
�(�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

77
ஆதம0கல� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
(கிழ��  க�
ட�)

1.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேரா��- ெத.  
கிழ�� , 2.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ேரா��-ெத.  ேம'� , 3.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 மி�வா<ய �
ய�.�� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

78
ஆதம0கல� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
;�த� க�
ட� , ேம'�ப�தி

1.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 தாதபாைளய� , 

2.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ராஜ=Uகா1தி நக� , 

3.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஆதம0கல� 
காலன% , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ஆதம0கல� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ேம'� ப�தி

1.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஏ<- ெத. , 

2.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� 
ேகாய�� ெத. , 3.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ம1தெவள% , 4.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 வட�� 
ெத. , 5.ஆதம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கைடசி 
�5� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

80
கா1தபாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� , 

கிழ��ப�தி

1.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1  ேரா��ெத. , 

2.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 , 2 

தி.வ�Tவ� ெத. , 3.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

81
கா1தபாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� பா�-த$ கிழ�� ப�தி 
�திய க�
ட�

1.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேட0� ெத. 
(கா1தி நக� காலன%) , 2.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கா1திநக� காலன% கிழ�� , 3.கா1த�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ம� ேகாய�� ெத. , 

4.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% 
ெமய�� ெத. , 5.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

காலன% �(�� ெத. , 6.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ஒட�கா� ெத. , 7.கா1த�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% ேரா� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

82
கா1தபாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
?த�ைம க�
ட� கிழ�� 
ப�தி,

1.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சீன1த�  
காலன% ேந. ெத. , 2.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 சீன1த� ேந. ெத. 2 , 3.கா1த�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 சீன1த� ேந. ெத. , 4.கா1த�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சீன1த� ேந. ெத. 3� �(��- 
ெத. , 5.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேட0� 
ெத. , 6.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெமய�� 
ெத. , 7.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

எ�.எ@.��ப� ேரா� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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கா1தபாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
?த�ைம க�
ட�, ேம'� 
ப�தி

1.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சி�னகைட 
ெத. , 2.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 3.கா1த�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 கைலஞ� ெத. ேம'� , 

4.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 கைலஞ� ெத. 
கிழ�� , 5.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

�ள-$ ேம��- ெத. , 6.கா1த�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 7.கா1த�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெகா�ல ெகா�டா , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

84
ெவ0க�டபா
ைளய� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� ப�தி ;�த�க�
ட�,

1.ெவ0கி�ட�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந�-ெத. 
, 2.ெவ0கி�ட�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

கீ3-ெத. , 3.ெவ0கி�ட�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1 & 2 ேம�ெத. , 4.ெவ0கி�ட�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத. , 5.ெவ0கி�ட�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 

6.ெவ0கி�ட�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

85
ேம�ேசாழ0�
�ப� 606901

அரசின� உய�நிைல� ப�ள% 
வட�� க�
ட� கிழ���ப�க�, 

ப�ள%�;ட-ெத.

1.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(�� 
ெத. , 2.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத. , 3.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேமல��ப� ப��ைளயா�ேகாய�� ெத. , 

4.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேட0� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�

86
ேம�ேசாழ0�
�ப� 606901

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
வட�� க�
ட�, ேம'� ப�தி, 
ப�ள%�;ட-ெத.

1.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �$- ெத. , 

2.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெச0�ள% 
கF�ட� ெத. , 3.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ேதா�� ெத. , 4.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ைவயா�< ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேம�ேசாழ0�
�ப� 606901

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
வட�� க�
ட� ேம'� 
க�
ட�

1.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழய 
ெவ�ளாய ெத. , 2.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெவ�ளாய ெத. , 3.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத. , 

4.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�ள%;ட- 
ெத. , 5.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ.1ததிய� ெத. , 6.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேரா��- ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

88
ேம�ேசாழ0�
�ப� 606901

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
ேம'� பா�-த க�
ட� ெத'� 
ப�தி, ெத'� பா�-த$,

1.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காமா�சி 
அ�ம� ேகாய�� ெத. , 2.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஒ�ட� ெத. , 3.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெப.மா� ேகாய�� ெத. , 

4.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சாமியா� 
ேதா�� , 5.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

கா-தா�பாைளய� , 6.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ-திபா�க-தா� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

89 வ =ரW� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% , �திய ;�த� 
க�
ட�

1.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ.1ததிய� 
ெத. 1 , 2.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

அ.1ததிய� ெத. 2 , 3.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 அ.1ததிய� ெத. 3 , 4.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ.1ததிய� ெத. 4 , 

5.ேம�ேசாழ0��ப� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ.1ததிய� 
ெத. வடவ�ைட ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

90
சீரா�பாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைமக�
ட� ேம'� ப�தி,

1.வடகைர ந�மிய1த� (வ.கி), ேம�ேசாழ0��ப� (ஊ)வா�� 
5 வடகைரந�மிய1த� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

91
சீரா�பாைளய
� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைமக�
ட� கிழ�� ப�தி,

1.வடகைர ந�மிய1த� (வ.கி), ேம�ேசாழ0��ப� (ஊ)வா�� 
5 ெச�ேட� ெத. , 2.வடகைர ந�மிய1த� (வ.கி), 
ேம�ேசாழ0��ப� (ஊ)வா�� 5 சீரா�பாைளய� ேரா��- 
ெத. , 3.வடகைர ந�மிய1த� (வ.கி), ேம�ேசாழ0��ப� 
(ஊ)வா�� 5 சீரா�பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

4.வடகைர ந�மிய1த� (வ.கி), ேம�ேசாழ0��ப� (ஊ)வா�� 
5 மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 5.வடகைர ந�மிய1த� (வ.கி), 
ேம�ேசாழ0��ப� (ஊ)வா�� 5 $�� ெத. , 6.வடகைர 
ந�மிய1த� (வ.கி), ேம�ேசாழ0��ப� (ஊ)வா�� 5 

ெகா�ைல ெகா�டா , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

92

வ =ரW� 
கிராம� & 

அIச� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ம0கN� ஓ� 
பைழய க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத.   1 , 

2.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 2 , 

3.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 3 , 

4.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 4 , 

5.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 5 , 

6.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 7 , 

7.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 8 , 

8.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாதா ேகாய�� ெத. 9 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வ =ரW� 
கிராம� & 

அIச� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ம0கN� ஓ� 
வட�� க�
ட�

1.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 கீ3-ெத. , 2.வ =ரW� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெப.மா� ேகாய�� ெத. 1 , 

3.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெப.மா� ேகாய�� ெத. 
2 , 4.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ;-தா�டவ� 
ேகாய�� ெத. , 5.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2ெப.மா� ேகாய�� ெத. 3 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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வ =ரW� 
கிராம� & 

அIச� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� க�
ட�

1.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத. , 2.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஒ�ட- ெத. , 

3.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 வ�க� ெத. , 4.வ =ரW� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ச1திர� ேகாய�� ெத. , 5.வ =ரW� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஏ< ெத. , 6.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� வட�� ெத. , 7.வ =ரW� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஏ< �(��- ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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வ =ரW� 
கிராம� & 

அIச� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ேம'� 
க�
ட� ெத'�

1.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம� ெத. , 2.வ =ரW� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ந�-ெத. , 3.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ;�ற� ப�ள% ெகா�ல ெகா�டா8 , 4.வ =ரW� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$காலன% ெமய�� ெத. , 

5.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$காலன% �(�� ெத. 
1 , 6.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$காலன% �(�� 
ெத. 2 , 7.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$காலன% 
�(�� ெத. 3 , 8.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

�$காலன% �(�� ெத. 4 , 9.வ =ரW� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� �$காலன% �(�� ெத. 5 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

96

ெக0கலமகா
ேதவ�, 
ஆதம0கல� 
அIச� 606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%,

1.ெக0கலமகாேதவ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஆ'(ேம��-ெத. , 2.ெக0கலமகாேதவ� (வ.கி) 
ம'(�(ஊ)வா�� 1 ஆ'றேம�� �(�� ெத. , 

3.ெக0கலமகாேதவ� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. 3 , 

4.ெக0கலமகாேதவ� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. 4 , 5.ெக0கலமகாேதவ� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 
1 ெக0கலமகாேதவ� ெகா�லெகா�டா8 , 6.ந�லா�ப��ைள 
ெப'றா�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(�� ெத. 
1ந�லா�ப��ைளெப'றா� , 7.ந�லா�ப��ைள ெப'றா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(��ெத. 
2ந�லா�ப��ைளெப'றா� , 8.ந�லா�ப��ைள ெப'றா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(�� ெத. 3 

ந�லா�ப��ைளெப'றா� , 9.ந�லா�ப��ைள ெப'றா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(��ெத. 4 

ந�லா�ப��ைளெப'றா� , 10.ந�லா�ப��ைள ெப'றா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(��ெத. 5 

ந�லா�ப��ைளெப'றா� , 11.ந�லா�ப��ைள ெப'றா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �(��ெத. 6 

ந�லா�ப��ைளெப'றா� , 12.ந�லா�ப��ைள ெப'றா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ந�லா�ப��ைளெப'றா� 
ெகா�லெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேக�டவர�பா
ைளய� 606901

அரB ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
ப�தி , கா1தி அைற

1.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஏ<�கைர 
ெத. , 2.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊவா�� 2 

ேம�ெத. , 3.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊவா�� 3 

ேரா��-ெத. , 4.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊவா�� 3 ப�
-ெத. , 5.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 க�மாள�ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேக�டவர�பா
ைளய� 
606901.

அரB ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
ப�ளா� கைடசி ப�தி ேநதாஜி 
அைற

1.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1கீ3ெத. , 

2.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெக0ைகய�ம� ேகாய�� ெத. , 3.ேக�டவர�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப�ராமண� ெத. , 

4.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 த�ண=� 
ெத. , 5.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�றவ� ெத. , 6.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 �ள-$ேம�� ெத. , 7.ேக�டவர�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மி.க�ட நதி ெத. , 

8.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம@தி< 
ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேக�டவர�பா
ைளய� 606901

அரB ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
ப�ளா� ந��ப�தி, ேநதாஜி அைற

1.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

;-தா�டவ� ேகாய�� ெத. , 2.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ.1ததிய� ெத. , 

3.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ஒ-தவாைட ெத. , 4.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

5.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ேபா�-ெதெ.ா , 6.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ேம��-ெத. , 7.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 ந=� ேத�க-ெதா�
 ெத. , 

8.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 வ =ரW� 
ேரா� , 9.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

சிெம�� ேரா� ெத. , 10.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 பாராவதி ெத. , 11.ேக�டவர�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ேர
ேயா அைற ெத. , 

12.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ெகா�லெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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100
 சாலேம� 
606901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� ப�தி அைற எ� 1

1.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

சாைலேம�  ெமய��  ேரா� , 2.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 ��( ேம��- ெத. , 

3.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 ந�- ெத. 
, 4.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 த�ண�� 
கிண( ெத. , 5.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 7 ேக�டவர�பாைளய� ேரா� , 

6.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

ெப.மா�� ேகாய�� ெத. , 7.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 ஒ?
 ஏ<�கைர ெத. , 

8.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 ஒ?
 
ேரா�- ெத. , 9.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 7 ஒ?
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

10.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 வ�ளா 
�ள� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

101
சாலேம� 
606901.

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'�பா�-தப�தி

1.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 க�டவர� 
ஏ<�கைர ெத. , 2.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 6 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

3.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 க�டவர� 
ந�- ெத. , 4.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
6 க�டவர� கைடசி- ெத.

102
சாலேம� 606 

901

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
 கிழ�� பார-த வட�� ப�தி

1.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 சிெம�� 
ேரா�- ெத. , 2.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 6 ேபா�- ெத. , 3.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 $��- ெத. , 4.ேக�டவர�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 கிடா�பாைளய� ேரா� , 

5.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

�ள%ய1ேதா��  1 , 6.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 6 �ள%ய1ேதா��  2 , 7.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 �ள%ய1ேதா�� 3 , 8.ேக�டவர�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 �ள%ய1ேதா�� 4 , 

9.ேக�டவர�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

�ள%ய1ேதா�� $��- ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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சி(வ�W� 
606906

அரB உதவ�ெப(� 
ந�நிைல�ப�ள% ?த�ைம 
க�
ட� ெத'� ப�ளா�

1.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 

2.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத�ன�ைடெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

104
சி(வ�W� 
606906

அரB உதவ�ெப(� 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� ப�தி 
?த�ைம க�
ட�

1.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத. , 

2.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மரா�
ய� ெத. , 

3.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெப.மா� ேகாய�� 
ெத. , 4.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மரா�
ய� 
ெத. ச1$ , 5.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெப.மா� ேகாய�� ெத. ச1$ , 6.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காள%ய�ம� ேகாய�� ச1$ , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

105
சி(வ�W� 
606906

அரB நிதிஉதவ� 
ந�நிைல�ப�ள% ?த�ைம 
க�
ட� வட��

1.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம�ெத. , 

2.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 க.ண =க� ெத. , 

3.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ணாநக� 1வ$ 
ெத. , 4.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ணாநக� 
2வ$ ெத. , 5.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

அ�ணாநக� 3வ$ ெத. , 6.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 இ1திராநக� 1வ$ ெத. , 7.சி(வ�W� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 இ1திராநக� 2வ$ ெத. , 8.சி(வ�W� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 இ1திராநக� 3வ$ ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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சி(வ�W� 
606906

அரB நிதிஉதவ� 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� 
க�
ட� கிழ��, ப�தி

1.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 ேரா��- ெத. , 

2.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சி(வ�W� 
காலன%மாதாேகாவ��ெத. , 3.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 சி(வ�W�  ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 

4.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4  சி(வ�W� காலன% 
ேட0�ெத. 1 , 5.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4  

சி(வ�W� காலன% ேட0�ெத. 2 , 6.சி(வ�W� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4  சி(வ�W� காலன% ேட0�ெத. 3 , 

7.சி(வ�W� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4  சி(வ�W�  
காலன% ச1$ெத. , 8.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� 
(ஊ)வா�� 3 அ.Xரா� ேப�ைட , 9.சி(வ�W� (வ.கி), 
ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 3 ஓ�ட- ெத. , 10.சி(வ�W� 
(வ.கி), ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 3 ஏ<�கைரெத. , 

11.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� (ஊ))வா�� 3 எ� ஜி 
ஆ� நக� , 12.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 3 

ெத'� ேம�காலன% , 13.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� 
(ஊ)வா�� 3 ெத'� ேம� அ.1ததிய� காலன% , 

14.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 3 

�ள-$ேம� 1வ$ ெத. , 15.சி(வ�W� (வ.கி), 
ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 3 �ள-$ேம�  2வ$ ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

107
சி(வ�W� 
அIச� 606906

ஊரா�சி ஓ�றிய 
$வ�க�ப�ள%,ம0கT� ஓ�ேம�

1.சி(வ�T� (ஊ) ேம�சி(வ�T�வா�� 4  ேம�சி(வ�W� 
 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 2.சி(வ�T� (ஊ) 

ேம�சி(வ�T�வா�� 4ேம�சி(வ�W� 
மா<ய�ம�ேகாவ�� ெத. , 3.சி(வ�W� (வ.கி), 
ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 4 ேம�சி(வ�W�அ.1ததிய� 
காலன% , 4.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 4 

ேம�சி(வ�W�ஆதிதிராவ�ட� காலன% , 5.சி(வ�W� (வ.கி), 
ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 4 ேம�சி(வ�W�மைலேயார 
ெத. , 6.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 
4ேம�சி(வ�W� பாடசாைலெத. , 7.சி(வ�W� (வ.கி), 
ேம�சி(வ�T� (ஊ)வா�� 4 ேம�சி(வ�W�கிழ�� 
$�� ெத. , 8.சி(வ�W� (வ.கி), ேம�சி(வ�T� 
(ஊ)வா�� 4 ேம�சி(வ�W���(ேம�ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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ேச0க�-ேத< 
வ��வாரண� 
அIச� 606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.சி(வ�T� (வ.கி) ஐய�பாைளய�(ஊ)வா�� 5 ேரா��ெத. , 

2.சி(வ�T� (வ.கி) ஐய�பாைளய�(ஊ)வா�� 5 ந�-ெத. , 

3.சி(வ�T� (வ.கி) ஐய�பாைளய�(ஊ)வா�� 5 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 4.ேச0க�-ேத<(வ.கி) 
எ�T�பாைற(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. , 

5.ேச0க�-ேத<(வ.கி) எ�T�பாைற(ஊ)வா�� 2 வட��ெத. , 

6.ேச0க�-ேத<(வ.கி) எ�T�பாைற(ஊ)வா�� 2 ேரா��ெத. , 

7.ேச0க�-ேத<(வ.கி) எ�T�பாைற(ஊ)வா�� 2 கிழ��ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

109
ேச0க�-ேத< 
606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� ப�தி

1.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத. , 2.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

கிழ�� ச1$ ெத. , 3.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கிண'(ெத. , 4.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாவ��ெத. , 5.ேச0க��-ேத< (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1&2 வட��ெத. , 6.ேச0க��-ேத< (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 �ள-$ேம��ெத. , 7.ேச0க��-ேத< 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா��ெத. , 8.ேச0க��-ேத< 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 திெரௗபதி அ�ம�ேகாவ��ெத. , 

9.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெமய�� ேரா� , 

10.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆதி 
திராவ�ட�காலன% , 11.ேச0க��-ேத< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 சிவாஜி நக� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேமலாரண� 
கிராம� 
வ��வாரண� 
அIச� 606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
அைற எ� 1,

1.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத. , 2.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 க���கார- 
ெத. , 3.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ேம��- 
ெத. , 4.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ேம��- 
ெத. , 5.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெகாச- ெத. , 

6.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 யாதவ� ெத. , 

7.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெச�ன1 ெத. , 

8.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 B�ணா��கார ெத. 
, 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேமலாரண� 
கிராம� 
வ��வாரண� 
அIச� 606906

ஊரா�
 ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� ப�தி 
க�ப� க�
ட�

1.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ந�- ெத. , 

2.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 6�டா� ெத. , 

3.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 தா0க� , 

4.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அரசமர- ெத. , 

5.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேட0� ெத. , 

6.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 7.ேமலாரண� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஒ-தவாைட- 
ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேம�வ��வரா
யந�N<� 
606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� க�
ட�

1.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஆ�டவ� ேகாய��ெத. , 2.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 காமா�சிய�ம� ேகாய��ெத. , 

3.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3 
வ�ன%ய� ெத. , 4.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேம� வ�ன%ய� ெத. , 5.ேம�வ��வராயந�N� 
(வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கா1தி ெத. , 

6.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அலவாசி- ெத. , 7.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 க�மாள� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேம�வ��வரா
யந�N<� 
606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� க�
ட�

1.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

வாண�ய� ெத. , 2.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ச�னதி ெத. , 3.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம�ேவளாள� ெத. , 

4.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெகா�ல 
ேம��- ெத. , 5.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெப.மா� ேகாய�� ெத. , 

6.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

தி.Fட� ெத. , 7.ேம�வ��வராயந�N� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கீ3ெவ�ளா� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ேம�வ��வரா
யந�N<� 
606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� க�
ட�

1.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 2.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேரா��- ெத. , 

3.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ஆ@ப-தி< ெத. , 4.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ந�- ெத. , 5.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேம� ெத. , 6.ேம�வ��வராயந�N� 
(ஊ)வா�� 3 சி-தா�-த� ெத. , 7.ேம�வ��வராயந�N� 
(வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�ேப-கா� ெத. , 

8.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

அ.1ததிய� காலன% , 9.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ேஜாகிய� காலன% , 10.ேம�வ��வராயந�N� 
(வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 க	ேச<ம0கல� , 

11.ேம�வ��வராயந�N� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

வட��- ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேம�வ�ன%ய
O� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.வ�ன%யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2&3 ேபாW� ெச0க� 
ேரா� , 2.வ�ன%யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேம�ெத. , 

3.வ�ன%யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத. , 4.வ�ன%யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�லெகா�டா8 , 5.வ�ன%யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ேம�வ�ன%ய
O� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.வ�ன%யO� (வ.கி) கீ3வ�ன%யO� (ஊ)வா�� 1 

�ள-$ேம��ெத. , 2.வ�ன%யO� (வ.கி) கீ3வ�ன%யO� 
(ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 3.வ�ன%யO� (வ.கி) கீ3வ�ன%யO� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய��  ெத. , 4.வ�ன%யO� 
(வ.கி) கீ3வ�ன%யO� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 பைழய 
ஆதிதிராவ�ட� காலன% , 5.வ�ன%யO� (வ.கி) கீ3வ�ன%யO� 
(ஊ)வா�� 1 அ.1ததிய� காலன% , 6.வ�ன%யO� (ஊ)வா�� 2 

க�ணா�பா
ெகா�டா , 7.வ�ன%யO� (வ.கி) கீ3வ�ன%யO� 
(ஊ)வா�� 1 ேம� ெத. , 8.வ�ன%யO� (வ.கி) 
கீ3வ�ன%யO� (ஊ)வா�� 1ம'(� 2 �திய காலன% , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கா�பN� 
606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� ப�தி 
க�ப� க�
ட�

1.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 �ள%ய1ேதா�� , 

2.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 ந�ன% வ =ரா�சி ெத. , 

3.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 கீ3 காலன% , 4.கா�பN� 
(வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 4 ஈ	ச0கா��காலன% , 5.கா�பN� 
(வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 4ம'(� 5 ேம���காலன% , 

6.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 5 ெகா�ல�ெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

118
கா�பN� 
606751

ஊரா�
 ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� ப�தி 
க�ப� க�
ட�

1.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 தி.Mட� ெத. , 

2.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 க.ண =க� ெத. , 

3.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 ந�-ெத. , 

4.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 பஜைனேகாய��ெத. , 

5.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 ேரா��-ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கா�பN� 
606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% தி.வ�Tவ� 
க�
ட�

1.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 ம'(�  வா��3 

வட��ெத. , 2.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 க�மாள� 
ெத. , 3.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 சி�னகா�பN� , 

4.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� , 

5.கா�பN� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 6.கா�பN� 
(வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 ஓ-தவாைட ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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காN� 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
பைழயக�
ட�

1.காZ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2ெத'� ெச. , 2.காZ� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெகா�ைலேம� , 3.காZ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெத'� ெத. 1 , 4.காZ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெத'� ெத.  2 , 5.காZ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கீழ-ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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காN� 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
�திய க�
ட�

1.காZ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 2.காZ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�ள%�;ட-ெத. , 

3.காZ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2காலன% , 4.காZ� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 வட�� ெத. , 5.காZ� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ந�-ெத. , 6.காZ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

�(�� ெத. , 7.காZ� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. 
, 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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ஆைனவா
 
காN� 
அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��1 ஆைனவா
 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 2.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா��2 ஆைனவா
 காலன% , 3.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா��1 ஆைனவா
(ம) கைரயா�பா
 ப��ைளயா� 
ேகாய�ல , 4.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��1 

ஆைனவா
(ம) கைரயா�பா
 ப�ள%[ட-ெத. , 

5.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��1 ஆைனவா
(ம) 

கைரயா�பா
 �(�� ெத. , 6.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா��2 ஆைணவா
(ம) கைரயா�பா
 காலன% ேம� 
ெத�◌ு , 7.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 

ஆைணவா
(ம) கைரயா�பா
 காலன% ப��ைளயா� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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அன%யாைல 
பாடக� 
அIச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 ஆைணவா
(ம) 

கைரயா�பா
 மாதாேகாய�� ெத. , 2.ஆைனவா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா��1 ஆைணவா
(ம) கைரயா�பா
 
ஆ'ற0கைர கீ3ெத , 3.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 

ஆைணவா
(ம) கைரயா�பா
 ஆ'ற0கைர ேம� த , 

4.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 ஆைனவா
 காலன% 
வட�� ெத. , 5.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 

ஆைணவா
 காலன% ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

6.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 ஆைனவா
 காலன% 
ம1ைதெவள% , 7.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆைணவா
 காலன% ந�-ெத. , 8.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஆைணவா
  காலன% �(�� ெத. , 

9.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆைணவா
  
காலன% கீ3ெத. , 10.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆைணவா
  காலன% வட�� �(�� ெத. , 11.ஆைனவா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆைணவா
 காலன% ெத'� 
�(�� ெத. , 12.ஆைனவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆைணவா
 காலன% ெத'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ப-தியவா
 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% 
?த�ைமக�
ட�

1.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�ள-ெத. , 

2.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 ஏ<�கைர ெத. , 

3.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன% ெத'� 
ெத. , 4.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

பைழயகாலன% வட�� ெத. , 5.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பைழய காலன% ெத'� ெத. , 6.ப-தியவா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன% வட�� ெத. , 

7.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பைழய காலன% 
ேம'� ெத. , 8.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

பைழய காலன% ந�-ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ப-தியவா
 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�
 ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ?த�ைம 
க�
ட�

1.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 $��-ெத. 1 , 

2.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ராகார- ெத. , 

3.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1,2 ேம��-ெத. , 

4.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �ள-$ேம� , 

5.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 மா<ய�ம� 
ேகாய��ேம� , 6.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

��பநக� , 7.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 பாலநக� , 

8.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 க�ணா
ேம� 
ெகா�ைலெகா�டா , 9.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

கீ3-தா0க� ெகா�ைலெகா�டா , 10.ப-தியவா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 $��-ெத. 2 , 11.ப-தியவா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆ(?க� ெகா�ைலெகா�டா8 , 

12.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெப<ய ஏ< தா0க� 
ெகா�டா , 13.ப-தியவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 பா�நக� 
ெகா�ைல ெகா�டா , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

126
அன%யாைல 
அIச� 606904

அரB உய�நிைல�ப�ள%

1.கா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�ள-ெத. , 

2.கா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம��-ெத. , 

3.கா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப	சிய�மா�ர� , 

4.கா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காமரா^ நக� , 

5.கா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

127

அண�யாைல 
பாடக� 
அIச� 606904

அரB உய�நிைல�ப�ள%

1.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சாவ
-ெத. , 

2.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ைர@மி�ெத. , 

3.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

மா<ய�ம�ேகாய��செத. , 4.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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அண�யாைல 
பாடக� 
அIச� 606904

அரசின� உய�நிைல�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆ	சா<-ெத. , 

2.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா�-ெத. , 

3.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலண��திய-ெத. 
, 4.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

காலண�பைழய-ெத. , 5.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ச�திேகாய��ெத. , 6.அண�யாைல (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெகா�ைலெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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அல0காரம0
கல� பாடக� 
அIச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க ப�ள% 1.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழய- 
ெத. , 2.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள�;ட- ெத. , 3.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பாைத ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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அல0காரம0
கல� பாடக� 
அIச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய உய�$வ�க 
ப�ள%

1.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��1 ம'( 2 

யாதவ� ெத. , 2.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 �$- ெத. , 3.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அல0காரம0கல� (ம) �5� ெத. , 4.அல0கார 
ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெகா�லெகா�டா8 , 

5.அல0கார ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேமலேம� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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பாடக� 
கிராம� 
அIச� 606904

அரB உய�நிைல�ப�ள% (ேம'� 
பா�-த$) அைற எ� 1

1.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� ெத. , 2.பாடக� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� �(�� ெத. எ� 1 , 

3.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� ேம� ெத. எ� 
2 , 4.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� ேம� ெத. 
எ� 3 , 5.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� ேம� 
ெத. எ� 4 , 6.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 5 , 7.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 6 , 8.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 7 , 9.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 8 , 10.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 9 , 11.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 10 , 12.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 11 , 13.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 12 , 14.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 13 , 15.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 14 , 16.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 15 , 17.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடக� 
ேம� ெத. 16 , 18.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��2 பாடக� 
வட�� ெத. 1 , 19.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாடக� 
வட�� �(�� ெத. 1 , 20.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

பாடக� வட�� �(�� ெத. 2 , 21.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பாடக� வட�� ெத. 2 , 22.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பாடக� வட�� �(�� ெத. 3 , 23.பாடக� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாடக� வட�� ெத. 3 , 24.பாடக� (வ.கி) 
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பாடக� 
கிராம� 
அIச� 606904

அரB உய�நிைல�ப�ள% (ேம'� 
பா�-த$) அைற எ� 2

1.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாடக� ம�யெத. , 

2.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாடக� ம�ய �(�� 
ெத. , 3.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம1ைதெவள% , 

4.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம1ைதெவள% �(�� 
ெத. 1 , 5.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம1ைதெவள% 
�(�� ெத. 2 , 6.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ம1ைதெவள% �(�� ெத. 3 , 7.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ம1ைதெவள% �(�� ெத. 4 , 8.பாடக� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 1 , 9.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 2 , 10.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 3 , 11.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 4 , 12.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 5 , 13.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 6 , 14.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 7 , 15.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 இ1திராநக� 8 , 16.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�ைலேம� ப�தி 1 , 17.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�ைலேம� ப�தி 2 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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பாடக� 
கிராம� & 

அIச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப�ராமிண� ெத. , 

2.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கீ3ெத. , 3.பாடக� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேரா�� ெத. , 4.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ேரா�� $��ெத. 1 , 5.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ேரா�� $�� ெத. 2 , 6.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% , 7.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 1 , 8.பாடக� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 2 , 9.பாடக� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 3 , 

10.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% ச1$ 
ெத. 4 , 11.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% 
ச1$ ெத. 5 , 12.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

பைழயகாலன% ச1$ ெத. 6 , 13.பாடக� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 7 , 14.பாடக� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 8 , 15.பாடக� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$ காலன% ேம� ெத. , 

16.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �$காலன% ந�-ெத. , 

17.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 �$காலன% ெத'� ெத. 
, 18.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ�ணாநக� , 

19.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெகா�லேம� , 

20.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 

21.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 எ�.ஜி.ஆ�.நக� வட�� 
ெத. , 22.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 எ�.ஜி.ஆ�.ெத'� 
ெத. , 23.பாடக� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 எ�.ஜி.ஆ�.நக� 
ேம'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

134
சீ�ட�ப�� 
606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ேம'� 
க�
ட� வட�� ப�தி

1.சீ�ட�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ைன ச-யா 
ெத. , 2.சீ�ட�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 எ�.ஜி.ஆ�  
ெத. , 3.சீ�ட�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ைன 
இ1திரா ெத. , 4.சீ�ட�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ேரா�- ெத. , 5.சீ�ட�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஒ� 
ச�தி- ெத. , 6.ப
ய��-5� (வ.கி) ம'(� சீ�ட�ப�� 
(ஊ)வா�� 2 சாமி ச0கரதா@ ெத. , 7.ப
ய��-5� (வ.கி) 
ம'(� சீ�ட�ப�� (ஊ)வா�� 2 அ�ணா-ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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சீ�ட�ப�� 
606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ேம'� 
க�
ட�

1.ப
ய��-5� (வ.கி) ம'(� சீ�ட�ப�� (ஊ)வா�� 2 

�ள-$ேம�- ெத. , 2.ப
ய��-5� (வ.கி) ம'(� 
சீ�ட�ப�� (ஊ)வா�� 2 ெப<ய க�ல1த� , 3.ப
ய��-5� 
(வ.கி) ம'(� சீ�ட�ப�� (ஊ)வா�� 2 சி�ன க�ல1த� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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லாடாவர� 
கிராம� & 

அIச� 606751

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� அைற எ� 
1

1.லாடவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 2.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பா�பார-ெத. , 3.லாடவர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெகா�ைல-ெத. , 4.லாடவர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 வட�� ெத. , 5.லாடவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 மன�ெகா�ைலேம� , 6.லாடவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காள%0கா�ர� , 7.லாடவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேகாய��ேம� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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லாடாவர� 
கிராம� & 

அIச� 606751

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� அைற எ� 
2,

1.லாடவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம�ெத. , 

2.லாடவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ராஜவ =தி , 3.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன% வட��ெத. , 4.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஓ-தவாைடெத. , 5.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன% ேகாய��ெத. , 6.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன% ந�-ெத. , 7.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன% ெத'�ெத. , 8.லாடவர� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சி�னலாடவர� , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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லாடாவர� 
கிராம� & 

அIச� 606751

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� ெத'� 
ப�தி

1.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 ெக0கந�N� 
வட��ெத. , 2.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�ைலேம� , 3.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 
3 அன1த�ர� , 4.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 

வ�நாயக�ர� , 5.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 

கேணச�ர� வட��ெத. , 6.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� 
(ஊ)வா�� 3 ெக0கந�N�  காலன% ேம'�-ெத. , 

7.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 ந=லதா0க� 
கிராம� , 8.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 
3ெக0கந�N� ெத'�ெத. , 9.ெக0கந�N� (வ.கி), 
லாடவர� (ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� ெமய��ேரா� , 

10.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� 
காலன% ேம'�ெத. , 11.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� 
(ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� காலன% ேம'�ெத. 2 , 

12.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� 
காலன% கிழ��ெத. , 13.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� 
(ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� காலன% கிழ��ெத. 2 , 

14.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� 
காலன% கிழ��ெத. 3 , 15.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� 
(ஊ)வா�� 3ெக0கந�N� ஏ<�கைரெத. , 16.ெக0கந�N� 
(வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 மா<ய�ம� ேகாவ��ெத. , 

17.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 கேணச�ர� 
ெத'�ெத. , 18.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� (ஊ)வா�� 3 

கேணச�ர� கிழ��ெத. , 19.ெக0கந�N� (வ.கி), லாடவர� 
(ஊ)வா�� 3 கேணச�ர� ேம'�ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ெத�ப�ள%�ப
�� கிராம� 
& அIச� 
606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆ'( ஒர� 
ெத. ேம�ெத. , 2.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெச�பட- ெத. , 3.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஒட�க� ெத. , 4.ெத�ப�ள%�ப��  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சி�ன- ெத. , 5.ெத�ப�ள%�ப�� 
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெப<ய ெத. , 6.ெத�ப�ள%�ப��  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ��ன
ேம� , 7.ெத�ப�ள%�ப��  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பைழய ஒ�ட- ெத. , 

8.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ேவ�ைட�கார� ெத. , 9.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெச�� ேம��- ெத. , 10.ெத�ப�ள%�ப��  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆ'ேறார� ெத. கீ3 ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ெத�ப�ள%�ப
�� கிராம� 
& அIச� 
606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 பைழய 
காலன% , 2.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ேம�� காலன% , 3.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
3 ெபா�னா1தா0க� காலன%  ேம��- ெத. , 

4.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ந<��றவ� 
காலன% , 5.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�ைல ெகா�டா8 , 6.ெத�ப�ள%�ப��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ெபா�னா1தா0க� காலன% கீ3 ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ப��N� 
கிராம� 
ெத�ப�ள%�ப
�� அIச� 
606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஈ@வர� ேகாய�� 
ெத. , 2.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�ள%;ட ெத. , 

3.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந�- ெத. , 4.ப��N� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3 ெத. , 5.ப��N� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெபா�னா1தா0க� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ப��N� 
கிராம� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ெத'� க�
ட�,

1.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன% ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 2.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆ'ற0கைர ெத. , 3.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

அ�ம� நக� , 4.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ப�ள%;ட- ெத. , 5.ப��N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

கா1தி�ர� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கலசபா�க� 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� ப�ளா� ெத'� ப�தி 
அறிஞ� அ�ணா அைற

1.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 பஜா�ெத. 
, 2.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ?கமதிய�ெத. , 

3.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆIசிேநய�ேகாய��ெத. , 4.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 நாவ�த�ெத. , 5.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ம�ேகாய��ெத. , 6.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 7.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 க.ண =க�ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கலசபா�க� 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� ப�ளா� வட�� ப�தி 
த1ைத ெப<யா� அைற

1.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 யாதவ� 
வட��-ெத. , 2.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

�யவ�ெத. , 3.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

மாணவ�வ��திகீ3ெத. , 4.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ணாநக�கீ3ெத. , 5.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 மQதி ெத. , 6.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 வ�ணார-ெத. , 7.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ம�ச�னதி-ெத. , 8.கலசபா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 யாதவ�ெத'�ெத. , 9.கலசபா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 யாதவ�ெத. , 10.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 மாணவ�வ =�திேம�ெத. , 

11.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆசி<ய�ெத. , 

12.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ�ணாநக�ந�-ெத. , 13.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ணாநக�ேம�ெத. , 14.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 �(��-ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கலசபா�க� 
கிராம� & 

அIச� 606751

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள% பாரதிதாச� 
க�
ட�

1.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேரா��-ெத. , 

2.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

அ.1ததிய�காலண�ெத. , 3.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ம1ைதெவள%-ெத. , 4.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ேதா��-ெத. , 5.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ெச0�1த�ெத. , 6.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 �ள-$ேம��-ெத. , 7.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஈ@வர�ேகாய��ெத. , 8.கலசபா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேம�ெத. , 9.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ந�-ெத. , 10.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 �(��-ெத. , 11.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ெப.மா�ேகாய��ெத. , 12.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 பஜைனேகாய��ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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கலசபா�க� 
கிராம� & 

அIச� 606751

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள% 
வ�Tவ�;ட�அைற, எ�-4

1.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 2.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ேரா��-ெத. , 3.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ேதா��-ெத. , 4.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ஆ'(-ெத. , 5.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 க�ன%�ேகாய��ெத. , 6.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 �(��-ெத. , 7.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 காவல��
ய�.�� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கலசபா�க� 
கிராம� & 

அIச� 606751

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள%, 
வ�Tவ�;ட�அைற அ� 31

1.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 காலன%ப�ள-ெத. , 

2.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ச-திய6�-திநக� 
கி3 ெத. , 3.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 

Dன%ய�ஆப�@-ெத. , 4.கலசபா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 6 ச-திய6�-தி நக� ேம�ெத. , 5.கலசபா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 காவா0கைரெத. , 6.கலசபா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ெத'�-ெத. , 7.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 ெஜ.ெஜ.நக�ெத. , 8.கலசபா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 ெச0க�ேரா� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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H�
 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட�

1.H�
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீழ-ெத. , 2.H�
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா��-ெத. , 3.H�
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 வைளய�காரெத. , 4.H�
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ஈ@வர� ேகாய��ெத. , 5.H�
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 க.ன =க�ெத. , 6.H�
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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H�
 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ேம'� 
க�
ட�

1.H�
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப�ராய�ப�� , 2.H�
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம�ப�ராய�ப�� , 3.H�
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 பைழயகாலன% , 4.H�
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 �தியகாலன% , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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பழ0ேகாய�� 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% �தியக�
ட� 
வட�� ப�தி

1.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ.1ததிய� 
காலன% , 2.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன% , 3.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ம1தெவள% , 4.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 5.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ஈ@வர�ேகாய��ெத. , 6.பழ0ேகாய��  (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 

7.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 மட-ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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பழ0ேகாய�� 
கிராம� & 

அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% �தியக�
ட� 
ெத'� ப�ளா�

1.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பா�� ெத. , 

2.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாரதிெத. , 

3.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

க�டெபா�ம�ெத. , 4.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ேம�ெத. , 5.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ைர@மி� ெத. , 6.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 �(�� ெத. , 7.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ேரா�� ெத. , 8.பழ0ேகாய��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ேம� பழ0ேகாய�� ெத. , 9.பழ0ேகாய��  (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 காள%கா�ர� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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எல-5� 
கிராம� & 

அIச� 606906

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.எல-5�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேவளாள� ெத. , 

2.எல-5�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வ�ணார ெத. , 

3.எல-5�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 4.எல-5�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந�-ெத. , 

5.எல-5�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காள%ய�ம� ேகாய�� 
ெத. , 6.எல-5�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1,2 

பைழயபாடசாைல-ெத. , 7.எல-5�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1,2 காலன%-ெத. , 8.எல-5�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 �திய பாடசாைல- ெத. , 9.எல-5�  (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம� ெத. , 10.எல-5�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப�ராமண� ெத. , 11.எல-5�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப�
த� ெத. , 12.எல-5�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேரா��- ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேமா�P� 
கிராம� 
H�
 
அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 1 வ��வாரண� 
ேரா��-ெத. , 2.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 1 

Bைனேம��-ெத. , 3.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 1 

ந�ச-திரேகாய�� ெமய��ேரா� , 4.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� 
(ஊ)வா�� 1 ேமா�P� ெமய��ேரா��-ெத. , 5.எல-5�  
(வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 1 ?@லி� ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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ேமா�P� 
கிராம� 
H�
 
அIச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
வட�� ம'(� கிழ��

1.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 2 காலன%- ெத. , 

2.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 1 பா�ைட- ெத. , 

3.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 2 ஒ-தவாைட- ெத. 
, 4.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 1,2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 5.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 2 

காவா0கைர- ெத. , 6.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� (ஊ)வா�� 
2 பழய பாடசாைல- ெத. , 7.எல-5�  (வ.கி) , ேமா�P� 
(ஊ)வா�� 1 மைலB'(� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேசாழவர� 
606906

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட� வட�� பா�-த$,

1.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1&2 பா�ைட-ெத. , 

2.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1  வ உ சி ெத. , 

3.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 க�ணகிெத. , 

4.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �மர�ெத. , 

5.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� 
பாடசாைல-ெத. , 6.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

பாடசாைலேம� ெத. , 7.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1 பாடசாைல ெத'��ெத. , 8.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பாடசாைல ந�-ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேசாழவர� 
606906

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
க�
ட� வட�� பா�-த$

1.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேசாழவர� 
காலன%ெத. , 2.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

Hவா�ப�� காலன%ெத. , 3.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய�ெத. , 4.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 Hவா�ப�� பா�ைட ெத. , 5.ேசாழவர� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ச1$ ெத. , 6.ேசாழவர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கீ3ெபா-தைர 
ெத�னகர� 
அIச� 606802

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
வட�� ப�தி ெத'� பா�-த$

1.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3 ெத. , 

2.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம1தெவள% ெத. , 

3.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெபா-தைர 
காலன% , 4.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா� 
ெத. , 5.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடசாைல , 

6.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. , 

7.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 உைடயா� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கீ3ெபா-தைர 
ெத�னகர� 
அIச� 606802

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
�திய க�
ட�

1.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கி._ணா�ர� , 

2.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� 
காலன% , 3.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெத�னகர� காலன% , 4.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத. , 5.கீ3ெபா-தைர 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ந�- ெத. , 6.கீ3ெபா-தைர (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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பானா�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 

2.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 ந�-ெத. , 

3.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 ேரா�ெத. , 

4.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. , 

5.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 

பா�ைட-ெத. , 6.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ேப-க� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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பானா�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ேம'� க�
ட�

1.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 வட�� 
ெத. , 2.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 

பாணா�ப�� பைழயகாலன% ெத'��ெத. , 3.பானா�ப�� 
(வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 1 வட��ெத. , 

4.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 

ஈ	ச�H�
 �ள-$ேம��ெத. , 5.பானா�ப�� (வ.கி), 
எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 ேரா��ெத. , 6.பானா�ப�� 
(வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 ைர@மி�ெத. , 

7.பானா�ப�� (வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத. , 8.பானா�ப�� (வ.கி), 
எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 அ�ராகாரெத. , 9.பானா�ப�� 
(வ.கி), எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 ஈ	ச�H�
 
பைழயகாலன% வ�நாயக�ேகாவ��ெத. , 10.பானா�ப�� (வ.கி), 
எ�ணாம0கல� (ஊ)பரணா�ப�� வா�� 2 ஈ	ச�H�
 
பைழயகாலன% ந�ெத. , 11.பானா�ப�� (வ.கி), 
எ�ணாம0கல� (ஊ)பரணா�ப�� வா�� 2 ஈ	ச�H�
 
பைழயகாலன% �.�க , 12.பானா�ப�� (வ.கி), 
எ�ணாம0கல� (ஊ)வா�� 2 �$காலன% ெத'�ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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எ�ணாம0கல
� கிழ�� 
ப�தி 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%

1.எ�ணாம0கல� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

பஜைனேகாவ��ெத. , 2.எ�ணாம0கல� (வ,கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 அ�ம�ேகாய��ெத. , 3.எ�ணாம0கல� (வ,கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேந.-ெத. , 4.எ�ணாம0கல� (வ,கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 

5.எ�ணாம0கல� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேரா�-ெத. , 

6.எ�ணாம0கல� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேபாW� ெச0க� 
சாைல , 7.எ�ணாம0கல� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% 1 

வ$ ெத. , 8.எ�ணாம0கல� (வ,கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலன% 2 வ$ ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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அ.ணகி<ம0
கல� 606908

ஆதிதிராவ�ட� நல�ப�ள% 
பைழயக�
ட�

1.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ�ம�ேகாவ��ெத. , 2.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 சாவ
 ெத. , 3.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 வ�நாயக�ேகாவ��ெத. , 4.அ.ணகி<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா�ேம�ெத. , 

5.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப�டார-ெத. , 6.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 நாராயண�ர� , 7.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழயகாலன% ெத'�ெத. , 

8.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

பைழயகாலன% ந�ெத. , 9.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பைழயகாலன% வட��ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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அ.ணகி<ம0
கல� 606908

ஆதிதிராவ�ட� நல�ப�ள% 
�தியக�
ட�

1.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன% 
ேரா��ெத. 1 , 2.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 �தியகாலன% ேரா��ெத. 2 , 3.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ம̀ைச�கார� காலன% , 

4.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெத'�காலன% , 5.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 ெச�
ெத. , 6.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 ந�ெத. , 7.அ.ணகி<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

நம1த���ைட , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ெத�மகாேதவ
ம0கல� 
606908

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
வட�� ப�தி

1.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 2.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம̀னவ�ெத. , 3.ெத�மகாேதவம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�டாரெத. , 

4.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெகா�லெகா�டா , 5.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கி._ணநக� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ெத�மகாேதவ
ம0கல� 
606908

அரசின� உய�நிைல�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 1 வட��ெத. , 2.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 1 அ�கரகாரெத. , 

3.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 4.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 1 ெத'�-ெத. , 

5.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 

6.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 1 பாைறெத. , 7.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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ெத�மகாேதவ
ம0கல� 
606908

அரசின� உய�நிைல�ப�ள%, 
வட�� ப�தி

1.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 1 ச1$ெத. , 2.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 2  ராஜவ =தி , 

3.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 2 தி.Mட�ெத. , 4.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 2 பாடசாைலெத. , 

5.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 2 ;��றFகைட , 6.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 2 தைலயா<ெத. , 

7.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 2 ப�ட�ெத. , 8.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), 
ேகாவ��மாதிம0கல� (ஊ)வா�� 2 காலண� , 

9.ெத�மகாேதவம0கல� (வ.கி), ேகாவ��மாதிம0கல� 
(ஊ)வா�� 2 ெகா�லெகா�டா , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� ெத'� 
க�
ட� வட�� பா�-த$

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3 ெத.  (வட��) , 

2.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3 ெத. (ெத'�) , 

3.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. (வ) , 4.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� $�� ெத. , 5.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெமய�� ேரா� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட�, ேம'� 
க�
ட� கிழ�� பா�-த$ 1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 க.ண =க� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ெத'� க�
ட� வட�� 
பா�-த$ ஒளைவயா� ;ட�

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 சாவ
 ெத. , 2.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 Hசா< ெத. , 3.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெப.மா� ேகாய�� ெத. , 4.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ந�- ெத. , 5.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 அ�லா ேகாய�� ச1$ , 6.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 க�மாள- ெத. , 7.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 ேகா?�
 ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� க�
ட� கிழ�� 
பா�-த$

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 �$- ெத. , 2.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ெகாச- ெத. , 3.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 �ள-$ ேம�� ெத. , 4.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 6 ம1ைத ெவள% ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கிராம� & 

அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள%, 
ேம'� க�
ட� கிழ�� பா�-$

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 கல0க� ெத. , 

2.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ேமல� ேகா
 , 

3.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 திa� நக� , 4.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 6 ெகா�ல ெகா�டா , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஆதிதிராவ�ட� நல 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
க�
ட� வட�� பா�-த$

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7  ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத. , 2.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

பஜைனேகாவ��ெத. , 3.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

வட��ெத. , 4.கடலா
 (ஊ) ��ன-5�வா�� 7 

ெகா�லெகா�டா8 , 5.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

ெந�Iசாைல , 6.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

�$�ேப�ைட , 7.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

மா�பா�க0காலன% வட��ெத. , 8.கடலா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 7 மா�பா�க0காலன% ெத'��ெத. , 9.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 மா�பா�க0காலன% ஏ<�கைரெத. 
, 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஆதிதிராவ�ட� நல 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட� ேம'� பா�-த$

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 7 

மா�பா�க1ெத'��காலன% , 2.கடலா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 7 மா�பா�க0�(�� ச1$ ெத. , 3.கடலா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 7 மா�பா�க� ெகா�லெகா�டா8 , 

4.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 அ�ேப-க� காலன%ெத. 
, 5.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 ெத�ண�ைடெத. , 

6.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத. , 7.கடலா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 9 வட��ெத. 1 , 8.கடலா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 9 வட��ெத. 2 , 9.கடலா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 9 ேரா��ெத. , 10.கடலா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 9 அ.1ததிய� காலன% , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கடலா
 
கிராம� & 

அIச� 606908

ஆதிதிராவ�ட� 
நலந�நிைல�ப�ள% வட�� 
க�
ட�, ேம'� ப�தி

1.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 வ�Tவ� ெத. , 

2.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 த�ண=�கிண'(ெத. , 

3.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 ந�-ெத. , 4.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 ப�ண�கார-ெத. , 5.கடலா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9  ப��ைளயா�ேகாவ��ெத. கிழ�� , 

6.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9  ப��ைளயா�ேகாவ�� 
ேம'� ெத. , 7.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 

பாைறெத. , 8.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 ச1$ெத. , 

9.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 9 நாதியா�ெத. , 

10.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 ப�ள%�;டெத.கிழ�� 
, 11.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 �ள-$ேம��ெத. , 

12.கடலா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 8 ப�ள%�;டெத. 
வட�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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சி0காரவா
 
கடலா
 
அIச� 606908

நிதிbதவ� $வ�க�ப�ள% 
ஓ��க�
ட�

1.கடலா
 (வ.கி), சி0காரவா
 (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத. , 2.கடலா
 (வ.கி), சி0காரவா
 (ஊ)வா�� 1 

ேமல�ைடெத. , 3.கடலா
 (வ.கி), சி0காரவா
 (ஊ)வா�� 1 

ந�-ெத. , 4.கடலா
 (வ.கி), சி0காரவா
 (ஊ)வா�� 2 

ெகா�ைலேம��ெத. , 5.கடலா
 (வ.கி), சி0காரவா
 
(ஊ))வா�� 2 ேரா��ெத. , 6.கடலா
 (வ.கி), சி0காரவா
 
(ஊ)வா�� 2 காள%ய�ம�ேகாய��ெத. , 7.கடலா
 (வ.கி), 
சி0காரவா
 (ஊ)வா�� 2 �ள-$-ெத. , 8.கடலா
 (வ.கி), 
சி0காரவா
 (ஊ)வா�� 2 வடவா�ைடெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-

176

ப�
ய1த� 
வ =ரW� 
அIச� 606901

நிதிbதவ� $வ�க�ப�ள%

1.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ெத.   (கி) , 
2.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ெத. (ேம) , 

3.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 கைரேம� , 

4.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 $��-ெத.  (ேம) , 

5.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 6.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 

உைடயா� ெத. , 7.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 

அ�ணாநக� , 8.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 

$��ெத. (கி) , 9.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 

ராஜா நக� , 10.கடலா
 (வ.கி), ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. காலன% , 11.கடலா
 (வ.கி), 
ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 ஆலமர-ெத. , 12.கடலா
 (வ.கி), 
ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 அரசமர-ெத. , 13.கடலா
 (வ.கி), 
ப�
ய1த� (ஊ)வா�� 1 ப�
ய1த� ெத'� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

177
கீ3பாN� 
606908

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ெத'� க�
ட� கிழ�� ப�தி 
ேம'� பா�-த$

1.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 எ�
யா�ெத. , 

2.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப	சிய�பகF�ட� 
ெத. , 3.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 

ராஜவ =தி , 4.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 கீ3ெத. , 

5.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 பஜைனேகாய��ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கீ3பாN� 
606908

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ெத'� க�
ட� ேம'� ப�தி 
வட�� பா�-த$

1.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பைழயகாலண�ெத. , 

2.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலண� ெத. , 

3.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  3 ேதர
ச1$ ெத. , 

4.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 தி.Mட�ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

179
கீ3பாN� 
606908

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள%(ேம'� பா�-த$)

1.கீ3பாN�(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேமல�ைட-ெத. , 

2.கீ3பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஏ<�ேகா
 ெத. , 

3.கீ3பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 �ள-$ேம�� ெத. , 

4.கீ3பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பாடசாைல ெத. , 

5.கீ3பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஒ�ட� ெத.

180
கீ3பாN� 
606908

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள%(வட�� பா�-த$)

1.கீ3பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஏ<�கைரெத. , 

2.கீ3பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெகா�ல�ெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

181

ேம�பாN� 
கிராம� 
கீ3பாN� 
அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க� 
ப�ள% ;�த� க�
ட� கிழ�� 
ப�தி ெத'� பா�-த$

1.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 ெர�
யா� 
ெத. , 2.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேகாய�� 
ேம�� ெத. , 3.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

வடவ�ைட ெத. , 4.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

பைழய காலன% ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

182

ேம�பாN� 
கிராம� 
கீ3பாN� 
அIச� 606908

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க� 
ப�ள% ேம'� ப�தி க�
ட� 
ெத'� பா�-த$

1.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன%ெத. , 

2.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெத'� 
ெகா�லெகா�டா8 , 3.ேம�பாN� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ராமசாமி�ர� ெகா�லெகா�டா8 , 4.ேம�பாN� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ராமசாமி�ர� , 5.ேம�பாN� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 வட�� ெகா�லெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ம�டெவ�� 
606908

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
க�
ட� ெத'� ப�தி

1.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3 ெத. , 

2.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட��ெத. , 

3.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம'�ெத. , 

4.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'�ெத. , 

5.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ச1$ெத. , 

6.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ<ஜனகாலன%ேம�ெத. , 7.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ<ஜனெத. கீ3ெத. , 8.ம�டெவ�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ<ஜனகாலன% ேரா��ெத. , 

9.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆ	சா<ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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ம�டெவ�� 
606908

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� 
க�
ட�, ேம'� ப�தி

1.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 இச�வ =� , 

2.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ<ஜன�தியகாலன% 
, 3.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாடசாைலெத. , 

4.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஏ<�கைரேரா�ெத. 
, 5.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஈ	ச0கா� 
வட��ெத. , 6.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஈ	ச0கா� ெத'�ெத. , 7.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 நிழ'�ைடெத. , 8.ம�டெவ�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ-தி?ரா�ெகா�டா , 9.ம�டெவ�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெகா�லெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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கீ3��ப� 
606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ?த�ைம 
க�
ட�, கிழ�� ப�தி

1.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 1 

வடவ�டெத. , 2.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 
1 ேம�ெத. , 3.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 1 

ெத�ன�டெத. , 4.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� 
(ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 5.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத. , 6.ம�டெவ�� 
(வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 1 ேம��ெத. , 7.ம�டெவ�� 
(வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 1 �$ெத. , 8.ம�டெவ�� 
(வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 1 �ள%ய�ேதா�� ேதா�� 
ெத'��ெத. , 9.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2  

�ள%ய�ேதா�� ேதா�� ேரா��-ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�

186
கீ3��ப� 
606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ?த�ைம 
க�
ட� ெத'� ப�தி

1.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 �ள%ய�ேதா�� 
வட��ெத. 1 , 2.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 

�ள%ய�ேதா�� வட��ெத. 2 , 3.ம�டெவ�� (வ.கி),� 
கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 �ள%ய�ேதா�� வட��ெத. 3 , 

4.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 �ள%ய�ேதா�� 
வட��ெத. 4 , 5.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 

�ள%ய�ேதா�� வட��ெத. 5 , 6.ம�டெவ�� (வ.கி),� 
கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 வ�ணாரேப�ைட , 7.ம�டெவ�� 
(வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 பாடசாைல ெத. , 

8.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 காலன% 
அ�ம�ேகாவ��ெத. , 9.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� 
(ஊ)வா�� 2 காலன% கீ3ெத. , 10.ம�டெவ�� (வ.கி),� 
கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 காலன% ெத'��ெத. , 11.ம�டெவ�� 
(வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 காலன% ந�-ெத. , 

12.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 காலன% 
ேரா�ெத. , 13.ம�டெவ�� (வ.கி),� கீ3��ப� (ஊ)வா�� 2 

�தியகாலன% , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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அ
வார�, 

வ =ரான1த� 
அIச� 606705

ஊரா�சிஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
கிழ��ப�தி க�
ட�

1.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத. , 2.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள%�;ட-ெத. , 3.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள%�;ட�(��ெத. , 4.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 வட�� ெத. , 5.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கிழ��ெத. , 6.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 �றவ� ெத. , 7.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேம���ப� காலன% 1வ$ ெத. , 8.வ =ரான1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம���ப� காலன% �(�� ெத. 
, 9.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம���ப� 2வ$ 
�(��ெத. , 10.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ேம���ப� 3வ$ ெத. , 11.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� காலன% 1வ$ ெத. , 12.வ =ரான1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� காலன% 2வ$ ெத. , 

13.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ.1ததிய� காலன% 
3வ$ ெத. , 14.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

அ.1ததிய� காலன% 4வ$ெத. , 15.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேம���ப� ெமய��ேரா� , 16.வ =ரான1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 கா1திநக� �(��ெத. , 17.வ =ரான1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கா1திநக� வட�� ெத. , 

18.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கா1திநக� 
ேம���ப� சாைல , 19.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

கா1திநக� ேம'� ெத. , 20.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 கா1திநக� 2வ$ ெத. , 21.வ =ரான1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வநா�� 3 கா1திநக� 1வ$ ெத. , 22.வ =ரான1த� 



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

188

B�ரமண�ய
ேகாய��ெத.,

�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய  ஆர�ப 
பாடசாைல(?த�ைம க�
ட�)

1.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4  ெத'� ெத. , 

2.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 3.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 காமா�சி 
அ�ம� ேகாய��வடவ =தி , 4.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 காமா�சிய�ம�ேகாய��ெத�வ =தி , 5.வ =ரான1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பIசாய-$ ஆபJ@ெத. , 

6.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ப�ள%�;டவட��ெத. , 7.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ப�ள%�;ட-ெத'�-ெத. , 8.வ =ரான1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 �(��-ெத. , 9.வ =ரான1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெகா�ைலெகா�டா8 , 10.வ =ரான1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 பா�பா��ள� , 11.வ =ரான1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெந�லிதா0க�ஏ<ெத. , 

12.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 சாமாைலெத. , 

13.வ =ரான1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 இ.ள�ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வ =ரான1த� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சிஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ?த�ைம 
க�
ட�, ெத'� பா�-த$

1.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த� 
ந�-ெத. , 2.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3 

வ =ரான1த� ஆலமர-ெத. , 3.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 1 வ =ரான1த� ;-தா�டவ� 
ேகாவ�� ெத. , 4.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 3 வ =ரான1த� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. , 

5.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3 வ =ரான1த� 
வடவ�ைட-ெத. , 6.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 3 வ =ரான1த� க0ைகய�ம� ேகாவ�� ெத. 1 , 

7.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3 

வ =ரான1த�க0ைகய�ம� ேகாவ�� ெத. 2 , 8.வ =ரான1த� 
(வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3 வ =ரான1த� 
க0ைகய�ம� ேகாவ�� ெத.  3 , 9.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 1 வ =ரான1த� ;-தா�டவ� 
ேகாவ�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வ =ரான1த� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% 
;�த�க�
ட� கிழ�� 
பா�-த$

1.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3வ =ரான1த� 
�தியகாலன% 1வ$ெத. , 2.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 3 வ =ரான1த� �தியகாலன% 2வ$-ெத. , 

3.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3வ =ரான1த� 
 �தியகாலன% 3வ$-ெத. , 4.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 3 வ =ரான1த� 
வடவ�ைட-ெத. , 5.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த� �$-ெத.  2 , 6.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 2 வ =ரான1த� ெர�
யா�ெத. , 

7.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 2 வ =ரான1த� 
ஒ�ட�ெத. 1 , 8.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 2 வ =ரான1த� ஒ�ட�ெத. 2 , 9.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 2 வ =ரான1த� ஒ�ட�ெத. 3 , 

10.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 2 

வ =ரான1த�  �.�ப�ெத. , 11.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 2 வ =ரான1த� ேவளாள�ெத. 1 , 

12.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 1 

வ =ரான1த� அ�ணாநக� 1 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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அரசமர-ெத.
 

�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�ற� 
கிழ�� க�
ட�

1.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 6 வ =ரான1த� 
அரசமர-ெத. 1 , 2.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 6 வ =ரான1த� அரசமர-ெத. 2 , 3.வ =ரான1த� 
(வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 6 வ =ரான1த� 
அரசமர-ெத. 3 , 4.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 5 வ =ரான1த� காமா�சிய�ம�ேகாய��ெத. , 

5.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 5 வ =ரான1த� 
காமா�சிய�ம�ேகாய��ெத. 2 , 6.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த�ெமய��ேரா� 1 , 

7.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த� 
 ெத�ன�ைட-ெத. 1 , 8.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த�  ெத�ன�ைட-ெத. 2 , 

9.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரா�1த� 
 ெத�ன�ைட-ெத. 3 , 10.வ =ரான1த� (வ.கி) �$�பாைளய� 
(சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த� ரா1த�ேரா� , 11.வ =ரான1த� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (சி.ஊ)வா�� 4 வ =ரான1த� �$-ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல 
கிழ��க�
ட�,

1.கா�கரா�பாைளய� (வ.கி) �$�பாைளய� (ஊ)வா�� 5 

ேக.ேக.ெச0�1த� ெத. , 2.கா�கரா�பாைளய� (வ.கி) 
�$�பாைளய� (ஊ)வா�� 5 ேக.ேக.�.�ப�ெத. , 

3.கா�கரா�பாைளய� (வ.கி) �$�பாைளய� (ஊ)வா�� 5 

ேக.ேக. பாைளய� பாைளய� அ<சனகாலன% , 

4.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (�ஊ)வா�� 4 

ஜி.எ�.பாைளய� வட��வாண�ய�-ெத. , 5.�$�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (�ஊ)வா�� 6 ஜி.எ�.பாைளய� 
ேவத�கார-ெத. , 6.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(�ஊ)வா�� 6 ஜி.எ�.பாைள� பஜைனேகாய��-ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ��க�
ட�, 

அரசமர-ெத.

1.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 6 ஐி.எ�. 

பாைளய� பஜைன ேகாய�� ெத. 1 , 2.�$�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (சி.ஊ)வா�� 6 ஐி.எ�. பாைளய� பஜைன ேகாய�� 
ெத. 2 , 3.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 6 

ஐி.எ�.பாைளய� பஜைன ேகாய�� ெத. 3 , 4.�$�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 6 ஐி.எ�..பாைளய� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. 1 , 5.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 
6 ஐி.எ�.பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. 2 , 

6.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 6 

ஐி.எ�..பாைளய� கா1தி ைமதான� , 7.�$�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (சி.ஊ)வா�� 6 ஐி.எ�.பாைளய� ஒ�ட� ெத. , 

8.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 7 ஐி.எ�. 

பாைளய� வட�� வ�ன%ய� ெத. , 9.�$�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (சி.ஊ)வா�� 7 ஐி.எ�..பாைளய� ெத'� வ�ன%ய� 
ெத. , 10.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 7 ஐி.எ�. 

பாைளய� �றவ� ெத. , 11.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 7 ஐி.எ�. பாைளய� மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�$�பாைளய
� 606705

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள% 
கிழ��பா�-த ப�தி அைற எ� 
9,

1.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 8 ேபாW� 
இ.1$ ெச0க� ேரா� , 2.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 8 யாதவ� ெத. , 3.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 7 அ.1ததிய� காலண� , 4.�$�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (சி.ஊ)வா�� 9 வட�� வாண�ய� ெத. , 

5.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 9 ெத'� 
வாண�ய� ெத. , 6.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 
9 ேம� ெத. , 7.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 8 

�.�ப� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�$�பாைளய
� 606705

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள% 
கிழ��பா�-த ப�தி அைற 10

1.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 9 க�மாள� ெத. 
, 2.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 9 கைட வ =தி , 

3.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 10 காலன% ?த� 
ெத. , 4.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 10 சி�ன 
ெத. , 5.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 10 

ந�-ெத. , 6.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 10 

பஜா� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
அறிஞ�அ�ணா ஆர�ப 
பாடசாைல வட�� பா�-த$

1.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 10 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 2.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 10 வட�� ெத. , 3.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 10 �$�காலன% 1 , 4.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 10 �$�காலன% 2 , 5.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 10 �$�காலன% 3
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�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
அறிஞ�அ�ணா ஆர�ப 
பாடசாைல(ேம'� பா�-த$)

1.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 10  ேபாW�ேரா� , 

2.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 11 

ஒ-தவாைடெத. , 3.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 11 ெச0�1த�ெத. , 4.�$�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (சி.ஊ)வா�� 11 B�ப�ரமண�ய�ேகாய��ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
அறிஞ�அ�ணா ஆர�ப 
பாடசாைல, 

B�ரமண�யேகாய��ெத.

1.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 ெச0க� ேரா� 
1 , 2.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 ெச0க� 
ேரா� 2 , 3.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 

அ�ணா நக� 1 , 4.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 
12 அ�ணா நக� 2 , 5.�$�பாைளய� (வ.கி) ம'(� 
(சி.ஊ)வா�� 12 அ�ணா நக� 3 , 6.�$�பாைளய� (வ.கி) 
ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 அ�ணா நக� 4 , 7.�$�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 பாரதி நக� 1 , 8.�$�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 பாரதி நக� 2 , 9.�$�பாைளய� 
(வ.கி) ம'(� (சி.ஊ)வா�� 12 ெகா�ல ெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கார�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� ெத'� 
பா�-த$

1.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேவளாள�ெத. , 

2.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம��-ெத. , 

3.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந-தேம� , 

4.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 திெரௗபதி அ�ம� 
ேகாய�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கார�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
�திய க�
ட� வட�� பா�-த$

1.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ம1தெவள% , 

2.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம'� பாடசாைல 
ெத. , 3.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஈ@வர� 
ேகாய�� ெத. , 4.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

அரசமர-ெத. , 5.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

பாடசாைல ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கார�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ேம'� 
பா�-தந�க�
ட�

1.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேம'� வ�ன%ய� 
ெத. , 2.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 வட�� 
வ�ன%ய� ெத. , 3.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

?-$ ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 4.கார�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 அக?
ய� ெத. , 5.கார�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 வ�ன%ய� ெத. , 6.கார�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஏ<�ெகா�ைல�ெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கார�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல வட�� 
க�
ட�, கிழ�� ப�தி

1.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ப�
த� ெத. , 

2.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ேவ��ைட ேம� , 

3.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 வ =ரான1தலா� 
ெகா�டா8 ெத. , 4.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ந1தி ம0கல� ;�� ேரா� , 5.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ஆ	சா< ெகா�டா8 , 6.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 �ள-$ ேம� , 7.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 அ�மிய1த� , 8.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 பா7நக� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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கார�ப�� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல வட�� 
க�
ட�, ேம'� ப�தி

1.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 
வட�� ெத. , 2.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ப��ைளயா� ேகாய�� ேம'� ெத. , 3.கார�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 4.கார�ப�� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� ேகாய�� $��ெத. , 

5.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� ேகாய�� 
வட�� $��ெத. , 6.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

காலன% கிழ�� $��ெத. , 7.கார�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 காலன% ெகா�லெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-

204
கார�ப�� 
கிராம� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'�பா�-த வட�� க�டட�

1.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 1 நாக�பா
 கிழ�� 
�(�� ெத. , 2.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 1 

வட�� கிழ�� $�� ெத. , 3.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 
(ஊ)வா�� 2 வட�� ெத. , 4.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 
(ஊ)வா�� 2 அ�ம� ேகாவ�� ேம'� $�� ெத. , 

5.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 3 வட�� ெத. 
ேம'� $�� ெத. , 6.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 
5 நாக�பா
ஈ	ச� ேதா�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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கார�ப�� 
கிராம� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
ேம'� பா�-த ெத'� க�டட�

1.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 3 அ�ம� ேகாவ�� 
ெத. , 2.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 4 

நாக�பா
காலன% கிழ�� ெத. , 3.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 
(ஊ)வா�� 4 நாக�பா
 காலன% ேம'� ெத. , 4.கார�ப�� 
(வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 5 கல0க� ெகா�டா8 , 

5.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 5 நாக�பா
 பால� , 

6.கார�ப�� (வ.கி) நாக�பா
 (ஊ)வா�� 5 நாக�பா
 ஏ<கைர , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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ஒரவ1தவா
, 

ஆல-5� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% �திய க�
ட� 
ப�ளா� 1 ேம'� பா�-த$

1.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன 
ேகாவ��ெத. 1 , 2.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள%;ட-ெத. , 3.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

வட��ெத. (காலன%) , 4.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 வட��ெத. காலன% , 5.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 கிழ��ெத. காலன% , 6.ஓரவ1தவா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 

7.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�ரதானசாைல 
காலன% , 8.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன% 
ேம'� ெத. , 9.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

காலன% ேம'� $��ெத. , 10.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 காலன% ேம'� ெத. 2 , 11.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 காலன%ேம'�ெத. 1 , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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ஒரவ1தவா
, 

ஆல-5� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% �திய க�
ட� 
ப�ளா� 1 ெத'� பா�-த$,

1.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ம�ேகாவ�� 
ெத. , 2.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

பஜைனேகாவ��ெத. , 3.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ஏ<�கைரெத. , 4.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ஏ<�கைர , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

208

ஒரவ1தவா
, 

ஆல-5� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% �திய க�
ட� 
ப�ளா� 1 ெத'� பா�-த$

1.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஓரவ1தவா
ேமா�P� , 2.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ேவளா0க�ன% நக� , 3.ஓரவ1தவா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 காIசி சாைல ெகா�ைலெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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ெகார�ட�ப�
� கிராம� 
காIசி 606702

ஆ�.சி.எ�.ஆர�பபாடசாைல 
வட�� பா�-த க�
ட�(�திய 
க�
ட�)

1.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெகார�டா�ப�� ெகா�லெகா�டா , 2.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெகார�டா�ப�� ராய�ப� ெத. , 

3.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெகார�டா�ப�� ெத'� ெத. , 4.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெகார�டா�ப�� ஏ<�கைர ெத. , 

5.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெகார�டா�ப�� காலன% , 6.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ம'(� 2  இ�கா-5� ப��ைளயா� ேகாய�� , 

7.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 இ��கா-5� 
ேம'� ெத. , 8.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

இ�கா-5�  ச�கிலிய� ெத. , 9.ெகார�டா�ப�� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2  இ�கா-5� ெகா�லெகா�டா , 

10.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா�� 2 

�$�ப��  ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 11.ெகா.�$�ப�� 
(வ.கி) ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா�� 2 �$�ப��  ஆ'(- ெத. 
, 12.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா��  2  

வட�� ெத. , 13.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) ெகார�டா�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 2 ம'(� �$�ப��   ந�-ெத. , 

14.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா�� 3 வட�� 
ெகா�லெகா�டா , 15.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) ெகார�டா�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 ஆ	சா< ெகா�டா , 16.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) 
ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா�� 3 அரQ� , 17.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) 
ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா�� 3 �$�ப�� காலன% 4 வ$ ெத. , 

18.ெகா.�$�ப�� (வ.கி) ெகார�டா�ப�� (ஊ)வா�� 3 
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காIசி 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல(ேம'� 
க�
ட�)

1.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 2 கரக�a@வர� 
ேகாய�� ெத. , 2.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 

?-$ராம� ெத. , 3.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 

தி.Mட� ெத. , 4.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 
1யாதவ� ெத. , 5.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 

ெச�
- ெத. , 6.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 ெர�
- 
ெத. , 7.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 �$- 
ேரா�-ெத. , 8.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 

நாராயணசாமி?தலியா� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள%(கிழ�� 
பா�-த$) அைற எ�.1

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

2.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 2 சபாபதி ?தலியா�ெத. 
, 3.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 2 நாக�ப?தலியா� 
ெத. , 4.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 2 யாைன�கா� 
ெத. , 5.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 2 �ள-$ேம��- 
ெத. , 6.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 2 பஜைனேகாய�� 
ெத. , 7.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 1 ெச0க� 
ெமய��ேரா� சாைல

212 காIசி 606702

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள%(கிழ�� 
பா�-த$) அைற எ�.2

1.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 காமராஜ� 
நக�ேம'�ெத. , 2.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 

ேபா�சாைல-ெத. , 3.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 

காமராஜ�நக�பைழயசாைல , 4.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 4 காமராஜ�நக��தியசாைல , 5.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 4 அ<தா<ம0கல� சாைல- ெத. , 

6.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 

காமராஜ�நக�ெகா�லெகா�டா , 7.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 4 ப�மாகாலண� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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காIசி 
கிராம� & 

அIச� 606702

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள%, கிழ�� 
க�
ட�

1.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 ேதசி0க� ெத. , 

2.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 காIசி ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% ேம�ெத. , 3.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 

காIசி காலன% ந�-ெத. , 4.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 3 காIசி காலன%   ெத'� ெத. , 5.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 3 காIசி காலன%   கிழ�� ெத. , 

6.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 காIசி காலன%    
ேகாய�� ெத. , 7.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 

சி0காரவா
 ேரா� ெத. , 8.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 3 காIசி காலன% வட�� ெத. , 9.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 4 தி.வ�ணாமைல ெந�Iசாைல 
ேரா� ெத. , 10.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 கா1தி 
நக� , 11.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 �ள-$ ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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காIசி 
கிராம� & 

அIச� 606702

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள%, ேம'� 
க�
ட�

1.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 ம'(� 3 அகர� 
சி�ப1தி சாைல , 2.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 4 

ம'(� 3 க�மவா�பாைளய� வட�� ெத. , 3.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 4 ம'(� 3 க�மவா� பாைளய� ெத'� 
ெத. , 4.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 & 5 

ெபா�ன0ெகா�ைல அ1ேதாண�யா� ெத. , 5.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 3 ம'(� 5 ெபா�ன0ெகா�ைல ேம'� 
ெத. , 6.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 3 & 5 

ெபா�ன0ெகா�ைல ஆேரா�கியநாத� ெதர , 7.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 1 ெச0க� சாைலெத. , 8.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 4 ஜ�ேப< , 9.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 4 B�ணா��கா�வா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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காIசி 
கிராம� & 

அIச� 606702

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள% 
வட��பா�-த க�
ட�

1.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5  ப�டார0க� காலன%  
ெத'� ெத. , 2.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 

ப�டார0காலன%   ேம'� ெத. , 3.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 5 ப�டார0காலன%  ந�-ெத. , 4.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 5 ப�டார0காலன% கிழ��ெத. , 

5.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 ப�டார0காலன% 
வட�� ெத. , 6.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 

ெபா�ன0ெகா�ைல காலன% வட�� ெத. , 7.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 5 ெபா�ன0ெகா�ைல காலன% ெத'� 
ெத. , 8.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 

ெபா�ன0ெகா�ைல காலன% கிழ�� ெத. , 9.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 5 ெபா�ன0ெகா�ைல காலன% �(�� 
ெத. , 10.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 ெச0க� 
ெமய�� ேரா� ெத. , 11.காIசி  (வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 

பா7 நக� வட�� ப�தி , 12.காIசி  (வ.கி) ம'(�  
(ஊ)வா�� 5 பா7 நக� சாைல-ெத. , 13.காIசி  (வ.கி) 
ம'(�  (ஊ)வா�� 5 பா7 நக� வட�� ெத. , 14.காIசி  
(வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 பா7 நக� ந�-ெத. , 15.காIசி  
(வ.கி) ம'(�  (ஊ)வா�� 5 பா7 நக� ெத'� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

216

அ<தா<ம0க
ல� கிராம� 
& அIச� 
606702

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள%, 
வட�� ப�தி,

1.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

அ<தா<ம0கல�ேம'�ெத. , 2.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 $��-ெத. , 3.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ?.க�ேகாய��ெத. , 4.அ<தா<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கிழ��-ெத. , 5.அ<தா<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட��-ெத. , 6.அ<தா<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 நா8�க� ெகா�டா , 

7.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழயகாலன% 
ேம�ெத. , 8.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ம'(� 2 பைழயகாலன%  ெத'�ச1$ , 9.அ<தா<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 பைழயகாலன% 
ெத'�ெத. , 10.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

பைழயகாலன% வட��-ெத. , 11.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன% ேம�ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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அ<தா<ம0க
ல� கிராம� 
& அIச� 
606702

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள%, 
ெத'� ப�தி

1.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன% 
பாடசாைல-ெத. , 2.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 �தியகாலன% �(��-ெத. , 3.அ<தா<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ம'(� 3 �தியகாலன% ந�-ெத. , 

4.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ம'(� 3 

தாமைரபா�க� ேரா�-ெத. , 5.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன% ெத'�-ெத. , 

6.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பதியகாலன% 
கிழ��ெத. , 7.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

க�பய��சி�னெகா�டா , 8.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 க�பய��ெகா�லெகா�டா , 9.அ<தா<ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெச�வவ�நாயக�ேகாய��ெத. , 

10.அ<தா<ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 $��-ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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தாமைரபா�க
� கிராம� 
காIசி 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% 
ேம'�க�
ட� ெத�கிழ�� 
ப�தி

1.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. , 

2.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன 
ேகாய�� ச1$ெத. , 3.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத. , 4.தாமைர�பா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. , 

5.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெமய�� ேரா� , 

6.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம'� ேம� 
ெகா�டா8 , 7.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ேரா�ெத. , 8.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ேந� ெத. பைழயகாலன% , 9.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 3 , 10.தாமைர�பா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழயகாலன% ச1$ ெத. 2 , 

11.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பைழய காலன% 
ச1$ ெத. 1 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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தாமைரபா�க
� கிராம� 
காIசி 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� 
க�
ட� ெத�கிழ�� ப�தி

1.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன% 
ெமய�� ெத. , 2.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

�திய காலன% ெத'� ெத. , 3.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 �திய காலன% வட�� ெத. , 4.தாமைர�பா�க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன% ச1$ ெத. , 

5.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ேம� , 

6.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 வட�� ேம� 
ெகா�ைல ெகா�டா8 , 7.தாமைர�பா�க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 கீ3தாமைர�பா�க� , 8.தாமைர�பா�க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேவ�ைட�கார� ெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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நய�பா
, 

க�லைற�பா

 அIச� 
606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� 
பா�-த$ கிழ�� ப�தி

1.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3  ப�லஊ� சகாய ெத. , 

2.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப�லஊ� ேரா�ெத. , 

3.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப�லஊ� 
கிழ��-ெத. , 4.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப�லஊ� ெத'�-ெத. , 5.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
3 ப�லஊ� ேம'�-ெத. , 6.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3ப�லஊ� வட��-ெத. , 7.நய�பா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப�லஊ� ெத'�ெகா�லேம� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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நய�பா
, 

க�லைற�பா

 அIச� 
606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� பாக� 
கிழ�� ப�தி

1.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 நய�பா
 ேரா�� 
ெத. , 2.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேமா�P� ெத. , 

3.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேமா�P��(��-ெத. 
, 4.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேமா�P� 
ேம'�-ெத. , 5.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

நய�பா
;��ேரா�-ெத. , 6.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 நய�பா
 
ஆதிதிராவ�ட�ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 7.நய�பா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2ஆதிதிராவ�ட�காலன% ேம'�-ெத. , 

8.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 
அ�ேப-கா� �(�� ெத , 9.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% அ�ேப-கா� ெத. , 

10.நய�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 
ப�ள%�;ட-ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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சி.ந�மிய1த�
 கிராம� 
காIசி 606702

ஆ�.சி.எ�. ஆர�பபாடசாைல 
ம-திய க�
ட� ெத'� ப�தி

1.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ெத. , 

2.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� ெத. , 

3.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� வட�� 
ெத. , 4.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 வட�� 
இைண��ெத. , 5.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ந�-ெத. , 6.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ச�	ெத. , 7.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

கிழ�� ெத. , 8.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெத'� ெத. , 9.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ேம'� ெத. , 10.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள%�;ட-ெத. , 11.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேம'� இைண��ெத. , 12.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா��ெத.

223

சி.ந�மிய1த�
 கிராம� 
காIசி 606702

ஆ�.சி.எ�. ஆர�பபாடசாைல 
ெத'� ப�தி கிழ�� க�
ட�

1.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலன%?த�ெத. , 2.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலன% மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 3.சி. 
ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன%கிழ��ெத. , 

4.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% 
ந�-ெத. , 5.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலன% வட�� ெத. , 6.சி. ந�மிய1த�  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலன% ெத. ேரா��ெத.F�� ேம'� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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மஷா� 
கிராம� 
க�லரபா
 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ெத'�ப�தி 
க�
ட� ேம'� பா�-த$

1.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 2.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம� ெத. , 

3.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
வட�� ெத. , 4.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கள-$ 
ேம�� ெத. , 5.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� 
ேம�� ெத. , 6.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�� 
ெத. , 7.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந� ெத. , 

8.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேரா�� ெத. , 9.மஷா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�
த� ெத. , 10.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா��  1 அ�ம�ேகாய�� ெத. , 11.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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மஷா� 
கிராம� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� க�
ட�, ேம'� 
பா�-த$

1.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 க.ண =க� ெத. , 2.மஷா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா��ெத. , 3.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 எட-ெத. 1 , 4.மஷா� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 எட-ெத. 2 , 5.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

எட-ெத. 3 , 6.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 எட-ெத. 4 , 

7.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 எட-ெத. 5 , 8.மஷா� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஏ<�கைரெத. , 9.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப�ள%;ட-ெத. , 10.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 வ�Tவ�ெத. , 11.மஷா� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ம1தெவள% ெத. 1 , 12.மஷா� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ம1தெவள% ெத. 2 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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மஷா� 
கிராம� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ேம'� க�
ட�, வட�� 
பா�-த$

1.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ேம�ெத. , 2.மஷா� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� கீ3ெத. , 3.மஷா� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலன% ேரா��ெத. , 4.மஷா� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலன% ஓ-தவாைடெத. , 5.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஏ<�கைரயா� ெத. , 6.மஷா� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ச-திய�ர� , 7.ஏ1த� (வ.கி) மஷா� 
(ஊ)வா�� 3 ஏ1த� ேம�ெத. , 8.ஏ1த� (வ.கி) மஷா� 
(ஊ)வா�� 3 ஏ1த� கீ3ெத. , 9.ஏ1த� (வ.கி) மஷா� 
(ஊ)வா�� 3 ச-தியா நக� வட��ெத. , 10.ஏ1த� (வ.கி) 
மஷா� (ஊ)வா�� 3 ச-தியா நக� ேம�ெத. , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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க�லர�பா
 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, கிழ�� 
பா�-த$ ேம'� க�
ட�

1.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட��-ெத. , 

2.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. 1 , 

3.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. 2 , 

4.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந�-ெத. , 

5.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத. 1 , 

6.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ெத.  2 , 

7.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'�ெத. , 

8.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 ேரா�-ெத. , 

9.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 எட-ெத. 1 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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க�லர�பா
 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட�, ேம'� பா�-த$

1.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 எட-ெத. 2 , 

2.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 

அ.1ததிய�காலண� , 3.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 ப�ள%�;ட-ெத. , 4.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�ள-$ேம��-ெத. , 5.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
 2 காலண�வட��-ெத. , 6.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காலண�கீ3-ெத. , 7.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலண� ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 

8.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலண� ேம�ெத. 
1 , 9.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலண� 
ேம�ெத. 2 , 10.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலண� �$-ெத. 1 , 11.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலண� �$-ெத. 2 , 12.க�லர�பா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலண��$-ெத. 3 , 13.க�லர�பா
 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலண��$-ெத. 4 , 

14.க�லர�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 Hவ�ெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ஆல-5� 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
கிழ�� பா�-த$

1.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 3 ஒர1தவா
 ேரா�� 
ெத. , 2.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 3 ஆல-5� 
ேரா�� ெத. , 3.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 2 

கா1தி நக� , 4.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 4 

கிழ�� ெகா�ல ேம� , 5.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 
(ஊ)வா�� 3 �ள-$ ேம�� ெத. , 6.ஆல-5� (வ.கி) 
ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 3 சி�னஆல-5� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 7.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 3 

ப0களா ெத. , 8.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 3 

காலன% ெத. , 9.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 3 

காலன% வட�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ஆல-5� 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� பா�-த$

1.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 3 அ.1திய� ெத. , 

2.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 2 

ஆதக�ன%ய�ம� ேகாய�� ெத. , 3.ஆல-5� (வ.கி) 
ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 2 ஆல-5� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத. , 4.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 3 

பஜைனேகாய�� ெத. , 5.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாய�� ெத. ெத'� , 6.ஆல-5� 
(வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 2 பஜைன ேகாய�� ெத. 
ேம'� , 7.ஆல-5� (வ.கி) ஓர1தவா
 (ஊ)வா�� 1 

ேரCகா�ர� ெகா�ல ேம� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ஆல-5� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ெத'� 
பா�-த$, வ�@வநாத�ர�

1.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 5 வ�@வநாத�ர�  
ேரா�� ெத.1 , 2.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 5 

வ�@வநாத�ர� ேரா�� ெத.2 , 3.ஆல-5� (வ.கி) 
ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 5 திa� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

4.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 வ�@வநாத�ர� 
ேரா�� ெத.3 , 5.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 

கிழ�� ச1$ ெத. , 6.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 
(ஊ)வா�� 4 வ�@வநாத�ர� ேரா�� ெத.4 , 7.ஆல-5� (வ.கி) 
ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 ச1$ ெத. ேம'� , 8.ஆல-5� 
(வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 வ�@வநாத�ர� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 9.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 

வ�@வநாத�ர� ப��ைளயா� ேகாய��ெத. ேம'� , 

10.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 காலன% ேரா�� 
ெத.5 , 11.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 காலன% 
கிழ�� ெத. , 12.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 

காலன% ந�-ெத. , 13.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 
(ஊ)வா�� 4 காலன%�� ேம'� ெத. , 14.ஆல-5� (வ.கி) 
ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 காலன% ச1$ ெத. , 15.ஆல-5� 
(வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 4 காலன% வட�� ெத. , 

16.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 5 அ1ேதான%�ர� 
ச�	 ெத. , 17.ஆல-5� (வ.கி) ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 5 

அ1ேதான%�ர� கிழ�� ெத. , 18.ஆல-5� (வ.கி) 
ஓரவ1தவா
 (ஊ)வா�� 5 அ1ேதான%ய�ர� ேரா�� ெத.6 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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சி.ெக0க�ப�
� 
ஜ�திகா<ய1த
� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ேம'� ப�தி 
கிழ�� பா�-த$

1.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3-ெத. , 2.சி. 
ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. 1 , 3.சி. 
ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத. 2 , 4.சி. 
ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2ப�ள%�;ட-ெத. , 

5.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

இராமலி0கனா� ெத. , 6.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெமய��ேரா� , 7.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ச?தாய;டெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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சி.ெக0க�ப�
� 
ஜ�திகா<ய1த
� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ெத'� ப�தி 
கிழ�� பா�-த$

1.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 கா<ய1த� 
ேரா� , 2.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆ�
தா0க� , 3.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

காலன%ேம'��ெத. , 4.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. , 5.சி. ெக0க�ப��  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
�(��ெத. 1 , 6.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� �(��ெத. 2 , 7.சி. ெக0க�ப��  
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
�(��ெத. 3 , 8.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலன% வட�� �(�� ெத. 1 , 9.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% வட�� �(�� ெத. 2 , 10.சி. 
ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% வட�� 
�(�� ெத. 3 , 11.சி. ெக0க�ப��  (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
3 காலன% வட��ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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கீ3பP� 
கிராம� 
ேம�பP� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல 
கிழ��பா�-த$ ேம'� க�
ட�

1.கீ3பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 2.கீ3பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 3.கீ3பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 கீ3ப��ெமய��ேரா� , 4.கீ3பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 �$�ள-ெத. , 5.கீ3பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ஆதிதிராவ�ட�காலன%ெத. , 6.கீ3பP� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 மா<ய�ம�ேகாய��ெத. , 7.கீ3பP� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

மா<ய�ம�ேகாய��2வ$$��-ெத. , 8.கீ3பP� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 மா<ய�ம�ேகாய��?த�கிழ��-ெத. 
, 9.கீ3பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேவ0கா-தா�ல� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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 ேம�பP� 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ேம'�ப�தி 
ெத'� பா�-த$

1.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
வட�� ெத. , 2.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 3.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ8ய0�ள-ெத. , 4.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெச0�ள-ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ேம�பP� 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல கிழ��ப�தி 
ெத'� பா�-த$

1.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட��-ெத. , 

2.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம���காலன% 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 3.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ேம���காலன% ந�-ெத. , 4.ேம�பP� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந��காலன% ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. 
, 5.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந��காலன% 
மா<ய�ம� ேகாய�� ெத. , 6.ேம�பP� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ெப<ய�ள� ேகாய�� ெத. , 7.ேம�பP� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெப<ய�ள� ெமய��ேரா� , 8.ேம�பP� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சைடயகF�ட� ெகா�டா , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வா8வ�டா1தா
0க� 
ம'(� 
அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட� வட�� பா�-த$

1.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெமய�� 
ேரா� , 2.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 

�ள-$ ேம�� ெத. , 3.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

4.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 2வ$ 
�(�� ெத. , 5.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 1வ$ �(�� ெத. , 6.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 அரசமரெத. 1 , 7.வா8வ�டா1தா0க� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அரசமரெத. 2 , 

8.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 1 மா<ய�ம� 
ேகாய�� ெத. , 9.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) 
ம'(�(ஊ)வா�� 1 அ.1ததி ெத. , 10.வா8வ�டா1தா0க� 
(வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 கள-$ ேம�� ெத. , 

11.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 கா1திநக� 
ேம'� , 12.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 

கா1தி நக� கிழ�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வா8வ�டா1தா
0க� 
ம'(� 
அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட� ேம'� பா�-த$

1.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 3 அரச1தா0க� 
, 2.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% 
வட�� �(�� ெத. 1 , 3.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) 
ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன%  வட�� �(�� ெத. 2 , 

4.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% 
வட�� �(�� ெத. 3 , 5.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) 
ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% ேமா�� ெத. , 

6.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% 
வட�� �(�� ெத. 4 , 7.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) 
ம'(�(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய�� கிழ�� ெத. , 

8.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 ேம� ெத. 1 , 

9.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% ேம� 
ெத. 2 , 10.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 

காலன% ெத'� ெத. 1 , 11.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) 
ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% ெத'� ெத. 2 , 

12.வா8வ�டா1தா0க� (வ.கி) ம'(�(ஊ)வா�� 2 காலன% 
ப��ைளயா� ேகாய�� ேம'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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�லா�பா
, 

வடமா-5� 
அIச� 606702

ேடன%_மிஷ� 
ஆர�பபாடசாைல ?த�ைம 
க�
ட� கிழ�� பா�-த$

1.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ?கமதிய� ெத. , 

2.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �லா�பா
 
ெர�
யா� , 3.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஒ�ட� 
ெத. ?த�ெத. , 4.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஒ�ட� ெத. இர�டாவ$ெத. , 5.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன%ெத. , 6.�லா�பா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 �லா�பா
 மாதாேகாய��செத. , 

7.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ச�திநக� 
ெமய��ேரா� , 8.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ச�திநக� 2வ$ ெத. , 9.�லா�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1 ச�திநக� 3வ$ ெத. , 10.ந-தவா
  (வ.கி)  �லா�பா
 
(ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 ேகாய��தெத. , 11.ந-தவா
 (வ.கி) 
�லா�பா
 (ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 ெர�
யா�ெத. , 

12.ந-தவா
 (வ.கி) �லா�பா
 (ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 
ஆதிதிராவ�ட�காலன% , 13.ந-தவா
 (வ.கி) �லா�பா
 
(ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 ெகா�டாM� ?த� ெத. , 

14.ந-தவா
 (வ.கி) �லா�பா
 (ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 
ெகா�டாM� 2வ$ ெத. , 15.ந-தவா
 (வ.கி) �லா�பா
 
(ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 ெகா�டாM� 3 வ$ெத. , 16.ந-தவா
 
(வ.கி) �லா�பா
 (ஊ)வா�� 3 ந-தவா
 ெகா�டாM� 4 வ$ 
ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வடமா-5� 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, கிழ�� 
பா�-த$

1.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடசாைலெத. , 

2.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

பாடசாைலவட��-ெத. , 3.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பாடசாைலெத. ேம'�ெத. , 4.வடமா-5� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கா1திசிைலெத. , 5.வடமா-5� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சிவ�ேகாய��ெத. , 6.வடமா-5� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆதிதிராவ�ட� காலன%?த�ெத. , 

7.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 
2வ$ெத. , 8.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% 3வ$ெத. , 9.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 4வ$ ெத. , 10.வடமா-5� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 5வ$ ெத. , 

11.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% 6வ$ெத. , 12.வடமா-5� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 7வ$ெத. , 

13.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% 8வ$ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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வடமா-5� 
கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள%, வட�� பா�-$ 
கிழ�� ப�தி

1.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 
9வ$ெத. , 2.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% 10 வ$ெத. , 3.வடமா-5� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட�காலன% 11வ$ ெத. , 

4.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ேகா�டா0க�ேம'�-ெத. , 5.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 வடமா-5� ெமய��ேரா� , 6.வடமா-5� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 7.வடமா-5� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 கள� , 8.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ெப.மா�ெகா�டா , 9.வடமா-5� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 தி.�ப-5ரா�ெகா�டா , 10.வடமா-5� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாமைலெகா�டா , 11.வடமா-5� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெகா�ைலெகா�டா , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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ேம�நா	சிப�
� கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ெத'� பா�-த$

1.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெமய�� ேரா� , 

2.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� ெத. , 

3.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம'� ெத. , 

4.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ெத. , 

5.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� 1வ$ ெத. , 6.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� 2வ$ ெத. , 

7.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� 3வ$ ெத. , 8.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெம8ய��ள� 1வ$ ெத. , 9.ேம�நா	சி�ப�� 
(வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெம8ய��ள� 2வ$ ெத. , 

10.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெம8ய��ள� 
3 வ$ ெத. , 11.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெம8ய��ள� 4வ$ ெத. , 12.ேம�நா	சி�ப�� 
(வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 2 காள%ய�ம� ேகாவ�� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேம�நா	சிப�
� கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
கிழ�� பா�-த$

1.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% 1வ$ ெத. , 2.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன% 2வ$ ெத. , 

3.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% 3வ$ ெத. , 4.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன% 4வ$ ெத. , 

5.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% 5வ$ ெத. , 6.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன% 6வ$ ெத. , 

7.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% 7வ$ ெத. , 8.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 3ஆதிதிராவ�ட� காலன% 8வ$ ெத. , 

9.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 3ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% 9வ$ ெத. , 10.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா��3ஆதிதிராவ�ட� காலன% 10வ$ ெத. , 

11.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா��3ஆதிதிராவ�ட� 
காலன% 11வ$ ெத. , 12.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா��  4 மா���ைடபா�
யெத. , 13.ேம�நா	சி�ப�� 
(வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 4 மா���ைட ேட0� ெத. , 

14.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ெகா�லெகா�
 , 15.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 
2 ச1திர� ெகா�
 , 16.ேம�நா	சி�ப�� (வ.கி)ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 மி�
<கா� ெகா�
 , 17.ேம�நா	சி�ப�� 
(வ.கி)ம'(� (ஊ)வா�� 2 காய�ப�டா� ெகா�
 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேச1தம0கல�
 கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ெத'� ப�தி

1.ேச1தம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெர�
யா� ெத. 1 

, 2.ேச1தம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெர�
யா� ெத. 
2 , 3.ேச1தம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெகா�ல 
ெகா�டா8 , 4.ேச1தம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ஜ�திகா<ய1த� ெச�Z� சாைல , 5.ேச1தம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 ஆதிதிராவ�ட�காலன% ெத. 1 , 

6.ேச1தம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ஆதிதிராவ�ட�காலன% ெத. 2 , 7.ேச1தம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ஆதிதிராவ�ட� காலன% ெத. 3 , 8.ேச1தம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ச-தியம0கல-தா� ெகா�ைல 
ெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேமல�Iைச 
வாBேதவ�ப�
� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� க�
ட� ெத'� ப�தி

1.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 1 ராஜவ =தி , 

2.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 1 கிழ��- ெத. , 

3.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 4.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 1 

வா8தா கிண'(ெத. , 5.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� 
ஊ)வா�� 1 ப�ள%�;ட-ெத. , 6.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� 
ஊ)வா�� 1 ேம'� ெத. , 7.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� 
ஊ)வா�� 1 ேம��-ெத. , 8.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� 
ஊ)வா�� 2 ேரா�ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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ேமல�Iைச 
வாBேதவ�ப�
� 606704

அரசின� உய�நிைல�ப�ள% 
கிழ�� க�
ட� ேம'� 
பா�-த$

1.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 2 வட�� ெத. , 

2.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 3 ேகா
���ப� , 

3.ேமல��Iைச (வ.கி) ம'(� ஊ)வா�� 3 ராஜாபாைளய� , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ஜ�திகா<ய1த
� கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட��பா�-த 
ெத'� க�
ட�

1.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 திெரௗபதி 
அ�ம� ேகாவ��ெத. , 2.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ன1த�சாைல , 3.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1&2 அரசமரெத. , 4.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ச1$ெத. , 5.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 $��ெத. , 6.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 பஜைனேகாவ�� ெத. (ஆல-5�) ேரா� , 

7.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

பஜைனேகாவ��ெத. (ப�ள%;ட-ெத.) , 8.ஜ�திகா<ய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெச�
யா� ெத. ச1$ , 

9.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% ெத'� 
ஓ-தவாைடெத. 1 , 10.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காலன% ெத'� ஓ-தவாைடெத. 2 , 

11.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. 1 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ஜ�திகா<ய1த
� கிராம� & 

அIச� 606702

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� பா�-த 
வட�� ப�தி

1.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத. 2 , 2.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 காலன% கிண'(ெத. 1 , 3.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% கிண'(ெத. 2 , 

4.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

வட��ஓ-தவாைடெத. காலன% , 5.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேவலாbத� நக� , 6.ஜ�திகா<ய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ேம�நா	சி�ப�� சாைல , 

7.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�ைலெகா�டா8 , 8.ஜ�திகா<ய1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 கா�வா8 கைர , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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அ�ன1த� 
ம'(� 
அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ெத'� பா�-த வட�� க�
ட�

1.அ�ன1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெத'� ெத. , 

2.அ�ன1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ந�-ெத. , 

3.அ�ன1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 அ�ம� ேகாவ�� 
ெத. , 4.அ�ன1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 வட�� ெத. , 

5.அ�ன1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ேகா�ட�கைர ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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வாBேதவ�ப
�� அIச� 
606704

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

1.வாBேதவ�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஒ-தவாைட 
ெத. , 2.வாBேதவ�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ராஜவ =தி , 

3.வாBேதவ�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 4.வாBேதவ�ப�� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 

ஈ@வர�ேகாவ�� ெத. , 5.வாBேதவ�ப�� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 காள%ய�ம� ேகாய�� ெத. , 6.வாBேதவ�ப�� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 வட�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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அ�லிய1த� 
ப
அ�ராகர� 
அIச� 606705

ேடன%_மிஷ� நிதிஉதவ� 
ஆர�பப�ள% ?த�ைமக�
ட� 
ேம'� ப�தி

1.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 3 மாதா 
ேகாய�� ெத. , 2.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
1மாதாேகாவ�� ெத. 2 , 3.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 4.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1ச�பா-திெத. 1 , 5.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ச�பா-தி ெத. 2 , 6.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ச�பா-தி ெத. 3 , 7.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ச�பா-தி ெத. 4 , 8.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம��-ெத. 1 , 9.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம��-ெத.  2 , 10.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா��  2 ேம��-ெத.  3 , 11.அ�லிய1த� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வ�ணார�ேப�ைட , 

12.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ம'(� 1 

பாடசாைல ெத. , 13.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

அ.1$தி காலன% , 14.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

 மாதா ேகாய�� ெத. 3 , 15.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ம'(� 3 ஜ�திகா<ய1த� சாைல , 

16.அ�லிய1த� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�லிய1த� 
பாைளய� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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பைனஒல�பா

 அIச� 
606705

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
?த�ைம க�
ட� ெத'� 
பா�-த$

1.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கிழ�� 
ெகா�ைல , 2.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 3.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 �ள-$ேம� ெத. , 4.பைன 
ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ந1திம0கல� ;�� 
ேரா� , 5.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஒ�ட� 
ெத. , 6.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�ள-$ேம� , 7.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ேஜாசிய� காலன% , 8.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 பாடசாைல ெத. , 9.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� ெகா�ைல , 10.பைன 
ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 நாக�பா
 ;�� ேரா� 
, 11.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�ள-$ேம��(�� ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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பைனஒல�பா

, 

ப
அ�ராகர� 
அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� க�
ட� ெத'� 
பா�-த$

1.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெத'� ச1$ , 

2.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 $�� ெத. 
வட�� , 3.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

$��ெத. ெத'� , 4.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ேகா�ைடச1$ , 5.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ஓ�ேட< பாைளய� , 6.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 பைனஓைல�பா
 காலன% , 7.பைன 
ஓைல�பா
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேம'� ெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேதவான1த�, 

�$�பாைளய
� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப 
பாடசாைல வட�� ப�தி

1.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� (ஊ)வா�� 1 

ேம��-ெத. , 2.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� 
(ஊ)வா�� 1 வட�� $�� ெத. , 3.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ேதவன1த� (ஊ)வா�� 1 $��ெத. கிழ�� , 4.பைன 
ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாேய�� ெத. , 5.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� 
(ஊ)வா�� 1 கிழ�� ெகா�ைல , 6.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ேதவன1த� (ஊ)வா�� 2 ப
அ�ராஹர� ;�� ேரா� , 

7.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� (ஊ)வா�� 2 ம'(� 3 

வட��க ெகா�ைல , 8.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� 
(ஊ)வா�� 3 �$�பாைளய� ;�� ேரா� , 9.பைன 
ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� (ஊ)வா�� 3 ேம'� 
ெகா�லெகா�டா , 10.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� 
(ஊ)வா�� 4 கனகச?-திர� , 11.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ேதவன1த� (ஊ)வா�� 2 ெத'� ெகா�ைல , 12.பைன 
ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� (ஊ)வா�� 3 ேம'� ெகா�ைல 
, 13.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) ேதவன1த� (ஊ)வா�� 3 ேம'� 
ெகா�ைல�(�� ெத. , 14.பைன ஓைல�பா
(வ.கி) 
ேதவன1த� (ஊ)வா�� 1 கிழ�� ெகா�ைல 1 , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-

255
ந1திம0கல� 
606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% �திய க�
ட�, 

பாரதி e'றா��க�
ட�

1.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ந1திம0கல� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. , 2.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 பாடசாைல ெத. , 3.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ஒ�ட ெத. , 4.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ெஜயம0கல� , 5.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 பைனஓைல�பா
 ேரா� , 6.ந1திம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 ெத'� ெகா�லெகா�டா , 

7.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ந1திம0கல� 
ேரா� , 8.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 $�� 
ெத. , 9.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

ந1திம0கல� ேம�� ெத. , 10.ந1திம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. (காலன%) , 
99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ப
அ�ராகர� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (ெத'� பா�-த 
ேம'� க�
ட�),

1.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 $�� ெத. , 

2.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� ெத. , 

3.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 காமா�சிஅ�ம� 
ேகாய�� ெத. , 4.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ந�-ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�அய�நா� வா3 
வா�காள�க�
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ப
அ�ராகர� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (கிழ�� 
க�
ட�)

1.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெத'� $�� 
ெத. , 2.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெத'� 
ெத. , 3.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காமா�சி 
அ�ம� ேகாய�� ெத. 5 , 4.ப
அ�ராஹர� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ��ட�கைர ெகா�ைல ெகா�டா8 , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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நரசி0கந�N
� கிராம� 
ெதார�பா
 
அIச�  
606704

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
(ெத'� ப�தி)

1.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கிழ�� ெத. , 

2.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� ெத. , 

3.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 திேராபதிஅ�ம� 
ேகாவ�� ெத. , 4.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ஓ�ச�தி ெத. 1 , 5.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ராமதா@நக� , 6.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

கணபதி நக� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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நரசி0கந�N
� கிராம� 
ெதார�பா
 
அIச�  
606704

ஊரா�சி ஒ�றிய $வ�க�ப�ள% 
(கிழ�� பா�-த ம-திய க�
ட�)

1.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஓ�ச�தி ெத. 2 , 

2.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத. (காலன%) , 3.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பாடசாைல ெத. (காலன%) , 4.நரசி0கந�N� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 இ1திராநக� (காலன%) , 
5.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத. 
(காலன%) , 6.நரசி0கந�N� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெத�ற� நக� (காலன%)

260

ெப<ேய< 
�5�ெச0க� 
அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% (ேம'� 
க�
ட�)

1.உ�ணாமைல�பாைளய� (வ.கி) ெப<ேய< (ஊ)வா�� 1 

உ�ணாமைல�பாைளய� , 2.உ�ணாமைல�பாைளய� (வ.கி) 
ெப<ேய< (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன% , 

3.உ�ணாமைல�பாைளய� (வ.கி) ெப<ேய< (ஊ)வா�� 3 

ந��ப�� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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�5�ெச0க� 
கிராம� & 

அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� 
பா�-த$

1.�5� ெச0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத. , 2.�5� ெச0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

வட��- ெத. , 3.�5� ெச0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

கள� பாைளய� , 4.�5� ெச0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

சி�ன�5� , 5.�5� ெச0க� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

காலன% ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 6.�5� ெச0க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஆ-$ ேம� , 7.�5� ெச0க� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஏ< ெகா�ைல ெகா�டா8 , 99.அய�நா� 
வா3 வா�காள�க�-
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?�O�ம0க
ல� கிராம� 
& அIச� 
606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ேம'� 
பா�-த$

1.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பாடசாைல 
ெத. , 2.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'� 
ெத. , 3.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

காமா�சி அ�ம� ேகாவ�� ெத. , 4.?�O�ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 வட�� ெத. , 5.?�O�ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஒ�ட� ெத. , 6.?�O�ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 நாவமா �ள� , 7.?�O�ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ேப-கா� காலன% ?த� ெத. , 

8.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ேப-கா� 
காலன% இர�டாவ$ ெத. , 9.?�O�ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ?த� ெத. , 

10.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காலன% 
ெத�� ெகா�லெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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?�O�ம0க
ல� கிராம� 
& அIச� 
606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% வட�� 
கிழ�� ப�தி) ேம'� பா�-த$

1.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 இ.ள� 
�
ய�.�� , 2.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� 2வ$ ெத. , 3.?�O�ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ேப-கா� 3வ$ ெத. , 

4.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ�ேப-கா� 
4வ$ ெத. , 5.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 6.?�O�ம0கல� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�ேப-கா� 5வ$ ெத. , 

7.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�ேப-கா� 
6வ$ ெத. , 8.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

காலன% வட�� ெகா�லெகா�டா8 , 9.?�O�ம0கல� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப	ைசய�மாேகாவ�� 
ெகா�லெகா�டா , 10.?�O�ம0கல� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 நாவ�மா� �ள� ெகா�லெகா�டா8 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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அம�நாத�5�
 ெச. 

நா	சி�ப�� 
அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட� ேம'� பா�-த$

1.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� நாத �5� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத. , 2.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� 
நாத �5� (ஊ)வா�� 1 ஆ3$ைள கிண( ெத. , 

3.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� நாத �5� (ஊ)வா�� 1 

ேமல�ைட ெத. , 4.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� நாத 
�5� (ஊ)வா�� 2 வ�னாயக�ர� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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?�O�ம0க
ல� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% கிழ�� 
க�
ட� ேம'� பா�-த$

1.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� நாத �5� (ஊ)வா�� 2 

ஒடIச மைட , 2.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� நாத �5� 
(ஊ)வா�� 2 ெர�டாைல , 3.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� 
நாத �5� (ஊ)வா�� 3 ேகானா� ெகா�டா8 , 

4.?�O�ம0கல� (வ.கி) அம� நாத �5� (ஊ)வா�� 3 

க0ைகரயா� ெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�அய�நா� வா3 வா�காள�க�
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ெப<ேய< 
கிராம� 
ெதார�பா
 
அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% , ேம'� 
ம'(� கிழ�� க�
ட� 
ெத'� பா�-த$ அைற எ� 1

1.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெப<ேய< (ஊ) , 

2.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கீ3ேசரா�பாைளய� , 

3.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம�ேசரா�பாைளய� , 

4.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம'(� 2 காலண� 
?த�ெத. , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ெப<ேய< 
கிராம� 
ெதார�பா
 
அIச� 606705

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% , கிழ�� 
ம'(� ேம'� க�
ட� ெத'� 
ப�தி பா�-$ அைற எ� 4

1.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலண� 2வ$ெத. , 

2.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலண� 3 வ$ெத. , 

3.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% 4வ$ெத. , 

4.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% 5வ$ெத. , 

5.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% 6வ$ெத. , 

6.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�லெகா�டா8ேம'� , 7.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெகா�லெகா�டா8கிழ�� , 8.ெப<ேய< (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2ெகா�லெகா�டா8ெதார�பா
ேரா� , 

9.ெப<ேய< (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஏ< எ$வா8 
ெகா�லெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ெதார�பா
 
கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ேம'� கிழ�� க�
ட� ெத'� 
பா�-த$

1.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 கிழ�� ெத. , 

2.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ெத. , 

3.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ேம'� ெத. , 

4.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 பாடசாைலெத. , 

5.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 வட�� ெத. , 

6.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெப.மா�ேகாவ�� 
ெத. , 7.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5  

ெத'�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 
சாவ
 

அைமவ�ட�
வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

269

ெதார�பா
 
கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� ெத'� க�
ட� ேம'� 
பா�-த$

1.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� வட�� ெத. 
(வ.உ.சி.நக�) , 2.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� வட�� 
ெத. 2 வ.உ.சி.நக� , 3.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ஒ�ச�திேகாவ�� ெத.(வ.உ.சி.நக�) , 4.ெதார�பா
 (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத. (வ.உ.சி.நக�) 

, 5.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4  அ�ேப-கா� ெத. 1 , 

6.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 அ�ேப-கா� ெத. 2 , 

7.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 இ1திராநக� , 

8.ெதார�பா
 (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ந-தெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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இைறD� 
கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள%, 
வட��பா�-த (ேம'� ப�தி)

1.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 சாவ
 ெத. , 

2.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ரஹார- ெத. , 

3.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப�
-ெத. , 

4.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ந�-ெத. , 5.இைறD� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெமய��ேரா� 1 , 6.இைறD� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெமய��ேரா� 2 , 7.இைறD� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ஒ�ட-ெத. 1 , 8.இைறD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ஒ�ட-ெத. 2 , 9.இைறD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3ஒ�ட-ெத. 3 , 10.இைறD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெமய�� ேரா� 3 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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இைறD� 
கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள%, 
வட�� பா�-த ேம'� ப�தி

1.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 கள-$ ேம��-ெத. , 

2.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ;-தா�டவ� 
ேகாய�� ெத. , 3.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

சி1தாமண� �ள� ெத. , 4.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
4 ஆதிதிராவ�ட� காலன%  2 , 5.இைறD� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 ஆதிதிராவ�ட� காலன%  3 , 6.இைறD� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஆதிதிராவ�ட� காலன% 4 , 7.இைறD� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 ஆதிதிராவ�ட� காலன%  5 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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இைறD� 
கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
கிழ�� பா�-த ெத'� ப�தி

1.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ?@f� ெத. 1 , 

2.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ?@f� ெத. 2 , 

3.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ?@f� ெத. 3 , 

4.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ேம��-ெத. 1 , 

5.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ேம��-ெத. 2 , 

6.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ேம��-ெத. 3 , 

7.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ேம��-ெத. 4 , 

8.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 �ள-$ேம��-ெத.  5 

, 9.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 மா<ய�ம� ேகாய�� 
ெத. 1 , 10.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 மா<ய�ம� 
ேகாய�� ெத. 2 , 11.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

?@f� ெத. 4 , 12.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

?@f�ெத. 5 , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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 இைறD� 
கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
வட�� பா�-த$ கிழ�� 
பா�-த$, இைறD� கிராம� & 

அIச� 606704

1.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ?@f� ெத. 6 , 

2.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 எ�.எ	 ேரா� , 

3.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெகா�ல ெகா�டா8 1 , 

4.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெகா�ல ெகா�டா8 2 , 

5.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ�ணாநக� , 

6.இைறD� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ெகா�ல ெகா�டா8 3 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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ேம�?
யO
� கிராம� & 

அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல ெத'� ப�தி

1.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெமய��ேரா� , 

2.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ராஜவ =தி?த�ெத. , 3.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ராஜவ =ஜி 4�ெத. , 4.ேம�?
யO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெமய��ேரா��(��-ெத. , 

5.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆ'(-ெத. , 

6.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ராஜவ =தி 
2வ$ெத. , 7.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ெப.மா�ேகாய��ெத. , 8.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 காலன%ெத. 1 , 9.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 காலன% ெத. 2 , 10.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 மா<ய�ம�ேகாய��ெத. , 11.ேம�?
யO� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெச�ம�ேம� , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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அ�மாபாைள
ய� கிராம� 
இைறD� 
அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
ேம'� ெம-ைத க�
ட� 
ெத'� பா�-த$

1.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 சம-$வ�ர� , 

2.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�ல�ெகா�டா8 , 3.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ெமய�� ேரா� , 4.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 வ =ரப-திர� ேகாய�� ெத. , 5.ேம�?
யO� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

6.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ராஜவ =தி , 

7.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ேகா�ர-ெத. , 

8.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 ராஜவ =தி 2 , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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அ�மாபாைள
ய� கிராம� 
இைறD� 
அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள% 
கிழ�� ம0கN� ஓ��� 
க�
ட� ெத'� பா�-த$

1.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 அ0காள�ம� 
ேகாய�� ெத. , 2.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

ப�ள%�;ட-ெத. , 3.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 எ�எ	 ெமய�� ேரா� , 4.ேம�?
யO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத. , 

5.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�ேப-கா� 
ெத. , 6.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ம�மத� 
ெத. , 7.ேம�?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ராஜவ =தி 3 

, 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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தானகF�ட
��5�, 

இைறD� 
அIச� 606704

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பபாடசாைல வட�� 
பா�-த$

1.ேம� ?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ெகா�ைல 
ெகா�டா8 , 2.ேம� ?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

தடகா� , 3.ேம� ?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

எ�.எ	. ெமய�� ேரா� , 4.ேம� ?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 ப�ள ெகா�ைல , 5.ேம� ?
யO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 அ�ம� ேகாய�� ெத. 1 , 6.ேம� 
?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 காமா�சி அ�ம� 
ேகாய�� ெத. , 7.ேம� ?
யO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

அ�ம� ேகாய�ல ெத. 2 , 8.ேம� ?
யO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 தட�கா� , 99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-

278

?-தO�, 

ேம�?
யO
� அIச� 
606705

அரசின� உய�நிைல�ப�ள%

1.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாய�� ெத. 
, 2.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஓைட- ெத. , 

3.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ெத'� ெத. , 

4.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத. , 5.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� �(�� ெத. , 6.?-தO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 1 ம1தெவள%- ெத. , 7.?-தO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ஒ�ட-ெத. , 8.?-தO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 பாM�-ெத. , 9.?-தO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 ப0களா-ெத. , 10.?-தO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 1 ச1$- ெத. , 11.?-தO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 2 �$�பாைளய� ெமய�� ேரா� ெத. , 

99.அய�நா� வா3 வா�காள�க�-
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?-தO�, 

ேம�?
யO
�  அIச� 
606705

அரசின� உய�நிைல�ப�ள%

1.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 �$பாைளய� ெமய�� 
ேரா�ெத. , 2.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

�$பாைளய� ெமய��ேரா� ேம'� ெத. , 3.?-தO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 ெதார�பா
 ேரா� , 4.?-தO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 காலன% ேம'�ெத. , 5.?-தO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 2 மா<ய�ம� ேகாவ��ெத. , 6.?-தO� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 தி மைல ேரா� ெத'�-ெத. , 

7.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2வட�� ெத. , 

8.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ந�-ெத. , 

9.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3ச1$ெத. , 

10.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ�ேப-கா� காலன% 
வட�� ெத. , 11.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

மயானபாைத கிழ��ெத. , 12.?-தO� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 மயானபாைத ெத'� ெத. , 13.?-தO� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 இ1திரா நக� 1வ$ ெத. , 14.?-தO� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 இ1திரா நக� 2வ$ெத. , 

15.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 இ1திரா நக� 
3வ$ெத. , 16.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அ.1ததி 
காலன% , 17.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ராஜாஜி நக� 
, 18.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 இ1திராநக� 
உைடயா� ெகா�டா8 , 19.?-தO� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
3 காமராஜ� நக� ெகா�ைலெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ெகா�ட�ள�, 

க<யம0கல�
 அIச� 
606709

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% ெத'� ப�தி

1.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 ஆ	சா<- ெத. , 

2.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 அ�ம� 
ேகாய��ெத. , 3.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

வாண�ய- ெத. , 4.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ந�- ெத. , 5.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

ேகானா� ெத. , 6.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 1 

த���கார� ெத. , 7.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2 கF�ட�ெத. , 8.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 2 

கவ�ணார-ெத. , 9.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
2ஒ�ட�ெத. , 10.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

மா<ய�ம� ேகாய��  ேம� ெத. , 11.ெகா�ட�ள� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� ேகாய�� ேம'�- ெத. , 

12.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� 
ேகாய�� ந�- ெத. , 13.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 5 மா<ய�ம� ேகாய�� கிழ�� ெத. , 

14.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 ?-தO� சாைல 
வட�� ெத. , 15.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

மா<ய�ம� ேகாய�� வட�� ெத. , 16.ெகா�ட�ள� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 5 கா1திநக� ேம��- ெத. , 

17.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 கா1தி நக� ெத. , 

18.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 கா1தி நக� ேம'� 
ெத. , 19.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 கா1தி நக� 
வட�� ெத. , 20.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 

மா<ய�ம� ேகாய�� ெத'� ெத. , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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ெகா�ட�ள�, 

க<யம0கல�
 606709

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள% 
ேம'�பா�-தக�
டம

1.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 கா1தி நக� கீ3 
ெத. , 2.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 5 கா1திநக� 
�(�� ெத. , 3.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

மிலி�ட<கார� ெகா�டா8 , 4.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 ராம�ேகா� ெகா�டா8 , 5.ெகா�ட�ள� (வ.கி) 
ம'(� (ஊ)வா�� 3 த��ராய� ெகா�டா8 , 6.ெகா�ட�ள� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ���மண� ெகா�டா8 , 

7.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 அைம�பாள� 
ெகா�டா8 , 8.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 

ச�ன%யாசி ெகா�டா8 , 9.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 3 வட�க-தியா� ெகா�டா8 , 10.ெகா�ட�ள� 
(வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 3 ராமெஜய� ெகா�டா8 , 

11.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 4 அ�மO� 
ப�ள%�;ட- ெத. , 12.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� (ஊ)வா�� 
4 அ�மO�நா	சி�ப�� ெத. , 13.ெகா�ட�ள� (வ.கி) ம'(� 
(ஊ)வா�� 4 நய�னா� ெகா�டா8 , 99.அய�நா� வா3 
வா�காள�க�-
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1 ெர�
பாைளய� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
பா�%த கிழ�� ப�தி

1.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 2.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 ப�ள$� .ட% ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

2 ெர�
பாைளய� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
பா�%த (ேம)� ப�தி)

1.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 "1வ 
�2பகி3 , 2.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

நாராயண�ர� , 3.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
7 ேகாலகார� ேப�ைட , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

3
ெவ�(� கிராம� & 

அ6ச� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த க�
ட�

1.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப3ய ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

4
ெவ�(� கிராம� & 

அ6ச� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
ப�க�

1.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 க7ைக 
அ�ம� ேகாய�� ெத- , 2.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 காலன$ �"% ெத- , 3.ெவ�(� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேம�+% ெத- , 4.ெவ�(� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மாதா ேகாவ�� ெத- , 

5.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காலன$ 
ப�ள$� .ட% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

5
ெவ�(� கிராம� & 

அ6ச� 606905

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ எ9 
எ9 ஏ க�
ட� கிழ�க 
பா�%த (ெத)� ப�தி)

1.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம�+% 
ெத- , 2.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 சால 
ெகா�டா , 3.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

�சா� ேப�ைட , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

6
ெவ�(� கிராம� & 

அ6ச� 606905

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
கிழ�� பா�%த (வட�� 
ப�தி)

1.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �"% ெத- , 

2.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத- , 3.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 நாக 
ெகா�ைல ேம+ , 4.ெவ�(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 சி%;� கட<� சாைல , 5.ெவ�(� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ��* ேம+ , 6.ெவ�(� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 ஆ)* ேம+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

தி-வ�ணாமைல மாவ�ட�
066 ேபா1� ச�டம�ற% ெதா�தி
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7 ேசதார�ப�+ 623315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த ெமய�� க�
ட�

1.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ரய��ேவ9ேடச� ெத- , 2.ேசதார�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

3.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

>ன$ய��
ைச  ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

4.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

>ன$ய��
ைசெகா�ைலேம+ , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

8 ேசதார�ப�+ 623315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ �திய 
க�
ட� வட�� பா�%த 
(ெத)� ப�தி)

1.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ-?ததி 
காலண� , 2.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைன ேகாய�� , 3.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெச�
ய?த� ெகா�ைலேம+ , 

4.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வாண�ய%ெத- , 5.ேசதார�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலண�பஜைனேகாய��ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

9 ஏ3���ப� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
பா�%த க�
ட�

1.பா�வதிஅகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஈ9வர� ேகாவ��ெத- , 2.பா�வதிஅகர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

3.பா�வதிஅகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண�ெத- , 4.பா�வதிஅகர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 சி%திவ�நாயக�ெத- , 5.பா�வதிஅகர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா�+%ெத- , 

6.பா�வதிஅகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணாநக� , 7.பா�வதிஅகர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள$�.ட%ெத- , 8.பா�வதிஅகர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச?"%ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

10 ஏ3���ப� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த க�
ட�

1.பா�வதியகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கால� 
ெத- , 2.பா�வதியகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

எ� ஜி ஆ� ம�றெத- , 3.பா�வதியகர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�ல�ம� ேப�ைடெத- , 

4.பா�வதியகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சி7காரேப�ைட ெத- , 5.பா�வதியகர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �-��ெத- , 6.பா�வதியகர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமல�ைட 
பஜைனேகாவ��ெத- , 7.பா�வதியகர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

8.பா�வதியகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேமல�ைடெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

11
ந3ய�ேப�ைட கிராம� 
கள�B� அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த பைழய க�
ட�

1.அலியாபா% (வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ேம)�ெத- , 2.அலியாபா% 
(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 பஜைனேகாவ�� ெத- , 

3.அலியாபா% (வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 

ெகா�ைலெகா�டாC , 4.அலியாபா% (வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 "�+%ெத- , 5.அலியாபா% 
(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 ெகா�ைலெகா�டாC 
வட��ெத- , 6.அலியாபா% (வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
�*��ெத- , 7.அலியாபா% (வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 6 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
கிழ��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

12 கள�B� அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
>9D� "வ�க�ப�ள$ 
கிழ�� பா�%த வட�� 
ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)கள�B� , 

2.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 

மகா%மாகா?திெத- , 3.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 3 ஈ9வர�ேகாய��ெத- , 

4.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 

ஜவ�லா�ேந-ெத- , 5.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 3 பஜா�ெத- , 

6.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 5 �"%ெத- 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

13 கள�B� அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
>9D� "வ�க�ப�ள$ 
கிழ�� பா�%த ெத)� 
ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 3 

இராராஜி%ெத- 2 , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 ெப-மா�ேகாவ��ெத- 2 , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 

ெப-மா�ேகாய��ெத- 3 , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 ெப-மா�ேகாய��ெத- 5 , 

5.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 

ெப-மா�ேகாய��ெத- 5 , 6.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 3 பாரதியா�ெத- , 

7.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 5 

ஜி�னா%ெத- , 8.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 ேதா��%ெத- , 

9.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 2 

ந3ய�ேப�ைடேரா+ , 10.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)ச?"%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

14 கள�B� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த ந+வ� .+த� 
க�
ட�

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 
10மாதாேகாய�� ெத- , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 ெப3யவ F�+%ெத- , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10ப��ைளயா�ேகாய�� 
1வ"ெத- , 5.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 
10 பGமாராH ெத- , 6.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 பGமாராH >த� ெத- , 

7.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 

ெக7ைகய�ம�ேகாய�� ெத- , 8.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 பா�க.�+றI ெத- , 

9.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 

தி-வ�1வ� ெத- , 10.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 ச>தாய.ட%ெத- , 

11.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 

எ�.ஜி.ஆ�. ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

15 கள�B� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய  
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த ந+வ� .+த� 
க�
ட�

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 

ஆரண�ெத- , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 மா3ய�ம�ேகாய�� ெத- , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 

அண�யாைலெத- , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9ேட7�ெத- , 

5.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 9 ச?" 
ெத- , 6.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 

அ�ைனெத3சாெத- , 7.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 5 காய�ேதமி�ல%>த�ெத- , 

8.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 5 

காய�ேதமி�ல% ெத- , 9.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 10 க7ைகய�ம�ேகாய�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

16

அCய�ேப�ைட 
கிராம� கள�B� 
அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ .+த� 
க�
ட� ெத)� பா�%த 
ெமய�� ேரா+ ெத-

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 1 

சீதாேப�ைடெத- , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 "�+%ெத- , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 

பஜைனேகாய��ெத- , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

5.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 8 

ெக7ைகய�ம�ேகாய��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

17

அCய�ேப�ைட 
கிராம� கள�B� 
அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, �திய 
க�
ட� ேம)� பா�%த 
வட�� ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 8 

கீ0அCய�ேப�ைடப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

2.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 ஆரண� 
ேபா1�ேரா+ , 3.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 ேரா�+%ெத- , 

4.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 
8Kரா�ெத- , 5.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 

பஜைனேகாய���*��%ெத- , 6.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 7 

ப��ைளயா�ேகாய���*��%ெத- , 

7.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 8 

க7ைகய�ம�ேகாய��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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18
ெபா�னக� கள�B� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த �திய ேம)�ப�தி 
க�
ட�

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 4 ந+% 
ெத- , 2.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 12 

காமராஜ� ெத- , 3.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 3 ராஜாஜி ெத- ெச�L� ச?" 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

19
ெபா�னக� கள�B� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$  ேம)�  
ப�க� ைமய க�
ட�

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 12 

ேம�+%ெத- , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 1 சி%ேத3கைர ெத- , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 3 பாரதியா� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

20
 கள�B� கிராம� & 

அ6ச� 606903

M�பராய ெச�
யா� 
அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$  
ப�ரதான க�
ட� ெத)� 
பா�%த கிழ�� ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 

வ�ளலா�ெத- , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 தி-வ�1வ� ெத- , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 

ராம��
ய�-�� கிழ��ெத- 1 , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 ராம��
ய�-�� 
�*��ெத- 1 , 5.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 ராம��
ய�-�� 
�*��ெத- 2 , 6.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 ராம��
ய�-�� 
�*��ெத- 3 , 7.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 ராம��
ய�-�� 
�*��ெத- 3 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

21
 கள�B� கிராம� & 

அ6ச� 606903

M�பராய ெச�
யா� 
ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$  எ9 
எ9 ஏ �திய க�
ட�  
அைற எ� 19 ெத)� 
பா�%த க�
ட�

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 15 ரய��ேவ 
�
ய�-�� , 2.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 
1மா3ய�ம� ேகாவ��ெத- , 3.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 1ச?தவாச� கள�B� சாைல , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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கள�B� கிராம� & 

அ6ச� 606903

M�பராய  ெச�
யா� 
அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ப�ரதான க�
ட� அைற 
எ� 4 ெத)� பா�%த 
ேம)� ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 14 

ேம�+�
ைசெத-வ�3I ப�தி , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 14 ேம�+ �
ைச ெத- , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 14 நா�வ� 
வ Fதி , 4.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 14 

அ�ணாநக� கிழ�� ெத- , 5.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 14 அ�ணாநக� ெத)�% ெத- 
, 6.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 14 

அ�ணாநக� ேம)�%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

23
கள�B� கிராம� & 

அ6ச� 606903

M�பராய  ெச�
யா� 
அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
க�
ட� ெத)� பா�%த 
ேம)� ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 13 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

24
கள�B� கிராம� & 

அ6ச� 606903

M�பராய  ெச�
யா� 
அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ எ9 
எ9 ஏ க�
ட�  அைற 
எ� 17 ெத)� பா�%த 
கிழ�� ப�தி

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 ஆரண� 
ம)*� ேபா1� ேரா+ , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 ஆ9ப��ட�ேரா+ , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 

ெகா
கா%த�மர�ெத- , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 அ�ைனக9;3பாCெத- , 

5.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 

ேகாபால�ரெத- , 6.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 சா�பனா�ேப�ைடெத- , 

7.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 

சா�பனா�ேப�ைடச?"%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

25
கள�B� கிராம� & 

அ6ச� 606903

M�பராய  ெச�
யா� 
அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த �திய க�
ட�  
அைற எ� 8

1.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 

�மாரசாமிகாலன$ , 2.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 

�ைகவ�
நிைலய�ெச�L�சாைல , 

3.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 ேபா(� 
ம)*� ஆரண�சாைல , 4.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 �மாரசாமிகாலன$ெத- 1 , 

5.அலியாபா%(வ.கி), கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 

�மாரசாமிகாலன$ ெத- 2 , 6.அலியாபா%(வ.கி), 
கள�B�(சி.ஊ)வா�+ 11 �மாரசாமி காலன$ெத- 3 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

26
ஏ?"வா�பா
 கிராம� 
& அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
பா�%த ப�ரதான க�
ட�

1.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� 
�*�� ெத- , 2.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

3.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கள�B�சாைல , 4.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம)��*��ெத- 1வ"ெத- , 

5.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம)��*��ெத- 2 வ"ெத- , 6.ஏ?"வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)��*��ெத- 3 

வ"ெத- , 7.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ேம)��*��ெத- 4 வ"ெத- , 8.ஏ?"வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேமா�+�சாைல , 

9.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ 
ேம)� �*��ெத- , 10.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ வட�� ெத- , 

11.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ 
க7ைகய�ம� ேகாவ��ெத- , 12.ஏ?"வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ ெத)��ெத- , 

13.ஏ?"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�லவ�பா
சாைல , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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க9த�பா
 கிராம� & 

அ6ச� 606903

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ வட�� 
பா�%த கிழ�� ப�தி 
க�
ட�

1.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பஜைனேகாய��ெத- , 2.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெப-மா�ேகாவ��ெத- , 3.க9த�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சாவ
%ெத- , 

4.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�மாள�ெத- , 5.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காள$ய�ம�ேகாய��ெத- , 

6.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$ �"%ெத- , 7.க9த�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காவா7கைர%ெத- , 

8.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதா�ேகாய��ெத- , 9.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேரா�+%ெத- , 10.க9த�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழயகாலனண� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 11.க9த�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழயகாலன$  ந+%ெத- , 

12.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பைழயகாலன$ காவ7கைர%ெத- , 13.க9த�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3பைழயகாலன$ 
கிழ���*��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

28
க9த�பா
 கிராம� & 

அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த க�
ட�

1.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 2.க9த�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா�+ ெத- , 3.க9த�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%"%ெத- , 

4.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கள%" 
ேம�+ ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

29
க9த�பா
 கிராம� & 

அ6ச� 606903

அரசின� உய� நிைல 
ப�ள$, வட�� பா�%த 
�திய க�
ட�

1.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈ9வர� 
ேகாவ��ெத- , 2.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம�+%ெத- , 3.க9த�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சாவ
 ெத- , 4.க9த�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகா�டா ெத- , 

5.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�1வ� 
நக� , 6.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கா?திநக� 1 வ"ெத- , 7.க9த�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கா?திநக� 2  வ"ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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30

க�ன$கா�ர� கிராம� 
க9த�பா
 அ6ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த பைழய க�
ட�

1.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4 

ர7கா�ர� , 2.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 
(ஊ)வா�+ 4 க�ன$கா�ர� , 3.க�ன$கா�ர� (வ.கி), 
க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4 கா?தி நக� , 

4.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4 

ெகா�டாேம+ , 5.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 
(ஊ)வா�+ 4 சம%"வ�ர� 1 வ" ெத- , 

6.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4  

சம%"வபர� 2 வ" ெத- , 7.க�ன$கா�ர� (வ.கி), 
க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4  சம%"வ�ர� 3 வ" ெத- , 

8.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4  

ேத�பன?த� ேரா+ , 9.க�ன$கா�ர� (வ.கி), 
க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4  ந3�றவ� காலன$ , 

10.க�ன$கா�ர� (வ.கி), க9த�பா
 (ஊ)வா�+ 4 

கா?தி நக� �*�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

31
கி-2ணா�ர� கிராம� 
& அ6ச� 606905

�ழ?ைதக� ைமய�

1.க9த�பா
 (வ.கி), கி-2ணா�ர� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 2.க9த�பா
 (வ.கி), 
கி-2ணா�ர� (ஊ)வா�+ 1&2 ந+%ெத- , 

3.க9த�பா
 (வ.கி), கி-2ணா�ர� (ஊ)வா�+ 2 

ஓ%தவாைட ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

32
சி�ன கி-2ணா�ர� 
கிராம� & அ6ச� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த ேம)� ப�தி

1.க9த�பா
 (வ.கி), கி-2ணா�ர� (ஊ)வா�+ 2  

�ள%"ேம+ , 2.க9த�பா
 (வ.கி), கி-2ணா�ர� 
(ஊ)வா�+ 3 ெகா�டாேம+ , 3.க9த�பா
 (வ.கி), 
கி-2ணா�ர� (ஊ)வா�+ 3 பாைறேம+ , 

4.க9த�பா
 (வ.கி), கி-2ணா�ர� (ஊ)வா�+ 3 

சி�னகி-2ணா�ர� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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இL�ப�ண� கிராம� 
க9த�பா
 அ6ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ (ெமய�� 
க�
ட�) கிழ�� பா�%த 
ெத)� ப�தி

1.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

M�ப�ரமண�ய�ேகாவ��ெத- , 2.இL�ப�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3கள%"ேம�+ ெத- , 

3.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன$ 
ேரா+%ெத- , 4.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ-?ததிய� ெத- , 5.இL�ப�ண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேமலா�டெத- , 

6.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன$ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

34

இL�ப�ண� கிராம� 
க9த�பா
 அ6ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(ெமய�� 
க�
ட�) கிழ�� பா�%த 
வட�� ப�தி

1.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.இL�ப�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ம� ேகாவ�� ெத- , 

3.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந+%ெத- , 4.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 �"%ெத- , 5.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காவா7கைர , 6.இL�ப�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 �ள%"ெத- , 

7.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 

ேம�+%ெத- , 8.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வைளய�கார� ��*ேம+ , 

9.இL�ப�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ராமண%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

35 நாராயணம7கல� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த கிழ�� ப�தி

1.நாரணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+%ெத- , 2.நாரணம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாவ��ெத- , 

3.நாரணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சி7காரேப�ைடெத- , 4.நாரணம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 

5.நாரணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கீ0%ெத- , 6.நாரணம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 க�லா7�%" , 7.நாரணம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 தி�ைலநக� , 8.நாரணம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதவ� நக� , 

9.நாரணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஓ%தவாைட ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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36 கா7கிரான?த� 606905 நிதிஉதவ� "வ�க�ப�ள$

1.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.கா7கிரான?த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 படேவ�+ ஆரண� 
ேரா�+ ெத- , 3.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேவ<� ேரா�+ ெத- , 

4.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேபா(�ேரா+ ெத- , 5.கா7கிரான?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 காவா7கைர ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�

37

கா7கிரான?த� 
ச?தவாச� அ6ச� 
606905

கிராம ேசைவ ைமய 
க�
டட�

1.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�ளகாலன$ வட��ெத- , 2.கா7கிரான?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 �ள%"ேம�+%ெத- , 

3.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-?ததிய� காலன$ ேம)��%ெத- , 

4.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ச?தவாச� ேரா�+%ெத- , 5.கா7கிரான?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மாதாேகாய�� காலன$ ெத- , 

6.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காலன$ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

7.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

அ-?ததிகாலன$ கிழ��ெத- , 8.கா7கிரான?த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ-?ததிகாலன$ 
ெத)�ெத- , 9.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ப�ளகாலன$ ெத)��ெத- , 

10.கா7கிரான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�ளகாலன$ கிழ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

38
ச?தவாச� அ6ச� 
606905

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
(.+த� க�
ட�) கிழ�� 
ப�தி அைற எ� 28

1.�2பகி3 (வ.கி) , ச?தவாச� (ஊ)வா�+ 4 படேவ+ 
ேரா+ ெத- , 2.�2பகி3 (வ.கி) , ச?தவாச� 
(ஊ)வா�+ 4�2பகி3 கால�ன$ , 3.�2பகி3 (வ.கி) , 
ச?தவாச� (ஊ)வா�+ 4 Bைவய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 4.�2பகி3 (வ.கி) , ச?தவாச� (ஊ)வா�+ 4 

மாதா ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ச?தவாச� அ6ச� 
606905

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ அைற 
எ� 27 ெத)� பா�%த 
ேம)� ப�தி

1.�2பகி3 (வ.கி) , ச?தவாச� (ஊ)வா�+ 4 �2பகி3 
ெத- , 2.�2பகி3 (வ.கி) , ச?தவாச� (ஊ)வா�+ 4 

ேம�+% ெத- , 3.�2பகி3 (வ.கி) , ச?தவாச� 
(ஊ)வா�+ 4 ம-%"வமைண% ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

40
ச?தவாச� அ6ச� 
606905

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
தைரப�தி ைமய க�
ட� 
அைற எ� 7 கிழ�� ப�தி

1.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சி�ன 
�2பகி3  கீ0ெத- , 2.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 சி�ன�2பகி3 ந+% ெத- , 

3.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சி�ன 
�2பகி3 ேம� ெத- , 4.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 சி�ன �2பகி3 ஒ%த வாைட ெத- , 

5.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

சி�ன�2பகி3 வ�ளா7கா+ , 6.ச?தவாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 அ�ணா நக� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

41
ச?தவாச� கிராம� 
&அ6ச� 606905

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
தைரப�தி க�
ட� 
ெத)� ப�தி அைற எ� 
6 கிழ�� பா�%த க�
ட�,

1.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சி�ன 
�2பகி3 ஆ%;� ெகா�ைலேம+ , 2.ச?தவாச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 இர�டதா� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 3.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5 வாண�ய% ெத- , 4.ச?தவாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 �2பகி3 ஆலமர� , 

5.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 �2பகி3 
கா�ேரா+ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

42
ச?தவாச� கிராம� 
&அ6ச� 606905

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ �திய 
க�
ட� ேம)� ப�தி 
காவ� நிைலய� ெத- 
கிழ�� பா�%த க�
ட�,

1.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?தவாச� 
பஜைன ேகாய�� ெத- , 2.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ச?தவாச� ப7கள ெத- , 3.ச?தவாச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பாள$ய�ம� 
ேகாய��ெத- , 4.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மாண��க ெகா�ைல ெத- , 

5.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க7ைகய�ம� ேகாய�� ெத- , 6.ச?தவாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+% ெத- , 7.ச?தவாச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேக.ேக.நக� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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க�வாச� கிராம� & 

அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ம%திய 
க�
ட� வட�� பா�%த 
க�
ட� காவ� 
நிைலய� ெத-

1.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச6சிவ F 
>தலி ெத- , 2.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 த?தவாச� ஆ	சா3 ெத- , 3.ச?தவாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?தவாச� காலன$ >த� 
ெத- , 4.ச?தவாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சி�னச?தவாச�ெகா�ைலேம+ , 5.ச?தவாச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன$ 2வ" ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

44
க�வாச� கிராம� & 

அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�இ 
ெத)� பா�%% (ேம)� 
ப�தி), க�வாச� கிராம� 
& அ6ச� 606903

1.க�வாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பாைளய� 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 2.க�வாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பாைளய� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 3.க�வாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேட7� ெத- , 4.க�வாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஏ3�கைர , 5.க�வாச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+% ெத- , 6.க�வாச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆலமர% ெத- , 

7.க�வாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகா�டா% 
ெத- , 8.க�வாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

45
>ன$வ?தா7க� 
அ6ச�

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
ெத)� பா�%த (கிழ�� 
ப�தி) , க�வாச� கிராம� 
& அ6ச� 606903

1.க�வாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 2.க�வாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �"% ெத- , 3.க�வாச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)க�வாச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன 
ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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46
>ன$வ?தா7க� 
அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த �திய ெத)� 
க�
ட�

1.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- ேம)� , 

2.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாய�ல ெத- 2 , 3.>ன$வ?தா7க� 
(வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 ேரா�+% ெத- 3 , 

4.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 

ேபா� �ழாC ெத- , 5.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), 
க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 >ன$வ?தா7க� ேரா�+% 
ெத- , 6.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), க�வாச� 
(ஊ)வா�+ 4 மாதா ேகாய�� ெத)� ெத- , 

7.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 

மாதா ேகாய�� வட�� ெத- , 8.>ன$வ?தா7க� 
(வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 சி சி ேரா�+% ெத- , 

9.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), க�வாச� (ஊ)வா�+ 4 

ஆரண� ேரா�+% ெத- , 10.>ன$வ?தா7க� (வ.கி), 
க�வாச� (ஊ)வா�+ 4  அ�ம� ேகாய�� ேரா�+% 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

47
வ�ளா7��ப�  ேக(� 
அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(�திய 
க�
ட�) ெத)� பா�%த 
க�
ட�

1.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம?ைதெவள$ ெத- ேம)� , 2.வ�ளா7��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காள$ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

3.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 4.வ�ளா7��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+ெத- , 5.வ�ளா7��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகா�ைல ேம+ , 

6.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம?ைதெவள$ ெத- கிழ�� , 7.வ�ளா7��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம?ைதெவள$ெத- வட��ப�தி 
, 8.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம?ைதெவள$ ெத- ெத)� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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வ�ளா7��ப� ேக(� 
அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ0ெத- , 

2.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாவ�� ெத- , 3.வ�ளா7��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சன F9வர� ேகாவ�� ெத- , 

4.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன$ , 5.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத- , 6.வ�ளா7��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ , 7.வ�ளா7��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள%" ேம+ , 

8.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாவ�� ெத- �*�� ெத- , 9.வ�ளா7��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?" ெத- வட�� , 

10.வ�ளா7��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?" 
ெத- ேம)� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

49

"36சி���ப� 
கிராம� ஆ%"வா�பா
 
அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ (>த�ைம 
க�
ட�)

1."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

வ�ள7கன?த� ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

2."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�மன?த� ேரா+ட%ெத- , 3."36சி��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 வ�ள�கான?த� ச?"ெத- , 

4."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெகா�ைலேம+ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

50

"36சி���ப� 
கிராம� ஆ%"வா�பா
 
அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ (கிழ�� 
பா�%த க�
ட�), 

"36சி���ப�

1."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி%ேத3 , 

2."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெப3ேய3 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆ%"வா�பா
 கிராம� 
& அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (ேம)� 
ப�தி வட�� க�
ட�)

1."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

த�டபாண� ேகாய�� ெத- , 2."36சி��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத- , 

3."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம��ள%"ேம+ ேம)� ப�தி , 4."36சி��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத- , 5."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2  

�சா� ேப�ைட ெத- , 6."36சி��ப� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கீ0ெகாள%"ேம+ ேம)� 
ப�தி , 7."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�ெகாள%"ேம+ வட��ப�தி , 8."36சி��ப� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கீ0ெகாள%"ேம+ 
கிழ�� ப�தி , 9."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 கீ0�ள%" ேம+ ெத)� ப�தி , 

10."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 
ெத- கிழ�� , 11."36சி��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- �*�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆ%"வா�பா
 கிராம� 
& அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (ேம)� 
ப�தி வட�� க�
ட�)

1.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ம?ைதெவள$% ெத- , 2.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெப3யா� ெத- 1 , 

3.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெப3யா� ெத-  2 , 4.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ைர9மி� ெத- , 5.ஆ%"வா�பா
 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 உ%த�டபாைளய� 
ேட7� ெத- , 6.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

7.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெவ�ைள ��ைட% ெத- , 8.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா�+% ெத- , 

9.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ம�னா�சாமி �ள%" ேம+ , 10.ஆ%"வா�பா
 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேஜாதி நக� .�ேரா+ , 

11.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணா நக� , 12.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேஜாதி நக� ப�ள$�.ட% ெத- , 

13.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேஜாதி 
நக� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 14.ஆ%"வா�பா
 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேஜாதி நக� ெகா�ைல 
ேம+ , 15.ஆ%"வா�பா
 (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஏ3 ேகா
 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆ%"வா�பா
 கிராம� 
& அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (வட�� 
ப�தி க�
ட�)

1.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெர�
யா� ெத- , 2.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ரகார% ெத- 1 , 3.ஆ%"வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ரகார% ெத- 2 , 

4.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ரகார% ெத-  3 , 5.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�
% ெத- , 6.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 

7.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$%ெத-  1 , 8.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம?தெவள$%ெத-  2 , 

9.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$%ெத-   3 , 10.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம?ைதெவள$%ெத-   4 , 

11.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$%ெத-  5 , 12.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம?ைதெவள$%ெத-  6 , 

13.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$%ெத-  7 , 14.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம?ைதெவள$%ெத-  8 , 

15.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$%ெத-  9 , 16.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம?ைதெவள$%ெத-  10 , 

17.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$%ெத-  11 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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 ஆ%"வா�பா
 
கிராம� & அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (ேம)� 
ப�தி) ,

1.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�*�ப� ெத- , 2.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 1 , 

3.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 2 , 4.ஆ%"வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�மாள% ெத- , 

5.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வட��% ெத- , 6.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஈ9வர� ேகாய�� ெத- , 

7.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம?ைதெவள$ காள$கா�ர� , 8.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைல ேம+ , 

9.ஆ%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி%ேத3 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

55
க�
�B�
 கிராம� & 

அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.க�
B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ��% 
ெத- , 2.க�
B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1, 2 

பஜைன ேகாய�� ெத- , 3.க�
B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1, 2 Bவரசமர%ெத- , 4.க�
B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1, 2  திO� ெத- , 5.க�
B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1,2 ேரா�+%ெத- , 

6.க�
B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1, 2, �*�� 
ெத- , 7.க�
B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மாதா ேகாய�� ெத- 1 , 8.க�
B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மாதா ேகாய�� ெத- 2 , 9.க�
B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைல ேம+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

56
 ேக(� கிராம� & 

அ6ச� 606907

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
ைமய ப�தி அைற எ� 
26,

1.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >தலியா�ெத- 
, 2.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

எ�ைலகா�ெத- , 3.ேக(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க-மார%ெத- , 4.ேக(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க-ண Fக�ெத- , 5.ேக(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ைர9மி�ெத- எ� 1 , 6.ேக(� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ Fர�ேகாய��ெத- , 7.ேக(� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பாடசாைல%ெத- , 

8.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம�+%ெத- , 

9.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ைர9மி�ெத- 
எ� 2 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

57
ேக(� கிராம� & 

அ6ச� 606907

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
ெத)� ப�தி அைற எ� 
29 ெமய�� க�
ட�

1.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அைண%ெத- , 

2.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன$ேரா+%ெத- , 3.ேக(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன$ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

4.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஒைட�கா�ெத- , 5.ேக(� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$1வ"ெத- , 6.ேக(� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ 2வ"ெத- , 

7.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 & 

4அைண�பா�ைட ேரா+ ெத- , 8.ேக(� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 
3அைண�பா�ைடப��ைளயா�ேகாய��ெத- எ�1 , 

9.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அைண�பா�ைட�*��%ெத- , 10.ேக(� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ெகா�ைலெகா�டாC , 

11.ேக(� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அைண�பா�ைடப��ைளயா� ேகாய��ெத- எ� 2 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

58
ேக(� கிராம� & 

அ6ச� 606907

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
வட�� ப�தி அைற எ� 
25, ேக(�

1.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 2.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 �ள%"%ெத- , 3.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 சி%ேத3%ெத- , 4.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 அைண%ெத- , 5.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 யாதவ�ெத- , 6.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 ேரா+%ெத- , 7.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 பைழயப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

8.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 ச?"%ெத- , 

9.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 ேட7�ெத- , 

10.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 கீ0ெத- , 

11.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 

ேர
ேயாP�ெத- , 12.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 காள$ய�ம�ேகாய��ெத- , 

13.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 14.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� 
(ஊ)வா�+4 காலன$ பா�ைட%ெத- , 15.சி%ேத3(வ,கி) 
ேக1� (ஊ)வா�+4 ெகா�ைலெகா�டா , 

16.சி%ேத3(வ,கி) ேக1� (ஊ)வா�+4 

சி%ேத3ச?"%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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 ேத�பன?த� கிராம� 
க�வாச� அ6ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(ப�ரதான 
க�
ட�) ெத� 
ேத�பன?த�

1.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1கா?தி நக� 
, 2.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 

�ள%"ேம�+ெத- , 3.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆலமரெத- , 4.ேத�பன?த� (வ.கி), 
ேக(� (ஊ)வா�+ 1 வ Fரேகாவ��ெத- , 

5.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத- , 6.ேத�பன?த� (வ.கி), 
ேக(� (ஊ)வா�+ 1 சி சி ேரா+ , 7.ேத�பன?த� 
(வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 ச?ைதேம+ , 

8.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 �ஜா� 
ேப�ைட , 9.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 

ெஜ ெஜ நக� 1வ" ெத- , 10.ேத�பன?த� (வ.கி), 
ேக(� (ஊ)வா�+ 1 ெஜ ெஜ நக� 2வ" ெத- , 

11.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 ெஜ ெஜ 
நக� 3வ" ெத- , 12.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா�+ெத- , 13.ேத�பன?த� (வ.கி), 
ேக(� (ஊ)வா�+ 1 அ3ஜனகாலன$ ெத- , 

14.ேத�பன?த� (வ.கி), ேக(� (ஊ)வா�+ 1 

ெகா�ைலெகா�டாC , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

60

பா�வா�%"ெவ�றா� 
கிராம� எ�
வா
 
அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.பா�வா�%" ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1.2 ேரா+ ெத- , 2.பா�வா�%" ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

3.பா�வா�%" ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிண)* ெத- , 4.பா�வா�%" ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ3சன� காலன$ ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத- , 5.பா�வா�%" ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள%"%ெத- , 6.பா�வா�%" 
ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெகா�ைலெகா�டா , 7.பா�வா�%" ெவ�றா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ0 ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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ஆல�B�
 கிராம� 
வடமாதிம7கல� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$,

1.ஆல�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலண� ெத- , 2.ஆல�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலண� , 3.ஆல�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலண� , 4.ஆல�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- 
, 5.ஆல�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம�ெத- , 6.ஆல�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ேம�ெத-வட�� , 7.ஆல�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத-ெத)� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

62
எ�
வா
 கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ம7க<� 
ஓ+ க�
ட�

1.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேந-ெத- , 

2.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கா?தி%ெத- , 

3.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

த?ைதெப3யா�ெத- , 4.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பாரதிதாச�ெத- , 5.எ�
வா
(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ணாநக� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

63
 எ�
வா
 கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இ?திராநக� , 

2.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காமராஜ�ெத- , 3.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 எ�.ஜி.ஆ� ெத- , 4.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 டா�ட� அ�ேப%கா� ெத- , 

5.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாரதியா�ெத- , 6.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 பக%சி7ெத- , 7.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 வ.உ.சி ெத- , 8.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 க�டெபா�ம�ெத- , 9.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஜFவா ெத- , 10.எ�
வா
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 இ?திராநக� ேம)� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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வடமாதிம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ைமய 
ப�தி வட�� பா�%த 
க�
ட�

1.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+ெத- , 2.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �"ெத- , 3.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய மிஷ�ெத- , 

4.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேகாய�� மா�யெத- , 5.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேச"வராய��ள� 
ேம)�ெத- , 6.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேச"வராய� �ள�கிழ��ெத- , 

7.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மி�வா3ய�
ய�-�� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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வடமாதிம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ைமய 
ப�தி வட�� பா�%த 
க�
ட�

1.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

காலன$ ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

2.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

காலன$ வட�� ச?" ெத- , 3.வடமாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 தாத�ெத- , 

4.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ெத)� ச?" ெத- , 5.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 வட�� �*�� ெத- , 

6.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

ந+�*��ெத- , 7.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 6 ெத)� �*��ெத- , 

8.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

காலன$ >த�ைமெத- , 9.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 6 மாதாேகாய�� வட�� ெத- , 

10.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

மாதாேகாய�� ெத)� ெத- , 11.வடமாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 �"காலன$ >த� ெத- , 

12.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

�"காலன$ இர�டாவ" ெத- , 

13.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 

�"காலன$ R�றாவ" ெத- , 14.வடமாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 6 �"காலன$ நா�காவ" 
ெத- , 15.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
6 ஓதிய?தா7� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

66
வடமாதிம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606907

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
வட�� ப�தி கிழ�� 
பா�%த க�
ட� அைற 
எ� 2

1.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம�மாட ெத- , 2.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ?தா� உைடயா� ெத- , 

3.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ச�னதி ெத- , 4.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 வான$ய�ெத- , 5.வடமாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆன?தாCெத- , 

6.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�-�கI�ட�ெத- , 7.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��ச�னதிெத- ேம)� , 

8.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*��ச�னதிெத- கிழ��ெத- , 

9.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

தி-மைல ேரா+ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

67
வடமாதிம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606907

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
வட�� ப�தி கிழ�� 
பா�%த க�
ட� அைற 
எ� 3

1.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள$�.ட%ெத- , 2.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜா� ேரா+%ெத- , 

3.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேதா��ெத- , 4.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேவல>தலிெத- , 5.வடமாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 >%தியா� ெச�
%ெத- 
, 6.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க-ண Fக� ெத- , 7.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�� உைடயா� ெத- , 

8.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வடமாடெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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வடமாதிம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ேபா(�  ேரா+ , 2.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 5ெத� மாட ெத- , 3.வடமாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 தளவா7�ள� வட�� , 

4.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5Bபதி 
அ�ம� ேகாவ�� ெத- , 5.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5ஆ	சா3 ெத- , 

6.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

காள$ய�ம� ேகாய�� ெத-ேம)� , 

7.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 காள$ 
அ�ம� ெத- கிழ�� , 8.வடமாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 5 த1வா7�ள� ேம)� ேம� 
ெத- , 9.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
5 த1வா7�ள� ேம)� கீ0 ெத- , 

10.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

த1வா7�ள� ெத)� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

69
க-7காலி��ப� 
கிராம� & அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த ெத)� ப�தி,

1.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 

க-7காலி��ப� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

2.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க-7காலி��ப� மா3ய�ம� ெத- வட�� , 

3.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 

க-7காலி��ப� மா3ய�ம� ெத- ெத)� , 

4.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க-7காலி��ப� மா3ய�ம� ெத- கிழ�� , 

5.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க-7காலி��ப� மா3ய�ம� ெத-ேம)� , 

6.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ப�ள$.ட%ெத- க-7காலி��ப� , 

7.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க-7காலி��ப� ஆரண� ேரா+ , 

8.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க-7காலி��ப� ேம�+%ெத- ெத)� , 

9.வடமாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

க-7காலி��ப� ேம�+ ெத- வட�� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

70
கீ0�ப�+ கிராம� & 

அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�தத கிழ�� ப�தி

1.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%"%ெத- , 

2.கீ0ப�+ (ஊ)வா�+ 2 ேம�+ெத- , 3.கீ0ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெக7ைகய�ம� 
ேகாவ��ெத- , 4.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப%கா� காலன$ , 5.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �?திவ F�+ெத- , 6.கீ0ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம�ேகாவ��ெத- , 

7.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத- , 8.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கள%"ேம�+ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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கீ0�ப�+ கிராம� & 

அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த ேம)� ப�தி

1.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா�+ெத- , 

2.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�?திவ F�+%ெத- , 3.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாவ��ெத- , 4.கீ0ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ந+%ெத- , 5.கீ0ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

6.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சி7காரேப�ைடெத- , 7.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�ளலா� ெத- , 8.கீ0ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 9.கீ0ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெக7ைகய�ம� ேகாவ�ல 
ெத- , 10.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3பாவ
% ெத- , 11.கீ0ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 டா�ட� அ�ேப%க� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
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>��-�ைப கிராம� & 

அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ வட�� 
பா�%த �திய ெத)� 
க�
ட�

1.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீ0காலன$ 1வ" ெத- , 2.>��-�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேமலகாலன$ 1வ" ெத- , 

3.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமலகாலன$ 2வ" ெத- , 4.>��-�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேமலகாலன$ 3வ" ெத- , 

5.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெச�லிய�ம� ேகாவ�� ெத- , 6.>��-�ைப 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள%" ெத- , 

7.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள$ய? 
ேதா�� , 8.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

"ெரௗபதிய�ம� ேகாவ�� ெத- , 9.>��-�ைப 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாவ�� ெத- , 

10.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீ0காலன$ 2வ" ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

73
>��-�ைப கிராம� & 

அ6ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ �திய 
ெமய�� க�
ட� ெத)� 
பா�%த வட�� ப�தி

1.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 நாT+ 
ெத- , 2.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேவளாள� ெத- , 3.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+% ெத- , 4.>��-�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப-மா� ேகாவ�� ெத- , 

5.>��-�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 6.>��-�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பால� பா�க� , 7.>��-�ைப 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அன?த�ர� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ச"�ேப3 கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த கிழ��ப�தி

1.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம� ந%த 
ேம+ , 2.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ3ஜன காலன$ , 3.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆன?த�ர� , 4.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வ�ணார�ேப�ைட%ெத- , 5.ச"�ேப3 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப3யெத- , 6.ச"�ேப3 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ3ஜன �தியகாலன$ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ச"�ேப3 கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த ேம)க ப�தி

1.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள$.ட%ெத- , 2.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 >கமா3ய�ம� ெத- , 3.ச"�ேப3 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 4.ச"�ேப3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

உைடயா� ேகாய�� ெத- , 5.ச"�ேப3 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கா?தி ெத- , 6.ச"�ேப3 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ�டா(� , 7.ச"�ேப3 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ச"�ேப3 பாைளய� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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.ட<� கிராம� & 

அ6ச� 606907

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த வட�� 
க�
ட�க�
ட�

1..ட<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப3யெத- , 

2..ட<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பால�பா�க� 
சாைல , 3..ட<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காமராஜ� ெத- , 4..ட<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மிஷி�ெத- , 5..ட<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வடமாதிம7கல�சாைல , 6..ட<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஏ3�கைரெத- , 

7..ட<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள$�.ட%ெத- , 8..ட<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 9..ட<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா3ெத- , 10..ட<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� காலன$ ேம)�ெத- , 

11..ட<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன$ வட��ெத- , 12..ட<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� காலன$ கிழ��ெத- , 

13..ட<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன$ெத)�ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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.ட<� கிராம� & 

அ6ச� 606907

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ வட�� 
பா�%த ெத)� க�
ட�

1.மடவ�ளாக� (வ.கி) .ட<� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ��ெத- , 2.மடவ�ளாக� (வ.கி) .ட<� 
(ஊ)வா�+ 2 பஜா� ெத- , 3.மடவ�ளாக� (வ.கி) 
.ட<� (ஊ)வா�+ 2 �*��ெத- , 4.மடவ�ளாக� 
(வ.கி) .ட<� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+%ெத- , 

5.மடவ�ளாக� (வ.கி) .ட<� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ணாநக� , 6.மடவ�ளாக� (வ.கி) .ட<� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+%ெத- , 7.மடவ�ளாக� (வ.கி) 
.ட<� (ஊ)வா�+ 2 அ-?ததிெத- , 8.மடவ�ளாக� 
(வ.கி) .ட<� (ஊ)வா�+ 2 மாதாேகாவ��ெத- , 

9.மடவ�ளாக� (வ.கி) .ட<� (ஊ)வா�+ 3 

ஜ��ேகாண�ப�+ , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

78
தி-மைல கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த கிழ�� ப�தி

1.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 
1ேரா+%ெத- , 2.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத- , 

3.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 1  

ெச�வ வ�நாயக� ேகாய�� ெத- , 4.இராய���ப� 
(வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 ஓட�கா� ெத- , 

5.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 

ஓட�கா� ச?"ெத- , 6.இராய���ப� (வ.கி) 
தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 ப�ள$�.ட%ெத- , 

7.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 

ம?தெவள$ (அ�ணாநக�) , 8.இராய���ப� (வ.கி) 
தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 ெப3யா�டவ� ெத- , 

9.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 

ெதா�பெர�
 ெத- , 10.இராய���ப� (வ.கி) 
தி-மைல (ஊ)வா�+ 1 ெகா�ைலேம+ , 

11.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள%ெத- , 12.இராய���ப� (வ.கி) தி-மைல 
(ஊ)வா�+ 2 ெப3ய%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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தி-மைல கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த ேம)� ப�தி

1.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� 
�*�� ெத- , 2.தி-மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மைலய
வார% ெத- , 3.தி-மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள$.ட% ெத- , 

4.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� 
�*�� ெத- , 5.தி-மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மாதாேகாய�� ெத- , 6.தி-மைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �*��ெத- , 7.தி-மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ�ப<� சாைல , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

80
தி-மைல கிராம� 
&அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த க�
ட�

1.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத- , 

2.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+% 
ெத- , 3.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

>-க� ேகாய�� ெத- , 4.தி-மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ள%" ேம�+% ெத- , 5.தி-மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம)� ெத- , 

6.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�1வ�ெத- , 7.தி-மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 >த� ெத- , 8.தி-மைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+3 �தியகாலன$ தி-மைல 2வ" 
ெத- , 9.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$ தி-மைல 3வ" ெத- , 10.தி-மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ தி-மைல 
4வ" ெத- , 11.தி-மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

�தியகாலன$ தி-மைல 5வ" ெத- , 12.தி-மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�ைலேம+ 
ெத)�தி-மைல , 13.தி-மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெகா�ைலேம+ வட�� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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அ3யா%;� கிராம� 
.ட<� அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
பா�%த க�
ட�,

1.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1அ3யா%;� 
கீழ�ைட%ெத- , 2.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

3.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய��ெத- , 4.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ3யா%;�காமா�சிய�ம�ேகாய�� 
ெத- , 5.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�சா�ேப�ைட% ெத- , 6.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைலேம+ ெத- , 7.அ3யா%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ , 8.அ3யா%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)�ேம+ 
பஜைனேகாய�� ெத- , 9.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத)�ேம+ ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- 
, 10.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத)�ேம+ ச?"ெத- , 11.அ3யா%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத)�ேம+வடமாதிம7கல� 
ேரா+ , 12.அ3யா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத)� ேம+ ெகா�ைலேம+ , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

82
 வ�ப<� கிராம� & 

அ6ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த க�
ட�

1.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�ப<� 
ராஜவ Fதி ெப-மா�ேகாய��ெத- , 2.வ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�கேகாய�� ெத- 
வ�ப<� , 3.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஓட�காரெத- வ�ப<� , 4.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �"%ெத- வ�ப<� , 5.வ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ Fரேகாய�� ெத-வ�ப<� , 

6.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள%"%ெத- வ�ப<� , 7.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ3யா%;� ெச�L� ேரா+ ெத- 
வ�பL� , 8.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- ேம)� வ�ப<� , 

9.வ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- கிழ�� வ�ப<� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ேமாதன�பாைளய� 
கிராம� "�B� 
அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$,

1."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத- , 2."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)�ெத- , 3."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா�+%ெத- , 4."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன$ , 5."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம)��ெத- , 6."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�*��ெத- , 7."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிழ�� வ Fதி , 8."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ?ேதான$யா� ெத- , 9."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச?"ெத- , 10."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+ெத- , 11."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வ�நாயக� ேகாவ�� ெத- , 12."�B� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள$.ட%ெத- , 

13."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப-மா� 
ேகாவ��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

84
"�B� கிராம� & 

அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட��ப�தி

1."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 "�+%ெத- , 

2."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாய��ெத- , 3."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 யாதவ�ெத- , 4."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+%ெத- , 5."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெத)��ெத- , 6."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம9தி3ெத- , 7."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �ள%"%ேம�+ெத- , 8."�B� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

9."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ?ேதான$யா� 
ெத- , 10."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம?தெவள$ , 11."�B� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மாதாேகாவ��ெத- , 12."�B� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கிழ�� வ Fதி , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ஒதலவா
 கிராம� & 

அ6ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)�

1.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா�+ 
ெத- , 2.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)� ெஜய�ன� ெத- , 3.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம)� ெஜய�ன� ெத- , 4.ஒதலவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� ெஜய�ன� ெத- , 

5.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�ன$ய� 
ெத- , 6.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

"�+ ெத- , 7.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 பஜைன ேகாய�� ெத- , 8.ஒதலவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1கள%" ேம�+ெத- , 

9.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெமய�� 
ேரா�+ ெத- , 10.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள காலன$ ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

86
ஒதலவா
 கிராம� & 

அ6ச� 632326

�ன$த வளனா� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ேம)��ப�தி (Uைச நக�)

1.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 Uைச நக� 
ெத- , 2.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2.ப%தியாவர� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ஒதலவா
 கிராம� & 

அ6ச� 632326

�ன$த வளனா� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
கிழ���ப�தி (Uைச நக�)

1.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம�+�
ைச , 2.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 �+மி%தா7க� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�

88
ஒதலவா
 கிராம� & 

அ6ச� 632326

அமலராகின$ உய� 
நிைல�ப�ள$ 
(பா�ைவய)ேறா�) அமல 
நக�

1.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேஜாதிமாநக�� , 2.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+4 சாம?தி�ர� , 3.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 கி1வந%த� ேமல�ைட%ெத- , 

4.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கி1வந%த� 
ந+ ெத- , 5.ஒதலவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

கி1வந%த� கீழ�ைட%ெத- , 6.ஒதலவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 சாணா� ேதா�� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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நரசி7க�ர� கிராம� & 

அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�, 

வட�� ப�தி

1.நரசி7க�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 & 

2ேரா�+% ெத+ , 2.நரசி7க�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேகாய�� ெத- , 3.நரசி7க�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%" ெத- , 4.நரசி7க�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �"ெத- , 5.நரசி7க�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�ன$கா�ர� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

90
 நரசி7க�ர� கிராம� & 

அ6ச� 606902

ஊரா�சி 
ஒ�றியந+நிைல�ப�ள$ 
வட�� பா�%த க�
ட� ,

1.நரசி7க�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

நரசி7க�ர�காலன$ , 2.நரசி7க�ர� (வ.கி) ம"ரா 
��ப�வா�+ 4 வ�னாயக�ர� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

91
நரசி7க�ர� (ம) ��ப� 
கிராம� & அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ எ9 
எ9 ஏ ெத)� ப�தி 
க�
ட� வட�� பா�%த",

1.நரசி7க�ர� (வ.கி) ம"ரா ��ப�வா�+ 3 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 2.நரசி7க�ர� (வ.கி) 
ம"ரா ��ப�வா�+ 4 அ�ணாநக� , 3.நரசி7க�ர� 
(வ.கி) ம"ரா ��ப�வா�+ 3 பஜைனேகாய��ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�

92

ஊ%;� கிராம� 
ஓதலவா
 அ6ச� 
632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ஊ%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 ேரா�+ 
ெத- , 2.ஊ%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 3.ஊ%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?" �*�� ெத- , 4.ஊ%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 >ைடV� ேரா�+ ெத- , 

5.ஊ%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மண�பா�க� 
ேரா�+ஏ3%ெத- , 6.ஊ%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மண�பா�க� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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அ-�ப<� கிராம� 
ெமாைடV� அ6ச� 
606902

ஆ�.சி.எ�."வ�க�ப�ள$ 
(ஆதிதிராவ�ட� 
காலன$)ேம)� பா�%த

1.அ-�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ரகார 
ெத- , 2.அ-�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ-�ப<� பஜைனேகாய�� ெத- , 3.அ-�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ-�ப<� காலன$ , 

4.அ-�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஓடநக� 
ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத- , 5.அ-�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மாண��கவ�லிப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 6.அ-�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ரகார%�*��ெத- , 7.அ-�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மாண��கவ�லி ேரா+ 
ெத- , 8.அ-�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஓடநக� �*��ெத- , 9.அ-�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஓடநக� மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ெமாைடV�&அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ வட�� 
பா�%த க�
ட� (ேம)� 
>க�)

1.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�ணார% 
ெத- , 2.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

நாT+ ெத- , 3.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா3 ெத- , 4.ெமாைடV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத- , 5.ெமாைடV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 சாவ
 ெத- , 

6.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

>%தால�ம� ேகாய�� ெத- , 7.ெமாைடV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 8.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ராஹரெத- , 9.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

10.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 உைடயா� 
ெத- , 11.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2&3 

ேரா+ , 12.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந%தெகா�ைல% ெத- , 13.ெமாைடV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கள%" ேம�+% ெத- , 

14.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

>%தால�ம� ேகாய�ல �*��% ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ெமாைடV�&அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ வட�� 
பா�%த க�
ட� (கிழ�� 
>க� )

1.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஊ%;�ேரா+ ெத)� , 2.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2&3 >-க�ேகாய��ெத- , 3.ெமாைடV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2&3 ேரா+ெத- , 

4.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3>-க�ேகாய���*��ெத- , 5.ெமாைடV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 "�+ெத- , 6.ெமாைடV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�
யஙகாரெத- , 

7.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா3ய�ம� ேகாவ��ெத- , 8.ெமாைடV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �*��ெத- , 9.ெமாைடV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஊ%;�ேரா+ வட�� , 

10.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �"காலன$ 
, 11.ெமாைடV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதாேகாவ��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ம�டெகாள%;� 
கிராம� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, ேம)� 
ப�தி

1.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

2.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெஜய�ன� ெத- , 3.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �லாள�ெத- , 4.ம�டெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட��ெத- , 

5.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)��ெத- , 6.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ணாநக� , 7.ம�டெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள$�.ட%ெத- , 

8.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஈ9வர� ேகாய�� ெத- , 9.ம�டெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காசி நக� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ம�டெகாள%;� 
கிராம� & அ6ச� 606904

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
ப�தி

1.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட�� ெத- , 2.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேப�ைட ேதா�� , 3.ம�டெகாள%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 நா�டா� ெத- , 

4.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

5.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)� ெத- (ெத�னா�ைட ெத-) , 

6.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ணா ெத- ( நக�) , 7.ம�டெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 யாதவ� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�
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ம�டெகாள%;� 
கிராம� & அ6ச� 606904

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி

1.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ைஜன� ெத- , 2.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெப-மா� ேகாவ�� ெத- , 

3.ம�டெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள$� .ட% ெத- , 4.ம�டெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �"� காலன$ , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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கீ0க3�கா%;� 
கிராம� >-காபா
 
அ6ச� 606803

அரசின� உய�நிைல�ப�ள$

1.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.கீ0க3�கா%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�
%ெத- , 

3.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1பைழயகாலன$ அ�ேப%கா� ெத- , 

4.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ப�+�ேகா�ைட அழகி3ெத- , 5.கீ0க3�கா%;� 
(ஊ)வா�+ 1கிழ�� அYம?தராய� ெத- , 

6.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வட���ப�
 ெத- , 7.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2கிழ�� ப�
ெத- , 

8.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ெப3யா� ெத- , 9.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பக%சி7ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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கீ0க3�கா%;� 
கிராம� >-காபா
 
அ6ச� 606803

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ எ9 
எ9 ஏ க�
ட� ேம)� 
பா�%த ப�தி

1.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ைர9மி� ெத- , 2.கீ0க3�கா%;� (ஊ)வா�+ 
2ெத)� அYம?த ராய� ேகாய�� ெத- , 

3.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2வட�� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 4.கீ0க3�கா%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >கமா3அ�ம�ேகாய�� 
ெத- , 5.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�;� மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

6.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2ேம)� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 7.கீ0க3�கா%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� >கமா3 அ�ம� 
ெத- , 8.கீ0க3�கா%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிழ�� �;� மா3ய�ம� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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ஓ.� கிராம� 
>-காபா
 அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 2.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந+% ெத- , 3.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிழ�� ெப-மா� ேகாய�� ெத- , 4.ஓ.� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மிளகாC ேதா�ட%ெத- , 

5.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கள%" ேம�+% 
ெத- 1 , 6.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�ண�ட% ெத- , 7.ஓ.� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ள$�.ட% ெத- , 8.ஓ.� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� ெப-மா� ேகாய�� 
ெத- , 9.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கள%" 
ேம�+% ெத- 2 , 10.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 கள%" ேம+ 3 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�
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ஓ.� கிராம� 
>-காபா
 அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
பா�%த க�
ட�

1.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காவா7கைர% 
ெத- 1 , 2.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �ள%" 
ேம�+% ெத- , 3.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதா ேகாய�� ெத- , 4.ஓ.� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வட�� ெகா�ைல ேம+ , 5.ஓ.� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3ெத)� ெகா�ைல ேம+ , 

6.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காவா7கைர% 
ெத- 2 , 7.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கா?தி 
நக� , 8.ஓ.� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க3�கா%;� ேரா+% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

103
>-காபா
 கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.>-காபா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன$ , 2.>-காபா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ , 3.>-காபா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா�+%ெத- , 4.>-காபா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பாடசாைல%ெத- , 

5.>-காபா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம�ெத- , 

6.>-காபா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 7.>-காபா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �ள%"ெத- , 8.>-காபா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ?திராநக� , 

9.>-காபா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகா�ைலெகா�டாC , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

104

பா�மா�ேப�ைட & 

>-காபா
 அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.>-காபா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பா�மா� 
ேப�ைட , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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��ன%;� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$(கிழ�� 
�திய க�
ட� ேம)� 
ப�க�)

1.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெர�
யா� 
ெத- 1 , 2.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெர�
யா� ெத-  2 , 3.��ன%;� (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெர�
யா� ெத-  3 , 4.��ன%;� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெர�
யா� ெத- 4 , 

5.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+% 
ெத-   1 , 6.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�+% ெத-  2 , 7.��ன%;� (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2ைநனா� ெத- 1 , 8.��ன%;� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ைநனா� ெத- 2 , 9.��ன%;� 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈ9வர� ேகாய�� ெத- 
1 , 10.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஈ9வர� ேகாய�� ெத- 2 , 11.��ன%;� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கள%"ேம�+% ெத- 1 , 

12.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கள%"ேம�+% ெத- 2 , 13.��ன%;� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கள%"ேம�+% ெத- 3 , 

14.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 1 , 15.��ன%;� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 2 , 

16.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம?தெவள$% ெத- 1 , 17.��ன%;� (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ம?தெவள$% ெத- 2 , 18.��ன%;� 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%" ேம�+% ெத- 8 , 

19.��ன%;� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%" 
ேம�+% ெத- 7 , 20.��ன%;� (வ,கி) ம)*� 
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��ன%;� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$(.+த� 
க�
ட�)

1.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 >-க� 
ேகாய�� ெத- , 2.��ன%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� >த� ெத- , 

3.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா 
ேகாய�� �*��% ெத- 1 , 4.��ன%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய��   �*��% 
ெத- 2 , 5.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதா ேகாய�� �*��% ெத- 3 , 6.��ன%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� �*��% 
ெத- 4 , 7.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதா ேகாய�� இர�டாவ" ெத- , 8.��ன%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேட7� ெத- , 

9.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா�+% 
ெத- , 10.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பழன$ ெத- 1 , 11.��ன%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பழன$ ெத- 2 , 12.��ன%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பழன$ ெத- 3 , 13.��ன%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பழன$ ெத- 4 , 

14.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பழன$ 
ெத- 5 , 15.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பழன$ ெத- 6 , 16.��ன%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பழன$ ெத-   7 , 17.��ன%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பழன$ ெத- 8 , 18.��ன%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பழன$ ெத- 9 , 

19.��ன%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 20.��ன%;� (வ.கி) 
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ெச7�ண� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள$ 
(ேம)�ப�தி க�
ட�

1.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெக7ைகய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 3.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழய காலன$ ெத)� ெத- , 4.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா?ேதா�� , 5.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2,3 ேத மைல , 6.ெச7�ண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேவட�ப� ேகாய�� 
ெத- , 7.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ெகா�ைல ேம+ கிழ�� , 8.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகா�ைல ேம+ ேம)� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெச7�ண� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ேம�நிைல�ப�ள$(கிழ�� 
ப�தி க�
ட�)

1.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப7களா 
ேம+ , 2.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேரா+%ெத- , 3.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 �தியகாலன$ ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 

4.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  3 

�தியகாலன$ வட��%ெத- , 5.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2கிழ��%ெத- 3வ" ெத- , 

6.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிழ��%ெத- 2வ" ெத- , 7.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� ெத- 1வ" ெத- , 

8.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�ைனமர%ெத- , 9.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ராமண� ெத- , 10.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �ள%"ேம�+%ெத- , 

11.ெச7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ம�ேகாய�� ெத- , 12.ெச7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வட��%ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெபா%தைர கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ேரா+ ெத- , 

2.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
>%தால�ம� ேகாய�� ெத- , 3.ெபா%தைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ வட�� ெத- 1 , 4.ெபா%தைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ வட�� ெத- 2 , 

5.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ வட�� ெத- 
3 , 6.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ வட�� 
ெத- 4 , 7.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
வட�� ெத- 5 , 8.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ �சா� ேப�ைட ெத- , 9.ெபா%தைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ெர�
யா� ெத- , 

10.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 11.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ ெத)� ெத-  1 , 12.ெபா%தைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ ெத)� ெத-   2 , 13.ெபா%தைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ெத)� ெத- 3 , 

14.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ப�ள$.ட% 
ெத- , 15.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
அ-?ததிய� காலன$ , 16.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ ெகா�ைல ேம+ , 17.ெபா%தைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ கா?தி நக� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெபா%தைர கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ வட�� 
ப�தி

1.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ� ஜி ஆ� 
நக� , 2.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெபா�நக� , 3.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$ 1வ"ெத- , 4.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ 2வ"ெத- , 5.ெபா%தைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ 3வ"ெத- , 

6.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

தி-வ�1வ�காலன$ , 7.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 த?ைத ெப3யா� ெத- , 8.ெபா%தைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாவ��ெத- , 

9.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேபப� 
9.�ெத- , 10.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 >%"மா3ய�ம�ேகாய��ெத- , 

11.ெபா%தைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ைநனாவர� கிராம� 
ெப3யகர� அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ைநனாவர� (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 4 

ேரா+%ெத- , 2.ைநனாவர� (வ.கி), 
ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 4 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத- , 

3.ைநனாவர� (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 4 

வட��ெத- , 4.ைநனாவர� (வ.கி), 
ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 4 மா3ய�ம� ேகாவ��ெத- , 

5.ைநனாவர� (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 4 

ந+%ெத- , 6.ைநனாவர� (வ.கி), 
ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 4 ஏ3�கைரெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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B7ெகா�ைலேம+ 
கிராம� ெப3யகர� 
அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(ெமய�� 
க�
ட�) ேம)� ப�தி

1.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 

B7ெகா�ைலேம+ , 2.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), 
ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

3.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 

அ%திR�ேரா+ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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B7ெகா�ைலேம+ 
கிராம� ெப3யகர� 
அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(ெமய�� 
க�
ட�) கிழ�� ப�தி

1.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 

ெகா�ைலேம+ , 2.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), 
ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 பன?ேதா�� , 

3.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 

கா?திநக� , 4.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), 
ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 ராஜFHநக� , 

5.B7ெகா�ைலேம+ (வ.கி), ெப3யகர�(ஊ)வா�+ 3 

பாபா7�ள� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ெப3யகர� கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ வட�� 
ப�தி

1.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட��%ெத- , 2.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அழ�ெப-மா�ேகாய��ெத- , 

3.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிழ��%ெத- , 4.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 5.ெப3யகர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள$�.ட%ெத- , 

6.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள%"ேம+ 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ெப3யகர� கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத)�%ெத- , 2.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�லா7�%" , 3.ெப3யகர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேரா+%ெத- , 4.ெப3யகர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 1வ"�*��%ெத- , 

5.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

2வ"�*��%ெத- , 6.ெப3யகர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 3வ"�*��%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

116
தி�
வன� கிராம� 
அ%திR� அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$,

1.தி�
வன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ	சா3 
ெத- , 2.தி�
வன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள$�.ட%ெத- , 3.தி�
வன� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 கீ0ெத- வட��ெத- , 4.தி�
வன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கீ0ெத- கிழ��ெத- , 

5.தி�
வன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வட��ெத- , 6.தி�
வன� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 இ?திரா நக� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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அ%திR� கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ெமய�� க�
ட� ம%திய 
அைற

1.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 

கேணச�ர� , 2.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 2 கேணச�ர� ெகா�ைலேம+ , 

3.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 

ஜ�ம7கி�ர� , 4.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 2 ஜ�ம7கி�ர� ெகா�ைலேம+ , 

5.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 

காமா�சி�ர� ேகாய�� ெத- , 6.அ%திR�(வ.கி), 
தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 காமா�சி�ர� ேரா+ ெத- 
, 7.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 

காமா�சி�ர� ஆதிதிராவ�ட� காலன$ ெத- , 

8.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 

காமா�சி�ர� �றவ� காலன$ ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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அ%திR� கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ெமய�� க�
ட� ேம)� 
அைற

1.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 த�� 
ெகா�டா� பாைற , 2.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 2 த�� ெகா�டா� பாைற ெகா�ைல 
ேம+ , 3.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 2 

ஏ3 ெகா�ைல ேம+ , 4.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 2 கி-2ணா�ர� ெகா�ைல ேம+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

119
அ%திR� கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ெமய�� க�
ட� கிழ�� 
பா�%த ப�தி

1.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 1 ேகானா 
ேதா�� ெத- , 2.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத- , 

3.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 1 

ப	ைசய�ப� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

120
அ%திR� கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த .+த� க�
ட�

1.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 1 

வ Fரேகாய�� ெத- , 2.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 1 அ-?ததிய� காலன$ எ�.ஜி.ஆ� நக� , 

3.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 1 வடகா+ 
ெகா�ைல ேம+ , 4.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 1 இ-ள� காலன$ , 5.அ%திR�(வ.கி), 
தி�
வன� (ஊ)வா�+ 1 மா�+ ஆ9ப%தி3 ெத- , 

6.அ%திR�(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 1 Zைக% 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�
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கள$ய� கிராம� 
அ%திR� அ6ச� 606803

ஆதிதிராவ�ட நல 
உய�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி க�
ட�

1.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 

ப�ள$.ட%ெத- கள$ய� , 2.கள$ய� (வ.கி), 
தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- கள$ய� , 3.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 5 ந+%ெத- 1 ேம)� ெத- கள$ய� , 

4.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 ந+%ெத- 
2 கிழ�� ெத- கள$ய� , 5.கள$ய� (வ.கி), 
தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 ம?ைதெவள$ ெத- 
கிழ�� ெத- கள$ய� , 6.கள$ய� (வ.கி), 
தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 ம?ைதெவள$ ெத- 2 

ேம)� ெத- , 7.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 5 பைழயமாதாேகாய�� ெத- 1 , 8.கள$ய� 
(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 மாதாேகாய�� ெத- 
2 வட�� ெத- கள$ய� , 9.கள$ய� (வ.கி), 
தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 மாதாேகாய�� ெத- 3 

ந+%ெத- கள$ய� , 10.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 5 மாதாேகாய�� ெத- 4 ெத)�ெத- 
கள$ய� , 11.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 5 

அ-?ததிய�பாைளய� கள$ய� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

122

கள$ய� கிராம� 
அ%திR� அ6ச� 
606803�

ஆதிதிராவ�ட� நல 
உய�நிைல�ப�ள$ ப�ளா� 
4 கிழ�� ப�தி க�
ட�

1.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 4 ேரா�+ 
ெத- (ேம)�) , 2.கள$ய� (வ.கி), தி�
வன� 
(ஊ)வா�+ 4 ேரா�+ ெத- (ந+%ெத-) , 3.கள$ய� 
(வ.கி), தி�
வன� (ஊ)வா�+ 4 க�ணகி ெத- 
கள$ய� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

123
மா�ப�+ கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி க�
ட�

1.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 உைடயா� 
ெத- , 2.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகாச%ெத- , 3.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 கள%"ேம�+ெத- , 4.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ணா ெத- , 5.மா�ப�+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 Mைன%ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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124
மா�ப�+ கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
ப�தி க�
ட�

1.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா�ப�+ 
ெகா�ைல ேம+ , 2.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ஜடதா3��ப� ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத- , 3.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ஜடதா3��ப�  அரசமரெத- , 4.மா�ப�+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ஜடதா3��ப�  
வ�1வகாலன$ , 5.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ஜடதா3��ப�  ஆதிதிராவ�ட�காலன$ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�

125
மா�ப�+ கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ப�ரதான 
க�
ட�(ேம)�ப�தி)

1.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத- , 2.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஓ�ட� ெத- , 3.மா�ப�+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� ெகா�ைல ெகா�டாC , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

126
மா�ப�+ கிராம� & 

அ6ச� 606803

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ வட�� 
க�
ட� ேம)� ப�தி 
மா�ப�+

1.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சாவ
 ெத- 
, 2.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ Fரேகாவ�� ெத- , 3.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 நாC�க� ெத- , 4.மா�ப�+  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

5.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �" ெத- , 

6.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 இராமா�ர� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- ேம)� , 7.மா�ப�+  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 இராமா�ர� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- ெத)� , 8.மா�ப�+  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேபா(� & அ%திR� சாைல , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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எ[வா�பா
 மா�ப�+ 
அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (.+த� 
க�
ட�)

1.எ[வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ6சேநய� ேகாவ�� ெத- , 2.எ[வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�கார ெத- , 3.எ[வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம� ேகாவ�� 
ெத- , 4.எ[வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம?ைதெவள$ ெத- , 5.எ[வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

6.எ[வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �" ெத- 
, 7.எ[வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�லா7�%" ெத- , 8.எ[வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �ள%" ேம�+ ெத- , 9.எ[வா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 எ[வா�பா
 காலண� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

128
எட�ப�ைற கிராம� 
தி-U� அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
(கிழ��ப�தி)

1.எட�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �"%ெத- , 

2.எட�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 

3.எட�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 4.எட�ப�ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள$�.ட%ெத- , 

5.எட�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஏ3�கைரெத- , 6.எட�ப�ைற (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆதி திராவ�ட� காலன$ , 7.எட�ப�ைற 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைலேம+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

129

ேசாம?த�%;� கிராம� 
கா7ேகய\� அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(வட�� 
க�
ட�)

1.ேசாம?த�%;� (வ.கி) எட�ப�ைற (ஊ)வா�+ 3&4 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத- , 2.ேசாம?த�%;� (வ.கி) 
எட�ப�ைற (ஊ)வா�+ 3&4 ஆதி திராவ�ட� காலன$ , 

3.ேசாம?த�%;� (வ.கி) எட�ப�ைற (ஊ)வா�+ 4 

தா7க� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ப
ய�ப�+ கிராம� 
கா7ேகய\� அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- ந�மிய?த� , 

2.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 2 ந+% ெத- 
ந�மிய?த� , 3.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 
2 ெத)� ெத- ந�மிய?த� , 4.ப
ய�ப�+ (வ.கி) 
தி-U� (ஊ)வா�+ 2 வட�� ெத-  ந�மிய?த� , 

5.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 2 

ந�மிய?த� ேரா+ ெத- , 6.ப
ய�ப�+ (வ.கி) 
தி-U� (ஊ)வா�+ 3 ப
ய�ப�+ , 7.ப
ய�ப�+ 
(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- ப
ய�ப�+ , 8.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 3 ெத)� ெத- , 9.ப
ய�ப�+ (வ.கி) 
தி-U� (ஊ)வா�+ 3 ேரா+ ெத- ஆதிதிராவ�ட� 
காலன$ ப
ய�ப�+ , 10.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 3 பா�ைட ெத- ஆதிதிராவ�ட� காலன$ 
ப
ய�ப�ட , 11.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 
3 �*�� ெத- திராவ�ட� காலன$ ப
ய�ப�+ , 

12.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 3 ந+% ெத- 
திராவ�ட� காலன$ ப
ய�ப�+ , 13.ப
ய�ப�+ 
(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 3 ஒைட% ெத- திராவ�ட� 
காலன$ ப
ய�ப�+ , 14.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 3 ஒ%தவாைட ெத- திராவ�ட� காலன$ 
ப
ய�ப�+ , 15.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- திராவ�ட� 
காலன$ பட , 16.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 
3 ேரா+ ெத- ஆதி திராவ�ட� காலன$ ப
ய�ப�+ , 
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 தி-U� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(கிழ��ப�தி)

1.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேபா(� ேரா+ 
ெத- , 2.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ0 
ெத- , 3.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 4.தி-U� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேட7� ெத- , 5.தி-U� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ%தவாைட ெத- , 6.தி-U� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாவ�� ெத- , 

7.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம� ெத- , 

8.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ம� 
ேகாவ�� ெத- , 9.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிழ�� ெகா�ைல ேம+ , 10.தி-U� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம)� ெகா�ைல ேம+ , 11.தி-U� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%" ேம+ வட�� 
ெத- , 12.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேப�ைட ேரா+ ெத- , 13.தி-U� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள%" ேம+ ஒ%தவாைட ெத- , 

14.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன$ "�+ ெத- , 15.தி-U� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 16.தி-U� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� காலன$ 
ேரா+ ெத- , 17.தி-U� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன$ ேம)� வ Fதி , 18.தி-U� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+% ெத- , 19.தி-U� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா�+�ப�
 ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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 ேப�ைட கிராம�, 

தி-U� ஊரா�சி, 
கா7ேகய\� அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(ேம)�ப�தி)

1.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட(வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 4 வ�1வ�%ெத- , 2.ப
ய�ப�+ ம"ரா 
ேப�ைட(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 �"%ெத- , 

3.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட (வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

4.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட (வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 4 �*��%ெத- , 5.ப
ய�ப�+ ம"ரா 
ேப�ைட (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 

எ�.ஜி.ஆ�%ெத- , 6.ப
ய�ப�+ ம"ரா 
ேப�ைட(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 பாடசாைல%ெத- 
, 7.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட(வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 4 ச�ன$யாசி ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

8.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட(வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 4 "�+%ெத- , 9.ப
ய�ப�+ ம"ரா 
ேப�ைட(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 தி-U� ம)*� 
ேப�ைடேரா+ , 10.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட(வ.கி) 
தி-U� (ஊ)வா�+ 4 வ Fர(� ம)*� ேபா(� 
சாைல ேரா+ெத-1 , 11.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட 
(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 வ Fர(� ம)*� ேபா(� 
சாைலேரா+ெத- 2 , 12.ப
ய�ப�+ ம"ரா 
ேப�ைட(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 கிழ��ெத- 
ஆதிதிராவ�ட� காலன$ , 13.ப
ய�ப�+ ம"ரா 
ேப�ைட(வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத- ஆதிதிராவ�ட� காலன$ , 

14.ப
ய�ப�+ ம"ரா ேப�ைட(வ.கி) தி-U� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம)� ெத- ஆதிதிராவ�ட�காலன$ , 

15.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� (ஊ)வா�+ 4 

ெகா�ைலேம+ , 16.ப
ய�ப�+ (வ.கி) தி-U� 

133
 கா7ேகய\� கிராம� 
& அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ (ெமய�� 
க�
ட�) கா7ேகய\� 
கிராம� & அ6ச� 606803

1.கா7ேகய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா7ேகய\� காலன$ ெத- 1 , 2.கா7ேகய\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா7ேகய\� காலன$ 
ெத- 2 , 3.கா7ேகய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா7ேகய\� காலன$ ெத- 3 , 4.கா7ேகய\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா7ேகய\� காலன$ 
ெத- 4 , 5.கா7ேகய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கா7ேகய\� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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 கா7ேகய\� கிராம� 
& அ6ச� 606803

அரசின� உய�நிைல�ப�ள$

1.கா7ேகய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கா7ேகய\� அ-?ததிய� காலன$ , 2.கா7ேகய\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேசாழ���ப� , 

3.கா7ேகய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேசாழ7��ப� காலன$ , 4.கா7ேகய\� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேசாழ7��ப� கீ0காலன$ , 

5.கா7ேகய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேசாழ7��ப�  ேரா+ காலன$ , 6.கா7ேகய\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா7ேகய\� ேரா+ெத- 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

135

�"�பாைளய� கிராம� 
�-வ�மைல அ6ச� 
606751

நிதிஉதவ� ஆர�ப�ப�ள$

1.�"�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 பழன$ 
ஆ�டவ� ேகாவ�� ெத- , 2.�"�பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெசா�கா�டா� ெத- (1வ" 
ெத-) , 3.�"�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெசா�கா�டா� ெத-( 2வ" ெத-) , 4.�"�பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெசா�கா�டா� ெத-(3" 
ெத-) , 5.�"�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைட�க� ெத- , 6.�"�பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன$ �திய" , 

7.�"�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன$ (பைழய") , 8.�"�பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �%திரா�ப�+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

136
�-வ�மைல கிராம� & 

அ6ச� 606751

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 வட�� 
ெத- , 2.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �" 
ெத- , 3.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத- , 4.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா�+ப�
ெத- , 5.�-வ�மைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத)�ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத- , 6.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா�+%ெத- , 7.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத-காலன$ , 8.�-வ�மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� ெத-காலன$ , 

9.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிண* 
ெத-காலன$ , 10.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத)� ெத-காலன$ , 11.�-வ�மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�னாயக� ேகாவ�� 
ெத- காலன$ , 12.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+%ெத- காலன$ , 13.�-வ�மைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� ெத- காலன$ , 

14.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�+காலன$ , 15.�-வ�மைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)பைழயகாலன$ , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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வU� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$(ெத)� 
ப�தி)

1.வU� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+%ெத- 
ேம)� , 2.வU� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள$�.ட%ெத- , 3.வU� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ேரா+%ெத-கிழ�� , 4.வU� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத)�%ெத- , 5.வU� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா3%ெத- , 6.வU� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*��%ெத- , 7.வU� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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வU� கிராம� & 

அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$(வட��ப�
தி)

1.வU� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந�லா�ப�+ , 

2.வU� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ஆதிதிராவ�ட�காலன$ , 3.வU� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கள�காலன$ , 4.வU� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ஏ�.அ�.ஏ� காலன$ , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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139 12அ�லிநக�ேபா(�60680

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$(.+த� 
க�
ட�) ேம)�

1.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ராஜாஜி 
ெத- , 2.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 

பாரதி தாச� ெத- , 3.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� 
(ேப)வா�+ 18 ஈ9வர� ேகாய�� ெத- , 4.அ�லி 
நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ஈ9வர� 
ேகாய�� கீ0 ெத- , 5.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� 
(ேப)வா�+ 18 ஈ9வர� ேகாய�� "�+% ெத- , 

6.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ஈ9வர� 
ேகாய�� வட�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�

140
12அ�லிநக�ேபா(�60680

3

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$( .+த� 
க�
ட�) ேம)� பா�%த 
ெத)� ப�தி

1.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ஈஸவர� 
ேகாய�� ச?" ெத- , 2.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� 
(ேப)வா�+ 18 ெப3யா� சாைல , 3.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ராகவ� நக� Uைல% ெத- , 

4.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ராகவ� 
நக� �*�� ெத- , 5.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� 
(ேப)வா�+ 18 ராகவ� நக� "�+% ெத- , 6.அ�லி 
நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ெப3யா� காலன$ 
ெத- , 7.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 

ெப3யா� காலன$ �*�� ெத- , 8.அ�லி நக� 
(வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 18 ெப3யா� காலன$ 
"�+% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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அ�லிநக�, ேபா(� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ வட�� 
க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 14 

ேவ7கிட%தா� ெத- கிழ�� , 2.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 14 ேவ7கட%தா� ெத- ேம)� 
, 3.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 14 

ேவ7கட%தா� �*�� ெத- , 4.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 14 Mேபதா� ெத- , 5.அ�லி நக� 
(வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 14 சி�ன >ன$ய� ெத- , 

6.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 14 

கா��ரா�ட� ெதா?" ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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அ�லிநக�, ேபா(� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$(கிழ�� 
ப�தி ெத)� க�
ட�)

1.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 15 

�"�ேப�ைட ெத)� ெத- , 2.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 15 �"�ேப�ைட வட�� ெத- , 

3.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 15 

�"�ேப�ைட ேம)� ெத- , 4.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 15 �"�ேப�ைட கிழ�� ெத- , 

5.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� (ேப)வா�+ 15 

அ7காள�ம� ேகாய�� ெத- , 6.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 15 அ7காள�ம� ேகாய�� 
�*�� ெத- , 7.அ�லி நக� (வ.கி) ேபா(� 
(ேப)வா�+ 15 நேடச� ெத- , 8.அ�லி நக� (வ.கி) 
ேபா(� (ேப)வா�+ 15 �-வ��கார� காலன$ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

143 ேபா(� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெமாCதF�ேப� 
"வ�க�ப�ள$ (கிழ�� 
ப�தி வா�+ 9

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 9 கீ0 சாவ
 
ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 12 

த��தYM ெத- , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 12 ெபா�Yசாமி , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

144 ேபா(� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, 
ெமாCதF�ேப� �திய 
க�
ட�

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 12 காமராஜ� 
ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 12 

ெபா�Yசாமி ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

145
வ�.எ9.மட�, ேபா(� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி 
ெத- 1 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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146
வ�.எ9.மட�, ேபா(� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(வட�� 
க�
ட�) கிழ�� ப�தி

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி 
ெத- 2 , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 

ேகாவ�?தசாமி ெத- 3 , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி ெத- 4 , 4.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி ெத- 5 , 

5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி 
ெத- 6 , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 

ேகாவ�?தசாமி ெத- 7 , 7.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி ெத- 8 , 8.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமிெத- 9 , 

9.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 ேகாவ�?தசாமி 
ெத- 10 , 10.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 17 

சி�ன�பாெத- , 11.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 17 ஜ�லிய�ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

147 ேபா(� 606803

ேடன$2 மிஷி� 
ந+நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�3I, வட�� ப�தி,

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 16 ேந- ெத- , 

2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 16 ேந-ெத- 2 , 

3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 16 பால 
க�ைனய� ெத- , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 16 பாலக�ைணய� �*��% ெத- , 

5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 16 

அ7காளபரேம9வ3 ெத- 1 , 6.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 16 அ7காளபகேம9வ3 ெத- 2 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

148
ேபா(� வா�+ 1, 

சகாயநக� 606803

ெசய���ேஜாச� 
ஆ�.சி.எ�.ப�ள$ 
(அைறஎ� 6,

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 3 மாதா 
ேகாவ�� ெத- 1 , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 3 மாதாேகாவ�� ெத- 2 , 3.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 3 மாதாேகாவ�� ெத- 3 , 

4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 3 

ரய��ேவ9ேடஷ� ெத- , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 3 ரய��ேவ கிரா9ெத- 1 , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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149
ேபா(� வா�+ 1, 

சகாயநக� 606803

ெசய���ேஜாச� 
ஆ�.சி.எ�.ப�ள$, வட�� 
க�
ட�

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 3 ரய��ேவ 
கிரா9ெத- 2 , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 3 

ரய��ேவ கிரா9ெத- 3 , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 3 சிவரா^ நக� 1 , 4.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 3 சிவரா^ நக� 2 , 5.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 3 மாதா ேகாவ�� ெத- 
ெமய�� சாைல , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 3 சிவரா^ நக� 3 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

150 ேபா(� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(அ�ணா 
பா�� வட�� அைற 1)

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� 
ேரா+ 1 வ" �*�� , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ 2 வ" �*�� , 

3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� 
ேரா+ 3 வ" �*�� , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ 4 வ"�*�� , 

5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� 
ேரா+ 6வ" �*�� , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ 12 வ" �*�� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

151 ேபா(� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(அ�ணா 
பா�� கிழ��) அைற எ� 2

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� 
ேரா+ 7 வ" �*�� , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ 11 வ" �*�� , 

3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� 
ேரா+ 10 வ" �*�� , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ ேரா+ெமய�� 
சாைல 1 , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 

ைடவ�ஷ� ேரா+ 5வ" �*�� , 6.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ ெமய�� 
சாைல 2 , 7.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 4 

ைடவ�ஷ� ேரா+ 8 வ" �*�� , 8.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 4 ைடவ�ஷ� ேரா+ 9 வ" 
�*�� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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152  ேபா(� 606803

அரசின�ெப�க�ேம�நி
ைல�ப�ள$ (�தியக�
ட�) 

வட��, வா�+ 2

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 2 அ�ணாநக� 1 , 

2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 2 கணபதி ெத- , 

3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 2 ர7க� ெத- , 

4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 2 

வ�.எ9.ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- 1 , 5.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 2 வ�.எ9.ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- 2 , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 2 அ�ணாநக�  2 , 7.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 3 அ�ணாநக� 3 , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

153 ேபா(� 606803

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி 2 �திய க�
ட� 
ேம)� ப�தி அைற எ� 
6

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 1 வ Fர�ப� ெத- 
, 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 1 வ.உ.சி. ெத- , 

3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 1 ேச�ம� 
சபாபதி ெத- , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 
13 ேபாலா�சி அ�ம� ேகாய�� ெத- , 5.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 13 வாM Kரா>L ெத- , 

6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 13 அ�பாI 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

154 ேபா(� 606803

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
க�
ட�

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 13 காமா�சி 
அ�ம� ேகாய�� ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 13 அ�"� M�_� ெத- , 3.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 13 தியாகி காசிம�லி ெத- 
, 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 13 

க�ன$காபரேம9வ3 ெத- , 5.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 13 �" மUதி ெத- , 6.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 13 அ�"� Mபா� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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155 ேபா(� 606803

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
(கிழ��ப�தி , எ�.எ�.ஏ 
க�
ட�

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 

சி?தாத3ேப�ைட ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 6 
.எ9.மாலி� ெத- , 3.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 6 நரசி�ம� ெத- , 4.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 ப�ேட� அ�லாப�2 
ெத- , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 அ�"� 
பஷF� ெத- , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 

ஒ)ைற ெத- , 7.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 

ேதர
ெத- , 8.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 

ெப-மா� ேகாவ�� ெத- , 9.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 6 ஆ9ப%தி3 ெத- , 10.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 5 கா?திெத- , 11.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 5 ச�னதிெத- , 12.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 6 ேம)� நரசி�ம�ெத- , 

13.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 6 ப�ேட� 
அ�லாப`ெத- 1 , 14.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 6 ப�ேட� அ�லாப`ெத- 2 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

156 ேபா(� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ச�ப%கி3 
க�ண� ெத-

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 10, 11 க�ண� 
ெத- 1 , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 11 

க�ண� ெத- 2 , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 10 க�ண� ெத- (கிழ��) , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

157 ேபா(� 606803

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ அைற 
எ� 37

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 10 பாரதியா� 
ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 10 அ. 

மைலேயார� ெத- , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 9 தான$ ெப-மா� ெத- , 4.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 10 த�ேகால%தா� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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158 ேபா(� 606803

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ அைற 
எ� 39

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 9 க�ப� ெத- , 

2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 11 ஆ3ய� 
ெத- , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 11 

அ-ணா	சல� ெத- , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 11 ப	சிய�ப� ெத- , 5.ேபா(� (வ.கி) 
ம)*� (ேப)வா�+ 9 �-வ�ப� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

159 ேபா(� 606803

அரசின� ஆ�க� ேம� 
நிைல ப�ள$ (பாரதியா� 
அர7க� கிழ�� ப�தி )

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 9 ேமாதி� ேப� 
ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 9 ெச�Y 
ெத- , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 9 ேம� 
சாவ
 ெத- , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 11 

மாய� ெத- , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 9 

தான$ ெப-மா� ெத- , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 9 ேம)� தான$ெப-மா� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

160 ேபா(� 606803

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
பாரதியா� அர7க� 
(ேம)� ப�தி 2) ேபா(�, 

பாரதி அர7க�

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 பக;� ெத- , 

2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 ேராஷ� நக� , 

3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 ேகா�ைடேம+ 
, 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 அ�"� 
�%;9 ெத- 1 , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 7 அ�"� �%;9 ெத- 2 , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

161 ேபா(� 606803

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
(பாரதியா� அர7க� 
கிழ�� ப�தி 1) ேபா(�, 

பாரதி அர7க�

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 தாa%ெத- , 

2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 வாைல 
அ�ப"�லா ெத- , 3.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேப)வா�+ 7 B�கார அ-ணா	சல� ெத- , 

4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 காத� பாஷா 
ெத- , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 ஜ�பா� 
ெத- , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 பஜா� 
ெத- , 7.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேப)வா�+ 7 

ப�டண� யா.� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

162 ேபா(� 606803

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
(பாரதியா� அர7க� 
கிழ�� ப�தி 2)

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� ேபPரா�சிவா�+ 5 

ைடவ�ஷ� ேரா+ , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
ேபPரா�சிவா�+ 5 மா�+ப�
 ெத- , 3.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 1 

ைடவ�ஷ�ேரா+ 1 , 4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேபPரா�சி)வா�+ 1 ைடவ�ச� ேரா+ 2 , 5.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 1 ைடவ�ச� ேரா+ 
3 , 6.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 4 

ைடவ�ச� ேரா+ 4 , 7.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேபPரா�சி)வா�+ 4 ைடவ�ச� ேரா+ 5 , 8.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 5 அ�ணாசாைல , 

9.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 5 

ைடவ�ச� ேரா+ 6 , 10.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேபPரா�சி)வா�+ 5 ைடவ�ச� ேரா+ 7 , 11.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 5 ைடவ�ச� ேரா+ 
8 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

163
கா?தி ெத-, ேபா(� 
606803

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
(வ�1வ� அைற எ� 1

1.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 8 ம�
 
M�பா ெத- , 2.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேபPரா�சி)வா�+ 8 ப%மாபாC ெத- , 3.ேபா(� 
(வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 8 அ3சி7ெத- , 

4.ேபா(� (வ.கி) ம)*� (ேபPரா�சி)வா�+ 8 

இ9மாய�� ெத- 1 , 5.ேபா(� (வ.கி) ம)*� 
(ேபPரா�சி)வா�+ 8 இ9மாய�� ெத- 2 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெர�ேட3�ப�+ & 

அ6ச� 606803
ஆ�.சி.எ�.ப�ள$

1.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

தி-வ�1வ� ெத- 1 , 2.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 தி-வ�1வ� ெத- 2 , 

3.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

தி-வ�1வ� ெத- 3 , 4.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா+ ெத- , 

5.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 6.ெர�ேட3�ப�+ 
(வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ�1வ ப�டார% ெத- 
, 7.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காள$ய�ம� ேகாய�� ெத- , 8.ெர�ேட3�ப�+ 
(வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாவா%த�ம� ேகாய�� 
ெத- , 9.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாரதியா� ெத- , 10.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மண�ய�கார� ெத- , 

11.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ணா ெத- , 12.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத- , 

13.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வைளய�கார� ெத- , 14.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ F�+ வசதி வா3ய� 1 , 

15.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ F�+ 
வசதிவா3ய� , 16.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�ணா� �
ய�-�� , 

17.ெர�ேட3�ப�+ (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�ணா� �
ய�-�� 2 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

165
ெர�ேட3�ப�+ ம"ரா 
ஏ?த� 606803

ஆ�.சி.எ�.ப�ள$

1.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 

ஏ?த�தெச�L�சாைல , 2.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ெத- 1 , 

3.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன$ெத- 2 , 4.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ெத- 3 , 5.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$ 
டா�ட�அ�ேப%கா�நக�ெத- 1 , 6.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$ 
டா�ட�அ�ேப%கா�நக�ெத- 2 , 7.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$ 
டா�ட�அ�ேப%கா�நக�ெத- 3 , 8.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$ 
டா�ட�அ�ேப%கா�நக�ெத- 4 , 9.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 ஏ?த� க�ணகிெத- 
, 10.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 

க�ப�ெத- 1 , 11.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ 
(ஊ)வா�+ 2 க�ப�ெத- 2 , 12.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 க�ப�ெத- 3 , 

13.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 

காள$ய�ம�ேகாய��ெத- 1 , 14.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 

காள$ய�ம�ேகாய��ெத- 2 , 15.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 காள$ய�ம� 
ேகாவ��ெத- 3 , 16.ஏ?த� (வ.கி) ெர�ேட3�ப�+ 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ3�கைரெத- , 17.ஏ?த� (வ.கி) 
ெர�ேட3�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைலேம+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

166
ெவ�மண�  கர�B�
 
அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
க�
ட�

1.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆதிதிராவ�ட�காலன$ , 2.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 உைடயா�ெத- , 3.ெவ�மண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அCய�ெத- , 4.ெவ�மண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா�+%ெத- , 

5.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள%"ேம�+%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெவ�மண� கிராம� 
கர�B�
 அ6ச� 
606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ Zலக 
க�
ட� ேம)� பா�%த 
க�
ட�

1.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச�வ�ேப�ைட , 2.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேபா(� வழி ேச%ப�சாைல , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

168
ெவ�மண� கர�B�
 
அ6ச� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ F�+வசதிவா3ய� அ �P� , 2.ெவ�மண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ F�+வசதி வா3ய� 
�P� , 

3.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ F�+வசதி 
வா3ய� பG �P� , 4.ெவ�மண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 Kரா� நக� , 5.ெவ�மண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பா�பா�பா
 , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

169 கைர�B�
 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ .+த� 
க�
ட�

1.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ0%ெத- 
, 2.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண�%ெத- , 3.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  ேம�%ெத- , 4.கைர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��%ெத- , 5.கைர�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+ெகா�மன?த� , 

6.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேஜாகிெத- , 7.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ம�ேகாய��ெத- , 8.கைர�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கள%"ேம+ , 

9.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�ன$�ேகாய�� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

170 கைர�B�
 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, .+த� 
க�
ட� ெத)� ப�தி

1.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலண�ெத-எ�1 , 2.கைர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ �*�� ெத- , 

3.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$ வட�� ெத- , 4.கைர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ ந+%ெத- , 

5.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாசாைல , 6.கைர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழயகாலன$ , 7.கைர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேச%ப�+சாைல , 

8.கைர�B�
 (வ.கி) , ெகா�மன?த� (ஊ)வா�+ 3 

சாணரா�பாைளய� , 9.கைர�B�
 (வ.கி) 
ெகா�மன?த� (ஊ)வா�+ 4 ஜ�லி�ழி , 

10.கைர�B�
 (வ.கி) ெகா�மன?த� (ஊ)வா�+ 4 

ெகா�மன?த� , 11.கைர�B�
 (வ.கி) , 
ெகா�மன?த� (ஊ)வா�+ 4 கைலஞ�நக� , 

12.கைர�B�
 (வ.கி) ெகா�மன?த� (ஊ)வா�+ 4 

எ�.ஜி.ஆ� நக� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

171 ெகார�பா�க� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, ெத)� 
க�
ட�

1.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �"% 
ெத- , 2.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா�+ ெத- , 3.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 காமா�சி அ�ம� ேகாவ�� ெத- , 

4.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேர
ேயா-� ெத- , 5.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- 1 , 

6.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள% ெத- , 7.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச?" ெத- , 8.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச7கா� ெத- , 

9.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

>9லி� ெத- , 10.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

11.ெகாரா�பா�க�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�+ ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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172  சன$�கவா
 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (.+த� 
க�
ட�)

1.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

இல7கிய�ம� ேகாவ�� ெத- , 2.சன$�கவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத- , 3.சன$�கவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+% ெத- , 

4.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச?" ெத- 
, 5.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி�ன 
சன$�கவா
 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

173 சன$�கவா
 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (.+த� 
க�
ட�) ேம)� பா�%த

1.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 9.� 
ெத- , 2.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதா ேகாவ�� ெத- , 3.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள% ெத- , 4.சன$�கவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

5.சன$�கவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க7ைகய�ம� ேகாவ�� ெத- , 6.சன$�கவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �*��% ெத- , 7.சன$�கவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா�+% ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

174 ெபலாU� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
ப�தி

1.ெபலாU�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

.%தா�டவ�ேகாய��ெத- , 2.ெபலாU�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 3.ெபலாU�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காமா�சிய�ம�ேகாய��ெத- , 

4.ெபலாU�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெச�லிய�ம�ேகாய��ெத- , 5.ெபலாU�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ�நாயக�ேகாய��ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

175 ெபலாU� 606803

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெபலாU�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பஜைனேகாய��ெத- , 2.ெபலாU�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கள%"ேம�+%ெத- , 3.ெபலாU�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 .%தா�டவ� ேகாய�� 
"�+%ெத- , 4.ெபலாU�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ெச�லிய�ம�ேகாய��ெத-ேம)� , 5.ெபலாU�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெச�லிய�ம�ேகாய��ெத�வட�� , 6.ெபலாU�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமா�சிய�ம�ேகாய��ெத-ேம)� , 7.ெபலாU�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமா�சிய�ம�ேகாய��வட�� , 8.ெபலாU�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காவா7கைரெத- வட�� , 

9.ெபலாU�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காவா7கைரெத- ெத)� , 10.ெபலாU�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காவா7கைரெத- கிழ�� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

176
வடவ�ளாபா�க� 
கிராம� & அ6ச� 606904

அரசின� "வ�க�ப�ள$ 
ெமய�� க�
ட� வட�� 
ப�தி

1.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப3யெத- வட�� , 2.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா�+ ெத- வட�� , 

3.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 4.ேசா%"�க�ண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாைலெத- , 

5.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 6.ேசா%"�க�ண�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேட7�ெத- , 

7.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா�+ ெத- ெத)� , 8.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ வட�� ெத- , 

9.ேசா%"�க�ண�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப3யெத- ெத)� , 10.ேசா%"�க�ண�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப3யெத- கிழ�� , 

11.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா�+ ெத- �*�� , 12.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- 
ேம)� , 13.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச?" ெத- , 14.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத)� 
ெத- , 15.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ேட7� ெத)� ெத- , 16.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேட7� �*�� ெத- , 

17.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன$ ந+ெத- , 18.ேசா%"�க�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ ெத)� ெத- , 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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177
வடவ�ளாபா�க� 
கிராம� & அ6ச� 606904

அரசின� "வ�க�ப�ள$ 
>த�ைமக�
ட� 
ெத)� ப�தி

1.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ேரா�+ ெத- , 2.ேசா%"�க�ண�(வ.கி), 
வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 3.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), வ�ளா�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 4 ப�ராமின� ெத- , 4.ேசா%"�க�ண� 
(வ.கி), வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 4 ேம�+ ெத- , 

5.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 4 

அ�ம� ேகாய�� ெத- , 6.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), 
வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 4 ஏ3�கைரெத- , 

7.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 4 

சி%ேத3�கைரெத- , 8.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), 
வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 பஜைனேகாய�� ெத- , 

9.ேசா%"�க�ண� (வ.கி), வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 4 

ைர9மி� ெத- , 10.ேசா%"�க�ண�(வ.கி), 
வ�ளா�பா�க� (ஊ)வா�+ 4 ெகா�ைல ெகா�டாC  
ெத)� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

178 ெகாழாa� 606904
ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 9.� ெத- 
, 2.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத- , 3.ெகாழாa� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத- , 4.ெகாழாa� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈ9வர�ேகாவ�� 
ச?"ெத- , 5.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஈ9வர� ேகாவ�� வட��ெத- , 6.ெகாழாa� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈ9வர� ேகாவ�� 
கிழ��ெத- , 7.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 கா?திநக� ச?" , 8.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கா?திநக� வட��ெத- , 9.ெகாழாa� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா?திநக� கிழ��ெத- , 

10.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா?திநக� 
ெத)�ெத- , 11.ெகாழாa� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 கா?திநக� ேம)�ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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179
�லிவான?த� 
ஈயெகாள%;� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ 
�தியக�
ட�

1.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப3யெத- , 2.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சி�ன ெத- , 3.ஈயெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?"ெத- , 4.ஈயெகாள%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காலன$கீ0 ெத- , 

5.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மாதாேகாய��ப��ெத- , 6.ஈயெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மாதாேகாய�� ெத- , 

7.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மாதாேகாய�� �தியெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

180 ஈயெகாள%;� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, ேம)� 
பா�%த க�
ட� வட�� 
>க�(>க�� க�
ட� )

1.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலண� 
ேம� ெத- , 2.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1காள$ய�ம�  ேகாவ�� ெத- , 

3.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஈயெகாள%;� ேம�ெத- , 4.ஈயெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈயெகாள%;� கீ0ெத- , 

5.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�லிவான?த� ேரா�+ ெத- , 6.ஈயெகாள%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�னாயக�ேகாய��ெத- , 

7.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேசா%"க�ண� ேரா+ , 8.ஈயெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ கீ0ெத- , 

9.ஈயெகாள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 16 வட�� 
ெத- (ஈய�ெகாள%;�) , 10.ஈயெகாள%;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத)� ெத- (ஈய�ெகாள%;�) , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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181

ம�ட�ப�ைறV� 
அ�லியாள ம7கல� 
அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
�தியக�
ட�

1.ம�டப�ைறV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ம� 
ேகாய�� ெத- , 2.ம�டப�ைறV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+% ெத- , 3.ம�டப�ைறV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள ெத- , 4.ஓ�ேட3 (வ.கி) 
,ம�டப�ைறV� (ஊ)வா�+ 2 ஓ�ேட3 , 5.ஓ�ேட3 
(வ.கி) ,ம�டப�ைறV� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ கிழ�� 
ெத- , 6.ஓ�ேட3 (வ.கி) ,ம�டப�ைறV� (ஊ)வா�+ 2 

கி-2ணாவர� , 7.ம�டப�ைறV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ம� ேகாய�� ெத- வட�� , 

8.ம�டப�ைறV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ளெத- ெத)� , 9.ம�டப�ைறV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ளெத- �*�� , 10.ம�டப�ைறV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள ெத- கிழ�� , 

11.ம�டப�ைறV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள 
ெத- ேம)� , 12.ஓ�ேட3 (வ.கி) ,ம�டப�ைறV� 
(ஊ)வா�+ 2 ேபா(� ேரா+ , 13.ஓ�ேட3 (வ.கி) 
,ம�டப�ைறV� (ஊ)வா�+ 2 ஓ�ேட3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 14.ஓ�ேட3 (வ.கி) ,ம�டப�ைறV� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�லியாளம7கல� ேரா+ , 15.ஓ�ேட3 
(வ.கி) ,ம�டப�ைறV� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ ேம)� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

182
அ�லியாலம7கள� 
கிராம� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ (ெத)�)

1.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதா ேகாய�� ெத- , 2.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

3.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�சா� ேப�ைட , 4.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 "�+ ெத- கிழ�� , 

5.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�" ெத- ேம)� , 6.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�
 ெத- , 7.அ�லியாள 
ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� 
ெத)� ெத- , 8.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- ெத)� , 

9.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ந+% ெத- , 10.அ�லியாள 
ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- வட�� , 11.அ�லியாள ம7கள� 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �சா� ேப�ைட ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

183
அ�லியாலம7கள� 
கிராம� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

"�+ ெத- , 2.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �" ெத- , 3.அ�லியாள ம7கள� 
(வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத- , 

4.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள$.ட ெத- , 5.அ�லியாள ம7கள� (வ,கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

184
ெச�மியம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள$வாச� ெத- , 2.ெச�மியம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மUதி ெத- (ேம)�) , 

3.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�1வ� ெத- , 4.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன$ ெத- , 5.ெச�மியம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�ைலேம�+% ெத- 
, 6.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மUதி ெத- (கிழ��) , 7.ெச�மியம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ?ேதாண�யா� ெத- , 

8.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெகா�ைலேம�+% ெத- 2 , 9.ெச�மியம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� ெத- , 

10.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ம�டப% ெத- , 11.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேரா�+% ெத-(ெத)�) , 

12.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஒ�ட� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

185
ெச�மியம7கல� 
கிராம� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க-ண Fக� ெத- , 2.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 

3.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா�ேகாய��ெத- , 4.ெச�மியம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >-காபா
யா� ெத- , 

5.ெச�மியம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா�+ ெத- (வட��) , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

186 ரா?த� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க� ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+ ெத- , 

2.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப3யெத- , 

3.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 4.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ��ட ெத- , 5.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண�ெத- , 6.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள$_டெத- , 7.ரா?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 திெரௗபதிய�ம� ேகாவ�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

187 ரா?த� & அ6ச� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க� ப�ள$ �திய 
க�
ட�

1.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �சா�ேப�ைட 
வட�� ெத- , 2.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ம� ேகாவ�� ப���ற� , 3.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 >கமா3ய�ம� ெத- , 4.ரா?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ3%திரா� வ F�+ ெத- , 

5.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �ள%" ேம�+ 
ெத- , 6.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெவ�ள���ைட , 7.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 மைலேம+ , 8.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெபரண�பா�க� ேரா+ , 9.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன$ , 10.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன$ "�+ ெத- , 11.ரா?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள$_ட�*�� ெத- , 

12.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன$ ேரா+ 
ெத- , 13.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ராமண� �*�� ெத- , 14.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ3%திரா� வ F+ கிழ�� ெத- , 

15.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �சா� 
ேப�ைட ெத)� ெத- , 16.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �சா� ேப�ைட �" ெத- வட�� , 

17.ரா?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �சா�ேப�ைட 
�"ெத- ெத)� , 18.ரா?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �சா� ேப�ைட ேரா+ ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

188
ம�Mராபா%&அ6ச� 
606902

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
ேம)� ப�தி, அைற எ� 4

1.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ?திராநக� 
, 2.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ராமசாமிநக� , 3.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேரா�+%ெத- , 4.ம�Mராபா% (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 "�+%ெத- , 5.ம�Mராபா% 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப��ைளயா�ேகாய��ெத- 
, 6.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேதவ�கா�ர�சாைல , 7.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- (�*��ெத- , 8.ம�Mராபா% 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள$ப���ற�  ெத- , 

9.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

வட��ேரா�+%ெத- , 10.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ந+�ேப�ைடப�ள$�.ட%ெத- , 

11.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள%"ேம�+%ெத- , 12.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத�ைனெத-வட�� , 13.ம�Mராபா% 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 எத�ப�+சாைல , 

14.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�ைன%ெத- கிழ�� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

189

ம�Mராபா%ம�Mராபா%&

அ6ச� 606902அ6ச� 
606902

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட� 
கிழ�� ப�தி, அைற எ� 5

1.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ6சலகெத- , 2.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 3.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெத�னகெத- , 4.ம�Mராபா% (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந+�ேப�ைட , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

190
ம�Mராபா%&அ6ச� 
606902

அரசின�ேம�நிைல�ப�ள$
 �திய க�
ட� 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�

1.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சி�னேம�+%ெத- , 2.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஒ%தவாைட ெத- , 3.ம�Mராபா% (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�டா ெத- , 4.ம�Mராபா% 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
�
ய�-�� , 5.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 

ைர9மி� ெத- , 6.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெத)� ெகா�லெகா�டாC1 , 

7.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)�ெகா�லெகா�டாC 2 , 8.ம�Mராபா% (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பழவா� ெகா�டா , 

9.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 எத�ப�+ 
ேரா+ , 10.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகா�லெகா�டாC ெச�L� வழி , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�

191
ம�Mராபா%&அ6ச� 
606902

அரசின�ேம�நிைல�ப�ள$
 �திய எ9.எ9.ஏ 
க�
ட�, கிழ�� க�
ட�, 

வட�� ப�தி

1.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெப3யேம�+ ெத- , 2.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+4 எ�ஜிஆ� நக� , 3.ம�Mராபா% (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3  ெப3யேம�+ெத-(ெத)�) , 

4.ம�Mராபா% (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 வட�� 
ெகா�லெகா�டாC , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

192 ெபரண�பா�க� 606904

ஊரா�சி ஒ�றிய� 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத- , 2.ெபரண�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ப���ற� , 

3.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய��ெத- வட�ற� , 4.ெபரண�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத- , 

5.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ))வா�+ 1, 2 

ம?ைதெவள$ 1 , 6.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க-டக�பெத- , 7.ெபரண�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா?தா7க� 1 , 

8.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ெர�
யாபாைளய� ேரா+ ெத- , 

9.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ள�காலன$ ப�தி 1 , 

10.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம�+�காலன$ ப�தி 1 , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

193 ெபரண�பா�க� 606904

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
பா�%த ப�தி

1.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆலமர%ெத- , 2.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெபரணபா�க� ேரா+ெத- , 

3.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1,2 

ம?ைதெவள$ 2 , 4.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆலமர �*�� ெத- , 

5.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 & 2 

ம?ைதெவள$ 3 , 6.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1,2 ம?ைதெவள$ 4 , 7.ெபரண�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா?தா7க� 2 , 

8.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 "�+ 
ெத- , 9.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 இ-ள� �
ய�-�� , 10.ெபரண�பா�க� 
(வ.கி) ெர�
யாபாைளய� (ஊ)வா�+ 3 �சா� 
ேப�ைட ெத- , 11.ெபரண�பா�க� (வ.கி) 
ெர�
யாபாைளய� (ஊ)வா�+ 3 காலண� பா�ைட 
ெத- , 12.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம�+ காலன$ பாக� 2 , 

13.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ெர�
யா� பாைளய� �*�� ெத- , 

14.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ெர�
யா� பாைளய� பா�ைட ெத- , 

15.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ெர�
யாபாைளய� 
(ஊ)வா�+ 3 ெர�
யாபாைளய� அ-?ததி 
�
ய�-�� , 16.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ3�கைர ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

194
சி%தா%"ைர&அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.சி%தா"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாவ�� ெத- , 2.சி%தா"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப3யெத- , 3.சி%தா"ைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 ெசCயான?த� ேரா+ , 

4.சி%தா"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெபரண�பா�க� ேரா+ , 5.சி%தா"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர ேம+ , 6.சி%தா"ைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேவ�ட�கார� ெகா�டா� , 

7.சி%தா"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ கா�+� 
�ரவைட , 8.சி%தா"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

195
 ஆ%"ைர &அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
ப�தி

1.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா?ேதா�� 
ெத- , 2.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கள%"ேம�+%ெத- , 3.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 நாவ�த� ெத- , 4.ஆ%"ைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேகாய��ெத- , 5.ஆ%"ைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+% ெத- , 6.ஆ%"ைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ந+%ெத-ச?"1 , 

7.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- 
ச?"3 , 8.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�டாரகிண)*%ெத- , 9.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+%ெத- வட�� ப�தி , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

196 ஆ%"ைர&அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
ப�தி �திய க�
ட�

1.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா�+%ெத-ந+ப�தி , 2.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அCய� ெத- , 3.ஆ%"ைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சகாயமாதாெத- , 4.ஆ%"ைர 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதாேகாய��ெத- , 

5.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கா?தி நக� , 

6.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �ள%" 
ேம�+% ெத- , 7.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ?ேதாண�ய�ேகாய��ெத- , 

8.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 Rல�ரவைட 
, 9.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஊ%"ரா��ரவைட , 10.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�
%ெத- , 11.ஆ%"ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+% ெத- ெத)� ப�தி , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

197
ெசCயான?த� கிராம� 
& அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ெசCயான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�ணா�பா
 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

2.ெசCயான?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா�+%ெத- , 3.ெசCயான?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+ெத- , 4.ெசCயான?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெசCயான?த� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

198
த	ச�பா
 & அ6ச� 
606902

டா�ேபா9ேகா 
ந+நிைல�ப�ள$

1.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2ம)*�1 

ெஜய�ன� ெத- , 2.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2ம)*�1 அ3ச?திரா நக� , 3.த	சா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2ம)*�1 ெதா�ேபா9ேகா 
ெத- , 4.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ம)*�1 அ?ேதாண�யா� ெத- , 5.த	சா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2ம)*�1 ேயMராஜா�ர� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

199
த	சா�பா
 & அ6ச� 
606902

டா�ேபா9ேகா 
ந+நிைல�ப�ள$ -கிழ�� 
ப�தி

1.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சேவ3யா� 
ெத- , 2.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 3.த	சா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம�+%ெத- , 4.த	சா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 சேவ3யா� 
ெத-   �*��%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

200
ெதா[�ேப+ &அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பா�
யா�ர� , 2.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ராமா�ர� , 3.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 நரசி7கராய� ேப�ைட , 4.த	சா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�ன$கா�ர� , 

5.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�நாயக�ர� , 6.த	சா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேவ�ைட�கார� ெத- , 7.த	சா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெதா[�ேப+ 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 8.த	சா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�யாண�ர� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

201

ெகாள�கரவா
 கிராம� 
ேதவ�கா�ர� அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள%ெத- , 2.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள$.ட%ெத- , 3.ெகாள�கரவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 "�+%ெத- , 

4.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத-1 , 5.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஏ3�கைரெத- , 

6.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெக7ைகய�ம� ேகாவ��ெத- , 7.ெகாள�கரவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$ , 

8.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வட��ெத- , 9.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ , 10.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச?"ெத- , 11.ெகாள�கரவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகா�ைளெகா�டாC , 

12.ெகாள�கரவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா3ய�ம� ேகாவ��ெத-2 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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202
ந�ேப+ (கி)  & அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட�� 
க�
ட�

1.ந�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள%ெத- , 

2.ந�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 

3.ந�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

203
ந�ேப+ கிராம� & 

அ6ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி அைற எ� 2

1.ந�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள$�.ட%ெத- , 2.ந�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேபா9+ ஆப�9 ெத- , 3.ந�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+%ெத- , 4.ந�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன$ , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

204

ப3�க�ப�+ கிராம� 
ெசவர�B�
 அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
ப�க க�
ட�

1.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஒ%தவாைடெத- , 2.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+%ெத- , 3.ேதவ�ம7கல�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள$�.ட%ெத- , 

4.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள%ெத- , 5.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெஜய�ன�ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

205

ேதவ�ம7கல� கிராம� 
ெசவர�B�
 அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$,

1.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� �*��ெத- , 

3.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 4.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� �*�� ெத- , 

5.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 
ெத- , 6.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயகாலன$ , 7.ேதவ�ம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �திய காலன$ , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

206
ெசவர�B�
&அ6ச� 
606902

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ அைற 
எ� 1 ெத)� பா�%த 
ேம)� ப�தி

1.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சாைல%ெத- , 2.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 

3.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத- , 4.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள%ெத- , 5.ெசவர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வடவ�ட%ெத- , 

6.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய 
ேபா9� ஆபG9 ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�

207
ெசவர�B�
&அ6ச� 
606902

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ அைற 
எ� 4 ெத)� பா�%த 
கிழ�� ப�தி

1.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ3�கைர% ெத- , 2.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன$ , 3.ெசவர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �" காலன$ , 4.ெசவர�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகா�லேம+�%ெத- , 

5.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

.�ேரா+ , 6.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 நாய�க� �றவைட , 7.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ேப%கா� நக� , 8.ெசவர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >%"சாமி நக� , 

9.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க-7க� 
ேம+ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

208

ராஜமா�ர� கிராம� 
ெசவர�B�
அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)�ப�தி

1.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கிழ��ேம+  ேர
ேயா  அைற , 2.ெசவர�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ேம+ 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 3.ெசவர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ேம+ மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத- ச?" , 4.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ேம+ ேர
ேயா அைற ெத- 
ச?" , 5.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கிழ�� ேம+ ப�ள$�.ட%ெத- , 6.ெசவர�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ேம+ தா7க� 
ெத- , 7.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கிழ�� ேம+ ேகா
 ��ப� , 8.ெசவர�B�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ேம+ .�ேரா+ , 

9.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேரcகா�ர� , 10.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேரcகா�ர� ச?" , 11.ெசவர�B�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ேம+ ெகா�ைல 
ேம+ , 12.ெசவர�B�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீழ�ட% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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209

ராஜமா�ர� கிராம� 
ெசவர�B�
அ6ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத- , 

2.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெச��ேம�+%ெத- , 3.ெசவர�B�
 
(ம) ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச��ேம�+%ெத- ச?" , 4.ெசவர�B�
 (ம) 

ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய�� ெத- ச?" , 5.ெசவர�B�
 (ம) 

ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >த� 
ேரா�+% ெத- , 6.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர�  
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >த� ேரா+% ெத- 
ச?" , 7.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இர�டாவ" ேரா+% ெத- , 

8.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 இர�டாவ" ேரா+% ெத- ச?" , 

9.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 R�றாவ" ேரா+% ெத- , 

10.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெப-மா� ேகாய�� ெத- , 

11.ெசவர�B�
 (ம) ராஜமா�ர�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ராஜமா�ர� ெகா�ைலேம+ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

210
 ேச%"�ப�+ அ6ச� 
606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, 
இைடய7�ள%;�

1.இைடய7�ள%;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள%ெத- , 2.இைடய7�ள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ள%"ேம�+ெத- , 

3.இைடய7�ள%;�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�+%ெத- , 4.இைடய7�ள%;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+%ெத- , 5.இைடய7�ள%;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஏ3 எ"வாC , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

211
ேச%"�ப�+ அ6ச� 
606801

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ெத)�ப�ளா�-4 ெத)� 
ப�தி அைற எ� 13, 

பழ�ேப�ைட

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 1 

த�மராஜா ேகாய�� ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 2 ேம�+% ெத- , 

3.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 1 

காமராஜ� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

212 ேச%ப�&அ6ச�606801

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$, ப� 
டப�� V க�
ட�, அைற 
எ� 22, பழ�ேப�ைட

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 3 கா?தி 
ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 3 

பாரதியா� ெத- , 3.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 3 >�டக�ண� ெத- , 4.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 3 ெகா%தேம�+%ெத- , 

5.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 3 

ெகா%த�ப�+ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

213 ேச%ப� &அ6ச� 606801

அரசின�ேம�நிைல�ப�ள$
 ெத)�ப�ளா�-4 

கிழ��ப�தி 
ந�லத�ணF��ள�, 

பழ�ேப�ைட

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 2 

கைட%ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 2 ப�ள%ெத- , 3.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 2 ேந- ெத- , 4.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 2ஔைவயா� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

214
பழ�ேப�ைட ேச%ப� 
606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ 
வட��ப�தி வா�+4 

ந�ல த�ணF� �ள�

1.க�ண\�(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 4 

மாண��கவாசக�ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� 
(சி ஊ)வா�+ 4 ந�லத�ணF��ள%ெத- , 

3.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 4 

>கமா3ய�ம�ேகாய��ெத- , 4.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 4 கமி�
எதி�ெத- , 

5.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 4 

ெக7ைகய�ம�ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

215
பழ�ேப�ைட ேச%ப� 
606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ 
ெத)�ப�தி ந�ல 
த�ணF� �ள�,

1.க�ண\�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 Mேபதா� 
ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 7 

மUதி ெத- , 3.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 7 ப7களா ேம�+% ெத- , 

4.க�ண\�(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 7 

ப��ைளயா� ேகாய�� ச?" , 5.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 7ச?தகைட பஜா� ெத- , 

6.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 8 ஆரண� 
ேரா+ , 7.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 8 

ப��ைளயா�ேகாவ�� ச?"ெத- , 8.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 8 ெவ7கடாஜலபதி 
ெத- , 9.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 8 

வட��ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

216 ேச%ப� &அ6ச� 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ , 

பழ�ேப�ைட

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 5 

பாரதிதாச� ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 5 காய�ேத மி�ல% ெத- , 3.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 6 பால>-க� ெத- , 

4.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 6 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

217 பழ�ேப�ைட 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, எ9 எ9 
ஏ க�
ட�,

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 5 அழகி3 
ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 5 

இள7ேகா ெத- , 3.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 5 டா�ட� ராதாகி-2ண� ெத- , 

4.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 6 

�*��% மா3ய�ம� ேகாவ�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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218 ேச%ப� &அ6ச� 606801

ேடாமின$� ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$ எ�. 

ெஜMர%தின� ப�ளா� 
அைறஎ� 27,

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 9 

ேம�+%ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 9 ேரா�+ெத- , 3.ேச%"�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 9 ெடா7�ெத- , 

4.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 9 

ேம9தி� ெத- , 5.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 9 >%த�ெத- , 6.ேச%"�ப�+ (சி 
ஊ)வா�+ 11 இ?திராநக� , 7.ேச%"�ப�+ (சி 
ஊ)வா�+ 11 >ன$9வர� ேகாய�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

219
ேச%ப�+ &அ6ச� 
606801

ேடாமின$� ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$, பாத� 
க�ைபய� க�
ட� அைற 
ஏ� 3

1.ேச%"�ப�+ (சி ஊ)வா�+ 9 ேகா�ைடேம�+ெத- 
, 2.ேச%"�ப�+ (சி ஊ)வா�+ 11 த�மராஜாேகாய�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

220
ேச%ப�+ &அ6ச� 
606801

ேடாமின$� ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ெமய��க�
ட� அைற 
எ� 31,

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 13 

இராஜாஜி ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 13 வ ஊ சி ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

221 ேச%ப� &அ6ச� 606801

ேடாமின$� ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
ெமய��க�
ட� அைற 
எ� 32

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 10 

ஜாகீ�உைச�ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 10 அ�ணா%ெத- , 3.ேச%"ப�+ (சி 
ஊ)வா�+ 10 நப�நாயக�ெத- , 4.ேச%"�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 10 ெச6சி ேரா+ ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

222 ேச%ப� &அ6ச� 606801

ேடாமின$� ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி அைற எ� 34

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ))வா�+ 12 கைட 
ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 14 

தி-வ�1வ� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

223
ேச%ப�+ &அ6ச� 
606801

ேடாமின$� ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி அைற எ� 7

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 12 

ெப3யா� ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 14 ேபா�பா�டவ� ெத- , 3.ேச%"�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 14 பா%திமா%ெத- , 

4.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 14 

ேபா�பா�டவ� ெத- , 5.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(சி ஊ)வா�+ 14 பா%திமா ெத- , 6.ேச%"�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 12 ெப3யா�ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

224 ேச%ப� &அ6ச� 606801

ேடாமின$�ேசவ�ய� 
"வ�க�ப�ள$ 
வா�+10அைறஎ�-2

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 15 

ேகாவ�?த� ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 15 அ-ள�ப� ெத- , 3.ேச%"�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 15 சி�ன�ப� ெத- , 

4.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 15 

ைம�ேக� ெத- , 5.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 15 ஆேரா�கியநாத� ெத- , 6.ேச%"�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 15 மாதா ேகாய�� ெத- 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

225
ேச%ப�+ &அ6ச� 
606801

ேடாமின$�ேசவ�ய� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
அைறஎ�8வா�+10

1.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 16 

இ-தய ஆ�டவ� ெத- , 2.ேச%"�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 16 ஆ*>க� ெத- , 

3.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 16 

Uைசய�ப� ெத- , 4.ேச%"�ப�+ (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 16 சேவ3யா� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

226
க�ணe� ேச%ப� 
அ6ச� 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(ேம)� 
ப�தி க�
ட�)

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 

கா?தி�ர� , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 17 மத�ெதரஸா ெத- , 3.க�ண\�(வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 ேபா9ேகா ெதெ-ா , 

4.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 

�ழ?ைத ஏM ெத- , 5.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 17 அ?ேதாண�யா� ெத- , 6.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 ப�3�ேடா ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

227
க�ணe� ேச%ப� 
அ6ச� 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(வட�� 
பா�%த க�
ட�) கிழ�� 
ப�தி

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 6வ" 
�*�� ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 17 வலவனா� ெத- , 3.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 ப�3�ேடா >த� �*�� 
ெத- , 4.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 

ேபா(� வ?தவாசி சாைல , 5.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 ஏ3�கைர ெத- , 

6.க�ண\�(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 

மாதாேகாய�� ெத- , 7.க�ண\� (வ.கி) ம)*� 
(சி ஊ)வா�+ 17 அ?ேதாண�யா� �*�� ெத- , 

8.க�ண\�(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 8வ" 
�*�� ெத- , 9.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 17 7 வ" �*�� ெத- , 10.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 17 ப�3�ேடா 2 வ" 
�*�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

228
க�ணe� ேச%ப�+ 
அ6ச� 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(கிழ�� 
க�
ட�)

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 க�ப� 
ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 

மண�ய�கார� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�

229
க�ணe� ேச%ப�+ 
அ6ச� 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$(வட�� 
ப�க க�
ட�)

1.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 9.� 
"�+%ெத- , 2.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 18 �ள�கைர ெத- , 3.க�ண\� (வ.கி) 
ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 ��ைட�கைரெத- , 

4.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 

9.�ெத- , 5.க�ண\�(வ.கி) ம)*� (சி 
ஊ)வா�+ 18 வட�� �*��ெத- , 6.க�ண\� 
(வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 க�னகி ெத- , 

7.க�ண\� (வ.கி) ம)*� (சி ஊ)வா�+ 18 

இ-ள�காலன$ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

230
ம-%"வா�பா
கிராம�
 &அ6ச� 606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ம-%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ளெத- , 2.ம-%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+ெத- , 3.ம-%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+  1 ப�ள$.ட%ெத- , 

4.ம-%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ3எ"வாC , 5.ம-%"வா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 சி�னஊ� , 6.ம-%"வா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 காலன$ , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

231 த%த\� 606801
ஆ�.சி.எ� "வ�க�ப�ள$ 
கிழ�� ப�தி

1.ெக7ைகUடாமண� (ம) த%த\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 >த� ெத- , 2.ெக7ைகUடாமண� (ம) 

த%த\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ளெத- , 

3.ெக7ைகUடாமண� (ம) த%த\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+ெத- , 4.ெக7ைகUடாமண� (ம) 

த%த\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ , 

5.ெக7ைகUடாமண� (ம) த%த\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேமா�f� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

232
ெக7ைக Uடாமண� 
606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெக7ைக Uடாமண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 2.ெக7ைக Uடாமண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள$.ட%ெத- , 

3.ெக7ைக Uடாமண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேரா�+ெத- , 4.ெக7ைக Uடாமண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழய ஊ� , 5.ெக7ைக Uடாமண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணாநக� >த�ெத- 
, 6.ெக7ைக Uடாமண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாநக� 2 வ" ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
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233
 உலக�ப�+ கிராம� 
&அ6ச� 606801

அரசின� உய�நிைல�ப�ள$

1.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள%ெத- , 2.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள%ெத-  ச?" , 3.உலக�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  ேம�+% ெத- , 

4.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா�+% 
ெத- , 5.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைல% ெத- , 6.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 >த� �*��%ெத- , 7.உலக�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இர�டா� �*��% 
ெத- , 8.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ைர9மி� ெத- , 9.உலக�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன$ , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

234

ெகா%த?தவா
 கிராம� 
உலக�ப�+ அ6ச� 
606801

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ெகா?த?தவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 2.ெகா?த?தவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள%ெத- , 3.ெகா?த?தவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஏ3�கைரெத- , 

4.ெகா?த?தவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ெப-மா� ேகாவ��ெத- , 5.ெகா?த?தவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ணாநக� , 6.ெகா?த?தவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம�+�
ைச , 

7.ெகா?த?தவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

ெகா%த?தவா
 ஆதிதிராவ�ட� காலன$ , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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ய�� உ�ள பர��

235

அ�ேப+கிராம� 
உலக�ப�+ அ6ச� 
606801

அ�ணாமைலநிதிஉதவ� 
"வ�க�ப�ள$

1.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 2.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 3.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப-மா�ேகாய��ெத- , 4.அ�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள%ெத- , 5.அ�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�மாள%ெத- , 

6.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �"அ�ேப+ , 

7.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கி-2ணாவர� , 8.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ஆதிதிராவ�ட��
ய�-�ப(கிழ��) , 9.அ�ேப+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட��
ய�-�� 
(ேம)�) , 10.அ�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க-மா?தா7க� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

236

இ?திரவன�கிராம� & 

அ6ச� 
632313இ?திரவன�கிராம
� & அ6ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ எ9.எ9.ஏ 
க�
ட� ேம)� ப�தி

1.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப3ய% 
ெத- , 2.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத- , 3.இ?திரவன� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

4.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கீழ�ட% 
ெத- , 5.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆ	சா3% ெத- , 6.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ந+% ெத- , 7.இ?திரவன� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா+% ெத- , 8.இ?திரவன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெக7ைகய�ம� நக� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

237
இ?திரவன�கிராம� & 

அ6ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ�� 
ப�தி எ9.எ9.ஏ க�
ட�

1.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ணா 
நக� , 2.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�-�� , 3.இ?திரவன� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ-?ததி நக� , 4.இ?திரவன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ��வராய ந�<� 
�ள%"% ெத- , 5.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வ��வராயந�<� ேம�+% ெத- , 

6.இ?திரவன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ��வராய 
ந�<� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 7.இ?திரவன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ��வராய ந�<� 
மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ெக7கா�ர� கிராம� 
ெகாழ�ப<� அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட��ப�தி

1.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத)�வ�ன$ய� ெத- , 2.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வட��வ�ன$ய�ெத- , 3.ெக7கா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� ப�ராமண�ெத- , 

4.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட��ப�ராமண�ெத- , 5.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத)� ப�ராமண�ெத- , 6.ெக7கா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)�ப�ராமண� ெத- , 

7.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
யாதவ� ெத- , 8.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம)� யாதவ� ெத- , 9.ெக7கா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ெத)� யாதவ� ெத- , 

10.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�கைரெத- , 11.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப%கா� நக� �தியகாலன$ 
ேம)�ெத- , 12.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ேப%கா� �தியகாலன$ ெத)� ெத- 
, 13.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப%கா� �தியகாலன$ ந+%ெத- , 

14.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப%கா� �தியகாலன$ வட�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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ெக7கா�ர� கிராம� 
ெகாழ�ப<� அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி

1.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 எ� ஜி ஆ� 
நக� , 2.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ�ம� நக� , 3.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கட�ப?த� ேம)� நாT+ ெத- , 

4.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கட�ப?த� 
கிழ�� நாT+ ெத- , 5.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கட�ப?த� கிழ�� வ�ன$ய� ெத- , 

6.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கட�ப?த� 
வட�� வ�ன$ய� ெத- , 7.ெக7கா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ-ள� காலன$ , 8.ெக7கா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 >கமதிய� வ Fதி , 

9.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கட�ப?த� 
வட�� ேரா+ெத- , 10.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கட�ப?த� கிழ�� ேரா+ ெத- , 

11.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதாேகாவ�� பைழயகாலன$ , 12.ெக7கா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சம%"வ�ர�� 
ப�வதமைலவ Fதி , 13.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெவ���ற� மைல வ Fதி , 

14.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஜHவா" 
மைலவ Fதி , 15.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 கI%தி மைலவ Fதி , 16.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ணாமைல வ Fதி , 17.ெக7கா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பவளமைல வ Fதி , 

18.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சி�னமைல வ Fதி , 19.ெக7கா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 கிழ�� ஆய� மைல வ Fதி , 
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ேகாைணV� கிராம� 
வ��ணம7கல� 
அ6ச� 632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள%ெத- , 2.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*��%ெத- , 3.ேகாைணV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 4.ேகாைணV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �
ைச�கைர ேரா+ , 

5.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகாழ�ப<� ேரா+ , 6.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �"காலன$ ேம)� , 7.ேகாைணV� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �"காலன$ கிழ�� , 

8.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன$ , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ேகாைணV� கிராம� 
வ��ணம7கல� 
அ6ச� 632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ேகாைணV� (ஊ)�
ைசகாரவா�+ 2 

ஏ3�கைர%ெத- ெத)� , 2.ேகாைணV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஏ3�கைர%ெத- வட�� , 

3.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஏ3�கைர%ெத- கிழ�� , 4.ேகாைணV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள$�.ட%ெத- , 

5.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள$�.ட%ெத- ேம)� , 6.ேகாைணV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள$�.ட%ெத- 
�*��%ெத- , 7.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+�ப�+ ேரா+ , 8.ேகாைணV� (ஊ ) ம 
ந+�ப�+வா�+ 2 வ��ணம7கல� ேரா+ , 

9.ேகாைணV� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 10.ேகாைணV� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய�� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�

242 தி-மண� அ6ச� 604504
ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க� ப�ள$, ேமலா\�

1.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 2.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பாடசாைல ெத- , 3.ேமலா\� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%" ெத- , 4.ேமலா\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� ெத- , 

5.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத- 
, 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ேமலா\� அ6ச� 
604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க� ப�ள$

1.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 2.ேமலா\� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மாதா ேகாய�� ெத- , 

3.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வாெனாலி 
ெத- , 4.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�"காலன$வட�� , 5.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆவ�ய?தா7க� பஜைன ேகாய�� 
ெத- , 6.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேமலா\� ேரா+ , 7.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள$�.ட% ெத- , 8.ேமலா\� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �"  ெத- , 9.ேமலா\� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆரண� சாைல , 10.ேமலா\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�
ய�ம� ேகாய�� 
ெத- , 11.ேமலா\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �" 
காலன$ ெத)� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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U%திர�கா�ேட3 
அ�ம-ைத604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 >-க� 
ேகாய�� ெத- , 2.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

3.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத- , 4.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஏ3 கைர உ��ர� , 

5.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

எ�
யா�ர� , 6.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன$ ெப3ய ெத- , 7.U%திரகா�ேட3 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ ந+% ெத- , 

8.U%திரகா�ேட3 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ 
ேம)�% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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 அ�ம-ைத கிராம� 
&அ6ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�

1.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத- , 2.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வடவ�ைட% ெத- , 3.அ�ம-ைத 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீழ�ைட ெத- , 

4.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ப�ராமண� 
ெத- , 5.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பா�ைட% ெத- , 6.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந%த ெகா�ைல% ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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அ�ம-ைத கிராம� 
&அ6ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�

1.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.அ�ம-ைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

3.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா�+% 
ெத- , 4.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

திெரௗபதி அ�ம� ேகாய�� ெத- , 5.அ�ம-ைத 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)�+ 2 காலன$ கிழ�� ெத- , 

6.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ 
வட�� ெத- , 7.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன$ ேம)� ெத- , 8.அ�ம-ைத 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ ந+% ெத- , 

9.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ 
ேட7� ெத- , 10.அ�ம-ைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன$ �-�� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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அ�ம-ைத அ6ச� 
604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ எ9.எ9.ஏ 
க�
ட�, ந3ய�பா


1.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 2.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+% ெத- , 3.ந3ய�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத- , 4.ந3ய�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட��% ெத- , 

5.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள%" 
ெத- , 6.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா+ெத- , 7.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராமநாத�ர� வட��% ெத- , 8.ந3ய�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ராமநாத�ர� ஏ3% ெத- , 

9.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ராமநாத�ர� 
ேரா+ ெத- , 10.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ராமநாத�ர� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- 
ராமநாதப , 11.ந3ய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ராமநாத�ர� கீழ�ைட% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

248
வ�நாயக�ர� கிராம� 
தி-மண� அ6ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத- , 2.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 மா3ய�ம� ேகாவ��ெத- , 

3.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ப�ரா�மண� 
ெத- , 4.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�"%ெத- , 5.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1.2 ேம�+%ெத- , 6.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 ேரா+ ெத- , 7.வ�நாயக�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத- , 8.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன$ மா3ய�ம� ேகாவ��  ெத- , 

9.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சி�னவ�னாயக�ர� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 

10.வ�நாயக�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி�ன 
வ�னாயக�ர� கள%"ேம�+% ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ஆவண�யா�ர� கிராம� 
&அ6ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
ெத- , 2.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சாவ
%  ெத- , 3.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மாட வ Fதி , 4.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மைல ப���ற� , 

5.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ�ன$ய�  ெத- , 6.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கைட% ெத- , 7.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%" ெத- , 

8.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�ண� 
ெத- , 9.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச6சிவ�ராய�ர� , 10.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 "�+% ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ஆவண�யா�ர� கிராம� 
&அ6ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�டார% ெத- , 2.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 >தலியா� ெத- , 3.ஆவண�யா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ Fர>%" ெத- , 

4.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �"% 
ெத- , 5.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மைல ேம�+% ெத- , 6.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆமன?தா7க� , 

7.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள% 
ெத- , 8.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�திய காலன$ ேரா�+% ெத- , 9.ஆவண�யா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன$ கிழ��% 
ெத- , 10.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழய காலன$ வட��% ெத- , 11.ஆவண�யா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய  காலன$ 
�*��% ெத- , 12.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன$ ந+% ெத- , 

13.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய 
காலன$ ெத)� ெத- , 14.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன$ ேம)� ெத- , 

15.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய 
காலன$ "�+% ெத- , 16.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய காலன$ வட�� ெத- , 

17.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய 
காலன$ கிழ��% ெத- , 18.ஆவண�யா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன$ ெத)� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ேம�சா%தம7கல�கிரா
ம�, நாராயணம7கல� 
அ6ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ 
வட��ப�தி

1.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைலெத- , 2.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ெத- , 3.ேம� சா%த 
ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ3ஜனகாலன$ 
, 4.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வட��% ெத- , 5.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத- , 

6.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

யாதவ� ெத- , 7.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள%"ேம�+ெத- , 8.ேம� 
சா%த ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

அ3ஜனகாலன$ ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 9.ேம� 
சா%த ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 டா�ட� 
அ�ேப%கா� ெத- , 10.ேம� சா%த ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆலமர%ெத- , 11.ேம� சா%த 
ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ம�ேகாவ�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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நாராயணம7கல� 
கிராம� &அ6ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.நாராயணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண�ெத- , 2.நாராயணம7கல� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா�ேகாவ��ெத- , 3.நாராயணம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 

4.நாராயணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாவ��ெத- , 

5.நாராயணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�கைர%ெத- , 6.நாராயணம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய��ேரா+%ெத- , 

7.நாராயணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�"%ெத- , 8.நாராயணம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெகாழ�ப<� சாைல , 

9.நாராயணம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலண� ேரா�+ ெத- , 10.நாராயணம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2காலன$ ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ெகாழ�ப<� கிராம� & 

அ6ச� 632313

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
.+த� க�
ட�

1.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிழ�� 
ைஜன� ெத- , 2.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வட�� ைஜன� ெத- , 3.ெகாழ�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகாவ��ெத- , 

4.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம)� 
ைஜன� ெத- , 5.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத- , 6.ெகாழ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க-ண Fக� ெத- , 7.ெகாழ�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கைட%ெத- , 

8.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

>கமதிய� ெத- , 9.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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ெகாழ�ப<� கிராம� & 

அ6ச� 632313

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
வட�� க�
ட� ேம)� 
ப�தி

1.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேகா�ைட�காரெத- , 2.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 சி%ேத3 வ�நாயக� ேகாவ�� ெத- , 

3.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

இ-ள�ெத- , 4.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஏ3�ேகா
 ெத- , 5.ெகாழ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ��ைடெத- , 6.ெகாழ�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப3யா� அ�ணா நக� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெகாழ�ப<� &அ6ச� 
632313

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
வட�� க�
ட� கிழ�� 
ப�தி அைற எ� 12

1.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கைடெத- 
, 2.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ�9வப�ராமண� ெத- , 3.ெகாழ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய�� ெத- , 

4.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க)பகவ�னாயக� ேகாய�� ெத- , 5.ெகாழ�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேதர
ெத- , 

6.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள�கைரெத- , 7.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெப-மா�ேகாய�� ெத- , 

8.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள%ெத- , 9.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ வ Fரப%திர� ேகாய�� ெத- , 

10.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச7�?த� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

256
ெகாழ�ப<� &அ6ச� 
632313

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள$ 
வட�� எ9 எ9 ஏ 
.+த�க�
ட� கிழ�� 
ப�தி

1.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�னேகாய�� ெத- , 2.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆல
ெகா�ைல%ெத- , 3.ெகாழ�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம-%"வமைனெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

257
ெகாழ�ப<�&அ6ச� 
632313

ஆ�.சி.எ�."வ�க�ப�ள$

1.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாதாேகாய�� ெத- , 2.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா�ேகாய�� , 3.ெகாழ�ப<� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா+ ெப3யா� அ�ைன 
நக� , 4.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$Uைச ெத- , 5.ெகாழ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$பைனய�ம� 
ேகாய�� ெத- , 6.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ அ�ம� ேகாய�� ெத- , 

7.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$ ெத-ெத)� , 8.ெகாழ�ப<� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$ கிழ�� , 

9.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன$ ேம)� , 10.ெகாழ�ப<� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன$  வட�� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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ெகாழ�ப<� அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$, இமா�ர�

1.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� ெத- 
, 2.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 3.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத- , 4.இமா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர ெத- (ெத)� 
ெத-) , 5.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைல ெத- , 6.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத)� ெத- (பா�ைட ெத-) , 

7.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாம?தி�ர� , 

8.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கி�ண\�ப�ள% ெத- (ப��ைளயா�) , 9.இமா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கி�ண\�ேம�+% 
ெத- (கிழ�� ெத-) , 10.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கி�ண\�ேச%"ப�+ ேரா�+ ெத- , 

11.இமா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கி�ண\��ரைடயா� ேகாய�� ெத- , 12.இமா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கி�ண\�ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத- , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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நம%ேதா+&அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ வட��ப�தி

1.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா�ேகாவ��ெத- , 2.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம� ேகாவ��ெத- , 

3.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+%ெத- 
, 4.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேட7�ெத- 
, 5.ெதா�ளார�ப�+ (வ.கி) நம%ேதா+ (ஊ)வா�+ 3 

��ள��ரைட , 6.ெதா�ளார�ப�+ (வ.கி) நம%ேதா+ 
(ஊ)வா�+ 3 வ�ணா7��ைட , 7.ெதா�ளார�ப�+ 
(வ.கி) நம%ேதா+ (ஊ)வா�+ 3 ெதா�ளார�ப�+ , 

8.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கள%"ேம�+%ெத- , 9.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைரெத-  ெத)� , 10.நம%ேதா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகாழ�ப<�ேரா+ , 

11.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�கைரெத- கிழ�� , 12.நம%ேதா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச?"ெத- , 13.நம%ேதா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கள%"ேம�+%ெத- , 

14.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா�ேகாவ��ெத- 1 , 15.நம%ேதா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப-மா�ேகாவ��தெத- 2 , 

16.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப-மா�ேகாவ��தெத- 3 , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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நம%ேதா+&அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ��ப�தி

1.ெத�ளார�ப�+ (வ.கி) நம%ேதா+, ெத�ளார�ப�+ 
(ஊ)வா�+ 2 ராமலி7க சாமி மட% ெத- , 

2.ெத�ளார�ப�+ (வ.கி) நம%ேதா+, ெத�ளார�ப�+ 
(ஊ)வா�+ 2 க-ண Fக� ெத- , 3.ெத�ளார�ப�+ 
(வ.கி) நம%ேதா+, ெத�ளார�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைல ெத- , 4.ெத�ளார�ப�+ (வ.கி) 
நம%ேதா+, ெத�ளார�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ 
ெத- 1 , 5.ெத�ளார�ப�+ (வ.கி) நம%ேதா+, 

ெத�ளார�ப�+ (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர%ெத- 
கிழ�� , 6.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ3ஜன காலன$ ெந+�� ெத- , 7.நம%ேதா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3ெத�ளார�ப�+ , 8.நம%ேதா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ3ஜன காலன$ 1வ" 
�*��ெத- , 9.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 அ3ஜன காலன$ 2வ" �*��ெத- , 10.நம%ேதா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ3ஜன காலன$ 3வ" 
�*��ெத- , 11.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ3ஜன காலன$ 4வ" �*��ெத- , 

12.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ3ஜன 
காலன$ 5வ" �*��ெத- , 13.நம%ேதா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2ேரா�+ெத- 2 , 14.நம%ேதா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா�+ெத- 3 , 

15.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா�+ெத- 4 , 16.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைலெத- , 17.நம%ேதா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைரெத- ெத)� , 

18.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�*��ெத- , 19.நம%ேதா+ (வ.கி) ம)*� 
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மர��ண�கிராம� 
நம%ேதா+அ6ச�632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.மர��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீழ�ைட 
ெத- , 2.மர��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேரா+ 
ெத- , 3.மர��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மட�ேகாய�� ெத- , 4.மர��ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- 1 , 

5.மர��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா3ய�ம� 
ேகாய�� ெத- 2 , 6.மர��ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பழய காலண� , 7.மர��ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய காலன$ , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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அ�லிய?த� கிராம� & 

அ6ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ கிழ��ப�தி

1.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காள$ 
ேகாய�� , 2.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�+% ெத- , 3.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத- , 4.அ�லிய?த� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$மாதாேகாய�� 
ெத- , 5.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன$ 1வ" �*�� ெத- , 6.அ�லிய?த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�1வ� காலன$ , 

7.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம�டகப�ள� , 8.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 2வ" �*�� ெத- , 9.அ�லிய?த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெந+�� ெத- , 

10.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 3வ" 
�*��% ெத- , 11.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ 1வ" �*�� ெத- , 

12.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன$ 5வ" �*�� ெத- , 13.அ�லிய?த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+ ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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அ�லிய?த� கிராம� & 

அ6ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ ேம)�ப�தி

1.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன$ 2வ" �*�� ெத- , 2.அ�லிய?த� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ 
3வ"�*�� ெத- , 3.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ 4வ" �*�� ெத- , 

4.அ�லிய?த� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�அய�நா+ வா0 வா�காள�க�
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மகாேதவ�ம7கல� 
கிராம� இ6சிேம+ 
அ6ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�"% ெத- , 2.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+% ெத- , 3.மகாேதவ� ம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஈ9வர� ேகாய�� ெத- 
, 4.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 5.மகாேதவ� ம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ம� ேகாய�� ெத- , 

6.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ராமண� ெத- , 7.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� பைழயகாலன$ , 

8.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத- , 9.மகாேதவ� ம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+ ெத- , 

10.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச�ன?த� , 11.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன$ 1வ"ெத- , 

12.மகாேதவ� ம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன$ 2வ"ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-
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 தவண� கிராம� 
இர�நாதச>%திர� 
அ6ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந�ட%ெத- , 

2.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 

3.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 யாதவ� ெத- , 

4.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 1வ" 
ெத- , 5.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ3ஜன 
காலன$ 2 (தவண�) , 6.தவண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� 1வ" ெத- , 

7.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா�ேகாவ�� 2வ" ெத- , 8.தவண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ3ஜன 
காலன$(ேமலபாைளய�) , 9.தவண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா�+ 2வ" ெத- , 10.தவண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஓ%தவாைடெத- 1 , 11.தவண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ3ஜனகாலன$ 3 , 

12.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா3ய�ம� 
ேகாவ��ெத- 2 , 13.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ப�ள$.ட%ெத- , 14.தவண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச?"ெத- , 15.தவண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- 2 , 

16.தவண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ3ஜனகாலன$ 
4 , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ேகாணம7கல� 
கிராம� &அ6ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
ப�திேகாணம7கல�

1.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீழ�ைட ெத- , 2.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத-  கிழ�� , 

3.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந+%ெத- , 4.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆ	சா3%ெத- , 5.ேகாணாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய���*��%ெத- , 

6.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ேம)�%ெத- , 

7.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா+%ெத- , 8.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ராமா�ர�சாைல , 9.ேகாணாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பாடசாைல%ெத- , 

10.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�+%ெத- , 11.ேகாணாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ3�கைர%ெத- , 12.ேகாணாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலண� , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

267

ேமல�B�
 கிராம� 
ெச�மா�பா
 அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி

1.ேமல�B�
 (வ.கி) ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+ 1 

மா3ய�ம�ேகாய��ெத- , 2.ேமல�B�
 (வ.கி) 
ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+2 ேரா+%ெத- , 

3.ேமல�B�
 (வ.கி) ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ3%ெத- , 4.ேமல�B�
 (வ.கி) ேகாணாம7கல� 
(ஊ)வா�+ 2 B�
�காலண� , 5.ேமல�B�
 (வ.கி) 
ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�கட�ப�தா7க�ப�ள%ெத- , 6.ேமல�B�
 
(வ.கி) ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�கட�ப?தா7க� பாடசாைலெத-(வட��) , 

7.ேமல�B�
 (வ.கி) ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�கட�ப?தா7க�ப��ைலயா�ேகாய��ெத- , 

8.ேமல�B�
 (வ.கி) ேகாணாம7கல� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�கட�ப?தா7க� பாடசாைல%ெத- ெத)� , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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ெச�மா�பா
&அ6ச� 
632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$

1.ெச�மா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜ வ Fதி 
, 2.ெச�மா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத- , 3.ெச�மா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன$ , 4.ெச�மா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�ள$ய� ேப�ைட கீழ�ைட 
ெத- , 5.ெச�மா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கல� ேப�ைட , 6.ெச�மா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆ�+�ப�
 , 7.ெச�மா�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ , 8.ெச�மா�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�ள$ய� ேப�ைட 
ெத)� ெத- , 9.ெச�மா�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  வ�ள$ய� ேப�ைட ந+%  ெத- , 

10.ெச�மா�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

வ�ள$ய� ேப�ைட வட�� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-

269 அனாதிம7கல� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ேம)� 
ப�தி

1.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�+%ெத- , 2.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+%ெத- , 3.அனாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ம�ேகாவ�� ெத- , 

4.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 5.அனாதிம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள ெத- , 

6.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைல%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

270 அனாதிம7கல� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ கிழ�� 
ப�தி

1.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன$ , 2.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 காள$ கா�ர� , 3.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ள%;� , 4.அனாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இராமா�ர�ேரா+ ெத- , 

5.அனாதிம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இராம�ர� �ள�கைரெத- , 6.அனாதிம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இராம�ர� ேட7� ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-
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எ�
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

271 ேமார�கண�ய\� ஆ�.சி.எ�.ப�ள$ 
கிழ��ப�தி

1.ேமார�கண�ய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 2.ேமார�கண�ய\� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள%ெத- , 

3.ேமார�கண�ய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத- , 4.ேமார�கண�ய\� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 

5.ேமார�கண�ய\� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�+ ெத- , 6.ேமார�கண�ய\�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+ ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

272 ெபரண�பா�க� ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள$

1.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய�� ெத- , 2.ெபரண�பா�க� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- , 

3.ெபரண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத- , 4.ெபரண�பா�க� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேரா�+ ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

273
ெந+7�ண� கிராம� 
&அ6ச� 606807

அரசின� ேமநிைல�ப�ள$ 
வட�� பா�%த" 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�

1.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வட�� 
ராஜ வ Fதி , 2.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1வட��மாடவ Fதி , 3.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத�மாடவ Fதி , 4.ெந+7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈ9வர� ேகாய�� ெத-1 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

274
ெந+7�ண� கிராம� 
&அ6ச� 606807

அரசின� ேமநிைல�ப�ள$ 
ெத)� பா�%த" 
எ9.எ9.ஏ க�
ட�

1.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ6சேநய� ெத- , 2.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேதர
 ெத- , 3.ெந+7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேவ�ைட�கார� ெத- , 

4.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� 
ராஜவ Fதி , 5.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அYம?தராய�ெத- , 6.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�ன$ேகாய�� ெத- , 7.ெந+7�ண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப3யா� நக� , 

8.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சாைலெத- , 9.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஈ9வர�ேகாய�� ெத-  2 , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

275
ெந+7�ண� கிராம� 
&அ6ச� 606807

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$ ெத)� 
ப�ளா� ேம)� ப�தி

1.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

Rதாேகாவ��ெத-  1 , 2.ெந+7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 Rதாேகாவ��ெத- 2 , 

3.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

மா3ய�ம� ேகாவ��ெத- , 4.ெந+7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சாைலெத- , 5.ெந+7�ண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஓ%தவாைடெத- , 

6.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 டா�ட� 
அ�ேப%கா� நக� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

276
ெந+7�ண� கிராம� 
&அ6ச� 606807

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள$

1.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� 
ராஜவ Fதி , 2.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

>-வகI�ட� ெத- , 3.ெந+7�ண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகா�ைல ேம�+ெத- , 

4.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இ-ள� 
காலன$ , 5.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

த	ச�ப�+ , 6.ெந+7�ண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேச?தம7கல� , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-
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277
வ�சாம7கல�கிராம� 
&அ6ச� 606807

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$ 
�தியக�
ட�

1.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பன7கா�+ ெத- , 2.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா+%ெத- , 3.வ�சாம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகாய��ெத- , 4.வ�சாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத- 1 , 

5.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�+%ெத- 1 , 6.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேமல%தா7க� ேரா+ , 7.வ�சாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஏ3�கைர%ெத- , 

8.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1,2 

ேரா+%ெத- கி-2ணா�ர� , 9.வ�சாம7கல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��%ெத- ேம)� 
கி-2ணா�ர� , 10.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �*��%ெத- கிழ�� கி-2ணா�ர� , 

11.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா+%ெத- ெவ17க�ப�+ , 12.வ�சாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள%ெத- 
ெவ17க�ப�+ , 13.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத- , 

14.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள�கைரெத- கிழ�� ெவ17க�ப�+ , 

15.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெபா�ன$ய�ம� ேகாய��ெத- , 16.வ�சாம7கல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர%ெத- ேம)� 
ெவ17கா�ப�+ , 17.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 2வ" ப�ராமண� ெத- ெவ , 

18.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  2வ" 
ேம�+%ெத- ெவ , 19.வ�சாம7கல� (வ.கி) ம)*� 
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278
ேமலதா7க�கிராம�&அ
6ச� 606807

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ ெத)� 
ப�தி �திய கிழ�� 
க�
ட�

1.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள%த7கைர கீழ�ைட ெத- , 2.ேமல%தா7க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+ெத- , 

3.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள%ெத- , 4.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பா�வா
%ெத- , 5.ேமல%தா7க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%த7கைர 
ேமல�ைட ப�ள%ெத- , 6.ேமல%தா7க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள%த7கைர ேமல�ைட 
ேம�+% ெத- , 7.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள%த7கைர ேமல�ைட ெத- , 

8.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாவ��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

279

 

ேமலதா7க�கிராம�&அ
6ச� 606807

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள$ அைற 
எ� 8 �திய ேம)� 
க�
ட�

1.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய 
காலன$ ேமல�ைடெத- , 2.ேமல%தா7க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன$ கீழ�ைடெத- , 

3.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன$ வட��ெத- , 4.ேமல%தா7க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன$ ந+%ெத- , 

5.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன$ ெத)�ெத- , 6.ேமல%தா7க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆ0வா�ேப�ைட , 

7.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆ�
�ரைட , 8.ேமல%தா7க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள$.ட%ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

280

ெஜக?நாத�ர� கிராம� 
அரச�ப�+ அ6ச� 
606807

ஊரா�சி ஒ�றிய 
"வ�க�ப�ள$

1.ெஜக?நாத�ர�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத)�% 
ெத- , 2.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைலெத- , 3.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஏ3�கைரெத- , 4.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப-மா� ேகாவ��ெத- , 

5.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந+%ெத- , 6.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

7.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ3ஜனகாலன$ , 8.ெஜக?நாத�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேகாய��ெத- , 9.ெஜக?நாத�ர�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மைலேம�+%ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-

281
அரச�ப�+ 
கிராம�&அ6ச�606807

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ வட�� 
க�
ட�

1.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா3ய�ம� ேகாய�� ெத- , 2.அரச�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1ெத�னா�ைட ெத- , 

3.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+% ெத- , 

4.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 உைடயா� 
ெத- , 5.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீழ�ைடெத- , 6.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 இராமகI�ட� ெத- , 99.அய�நா+ 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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அரச�ப�+ 
கிராம�&அ6ச�606807

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$ ெத)� 
க�
ட�

1.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வடவ�ைட% ெத- , 2.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+% ெத- , 3.அரச�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ3சன காலன$ , 4.அரச�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர ெத- , 

5.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன$ �
நF� ேட7� ெத- , 

6.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பா�வா
ெத- ஆதிதிராவ�ட� காலன$ , 

7.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன$ ந+%ெத- , 8.அரச�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�+%ெத- 
ஆதிதிராவ�ட�காலன$ , 9.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத�ன�ைட ெத- 2வ" ெத- , 

10.அரச�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா�+% 
ெத- 3வ" ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

283

ேம�ந?திய�பா
 
கிராம� ேவ�ப�ப�+ 
அ6ச� 606807

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள$, ெத)� 
க�
ட�

1.ேம�ந?திய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம�+ ெத- , 2.ேம�ந?திய�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஏ3�கைர ெத- , 3.ேம�ந?திய�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச�� ேம�+ ெத- , 

4.ேம�ந?திய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள% ெத- , 5.ேம�ந?திய�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2மைல ேம�+ ெத- , 

6.ேம�ந?திய�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மாதா 
ேகாய�� ெத- , 7.ேம�ந?திய�பா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+% ெத- , 8.ேம�ந?திய�பா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 

99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

284
ேவ�ப�ப�+கிராம� 
&அ6ச�606807

பவான$ நிதி உதவ� 
ந+நிைல�ப�ள$ ேம)� 
க�
ட� ப�தி ஓ�+

1.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

யாதவ�ெத- , 2.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா�+%ெத- , 3.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�
த�ெத- , 4.ேவ�ப�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாவ��ெத- , 

5.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*��ெத- , 6.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம�+%ெத- , 7.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேட7�ெத- , 8.ேவ�ப�ப�+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத- , 9.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தைலயா3ெத- , 10.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஓ%தவாைடெத- , 

11.ேவ�ப�ப�+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மா3ய�ம�ேகாவ��ெத- , 99.அய�நா+ வா0 
வா�காள�க�-

285 ேம�வ��லிவல� 606807
ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள$

1.ேம�வ��லிவல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா�+% ெத- , 2.ேம�வ��லிவல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேட7�ெத- , 3.ேம�வ��லிவல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத- , 

4.ேம�வ��லிவல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*��ெத- 1 , 5.ேம�வ��லிவல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத- 2 , 6.ேம�வ��லிவல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சாம?தி�ர� , 

7.ேம�வ��லிவல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாபால�ர� , 99.அய�நா+ வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

1

கா��காந�!� 
ரஹிமா�ேப�ைட 
& அ%ச� 632312

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல� ப�ள(  
கிழ�� க�
ட� 
ெத+� ப�தி

1.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ரகிமா� ேப�ைட காலன( , 2.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 காலன( மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 3.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �திய காலன( ெத/ , 

4.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம� ேகாவ�� வட�� ெத/ , 

5.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பா�வா
 ெத/ , 6.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �திய காலன( �,�� ெத/ , 

7.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

காலன( வட�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

2

கா��காந�!� 
ரஹிமா�ேப�ைட 
& அ%ச� 632312

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல� ப�ள(  
கிழ��  க�
ட� 
வட�� க�
ட�

1.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 எ1 
ஆ� ஓ.ச45 ெத/ , 2.கா���காந�!� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �திய ம6தி ெத/ , 

3.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ம6தி ேம� ெத/ , 4.கா���காந�!� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 க�ப�டா� ெத/ , 

5.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

கைலமக� ெத/ , 6.கா���காந�!� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ரஜிமா� ேப�ைட ெத/ , 

7.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அரசின� ேம�நிைல� ப�ள( ெத/ , 

8.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேகா�ட� நக� , 9.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1ரகம8 நக� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

தி/வ�ணாமைல மாவ�ட�
067 ஆரண� ச�டம�ற8 ெதா�தி



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

3
க�ணம;கல� 
&அ%ச� 632312

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத+� ப�தி பைழய  
க�
ட�

1.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ/4ததிய� ெத+� ெத/ , 2.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 அ/4ததிய� வட�� 
ெத/ , 3.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 �றவ� காலன( , 4.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �ள85 ேம�� ெத/ , 

5.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ம�னா<�க� 
பாைளய� ேரா�� ெத/ , 7.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெத+� ெத/ , 

8.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 9.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெத+� ெத/ ப���ற� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

4

கா��காந�!� 
கிராம� & அ%ச� 
632312

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேரா��8 ெத/ , 2.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 

3.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வட�� ெத/ , 4.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ந�8 ெத/ , 5.கா���காந�!� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஆ	சா. ெத/ , 

6.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வட�� ப���ற� ெத/ , 7.கா���காந�!� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெர�
�பாைளய� சாைல , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

5

�தியக�
ட� 
கா���காந�!� 
 632312

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( 
ெர�
�பாைளய�

1.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 1 ெர�
பாைளய� காலன( கிழ�� ெத/ 
, 2.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) 
கா���காந�!� (ஊ)வா�� 1 ெர�
பாைளய� 
காலன( ேம+� ெத/ , 3.ம5ரா ெர�
�பாைளய� 
(வ.கி) கா���காந�!� (ஊ)வா�� 1 

ெர�
பாைளய� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

4.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 1 ெர�
பாைளய� ச45 ெத/ , 5.ம5ரா 
ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 1 ெர�
பாைளய� ஓ8தவாைட ெத/ , 

6.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 1  ெர�
பாைளய� �ள85 ேம�� 
ெத/ , 7.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) 
கா���காந�!� (ஊ)வா�� 2  ஊ� ஓர 
ெகா�ைலவ >�க� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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6  ெர�
�பாைளய�

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( 
�தியக�
ட�  (ேம+� 
ப�க�)ெர�
�பாைளய�

1.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 1 ெர�
பாைளய� பஜைன ேகாய�� 
ெத/ , 2.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) 
கா���காந�!� (ஊ)வா��  2 ெர�
பாைளய� 
வ >ர�ேகாய�� ெத/ , 3.ம5ரா ெர�
�பாைளய� 
(வ.கி) கா���காந�!� (ஊ)வா�� 2  

ெர�
பாைளய� அ/4ததிய� கிழ�� ெத/ , 

4.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 2  ெர�
பாைளய� அ/4ததிய� ேம+� 
ெத/ , 5.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) 
கா���காந�!� (ஊ)வா�� 2  ெர�
பாைளய� 
இ/ப�லி சாைல ெத/ , 6.ம5ரா ெர�
�பாைளய� 
(வ.கி) கா���காந�!� (ஊ)வா�� 2  

ெர�
பாைளய� ெத+� ெகா�ைலேம� ெத/ , 

7.ம5ரா ெர�
�பாைளய� (வ.கி) கா���காந�!� 
(ஊ)வா�� 2  ெர�
பாைளய� வட�� 
ெகா�ைலேம� ெத/ , 8.ம5ரா ெர�
�பாைளய� 
(வ.கி) கா���காந�!� (ஊ)வா�� 2 க�ப�� 
பா�ைட ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

7

கா���காந�!� 
கிராம�&அ%ச� 
632312

ஆ,@க� நிதி உதவ� 
ந�நி)ைல�ப�ள( 
(வட�� க�
ட�

1.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ராம	ச4திர�ர� ெகா�ைல வ >�க� , 

2.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

தாழ4ேதா�� ெகா�ைல ேம� , 3.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேம�வ�ல� சாைல , 

4.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

க/வ��பாைற ேம� , 5.கா���காந�!� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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8

கா���காந�!� 
கிராம�&அ%ச� 
632312

ஆ,@க� நிதி உதவ� 
ந�நிைல�ப�ள( 
(ெத+�  க�
ட�)

1.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ராம	ச4திர�ர� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

2.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ராம	ச4திர�ர� �ள85 ேம��8 ெத/ , 

3.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ராம	ச4திர�ர� ெகா�ைல ேம� , 

4.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெர�
யா� பாைளய� சாைல , 5.கா���காந�!� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெபா�ன(ய�ம� நக� 
ேம+� ெத/ , 6.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 திெராபதிய�ம� நக� ேம+� ெத/ , 

7.கா���காந�!� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

திெராபதிய�ம� ேகாய�� கிழ�� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

9

ெகாள8A� 
கிராம� & அ%ச� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1. எ க�
ட� 
�திய க�
ட� ேம+� 
க�
ட� ெத+� ப�தி

1.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாேவா�� 
ெத/ , 2.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெச;�4த� ெத/ , 3.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ராஜிB ெத/ , 4.ெகாள8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 அ�பாசாமி ப�ள ெத/ , 

5.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெந+றி�க� ெத/ , 6.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெத�ணா�ைட ெத/ , 7.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெப/மா� ேகாய�� 
ெத/ , 8.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேரா�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

10

ெகாள8A� 
கிராம� &அ%ச� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ க�
ட� 
கிழ�� க�
ட� 
வட�� ப�தி

1.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

@8தைரயா� ெத/ , 2.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ேமலா�ைட ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 3.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப�ராமண� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெகாள8A� 
கிராம� &அ%ச� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ க�
ட� 
வட�� க�
ட� 
ெத+� ப�தி

1.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 காரேம� 
@த� ச�னதி ெத/ , 2.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 �ள85ேம��ெத/ , 3.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 காரேம� 2வ5 ச�னதி 
ெத/ , 4.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ேஜாசிய� காலன( , 5.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 அ/4ததிய� காலன( , 6.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காரேம� 3 வ5 ச�னதி 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�

12
ெகாள8A� 
அ%ச� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( �திய 
க�
ட�  கிழ�� 
க�
ட� ெத+� ப�தி

1.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஈ
ய� 
ேதா�� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஈ
ய� ேதா�� �,�� 
ெத/ 1 , 3.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பாடசாைல ெத/ , 4.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பாடசாைல �,�� ெத/  , 

5.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாடசாைல 
�,�� ெத/ 2 , 6.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 தி�ம� ேப�ைட ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 7.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 தி�ம� ேப�ைட �,�� ெத/ 1 , 

8.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெச�
 
��, ேம� , 9.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�ைல ேம� , 10.ெகாள8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாேவ4த� நக� , 11.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாேவ4த� நக� 1வ5 
�,�� ெத/    , 12.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பாேவ4த� நக� 2வ5 �,�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெகாள8A� 
அ%ச� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� - ெத+� ப�தி 
க�
ட�  (வட�� 
பா8த5)

1.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பைழய 
காலன( மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பைழய காலண� �,�� 
ெத/ , 3.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பைழய காலன( �,�� ெத/ 2 , 4.ெகாள8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 �திய காலண� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 5.ெகாள8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �திய காலன( �,��8 ெத/ 
1 , 6.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெவ�ள�க� ேம� , 7.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ெவ�ள�க� ேம� �,�� ெத/ , 

8.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாரதி நக� 
1 �,�� ெத/ , 9.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பாரதி நக� 2 �,�� ெத/ , 

10.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாரதி 
நக� 3 �,�� ெத/ , 11.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பாரதி நக� 4 �,�� ெத/ , 

12.ெகாள8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� �,�� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

14
அழ�ேசைன 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  பைழய 
க�
ட� வட�� ப�தி

1.க�ணம;கல� (வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 1 

இராமலி;க� ேகாய�� ெத/ , 2.க�ணம;கல� 
(வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத/ , 3.க�ணம;கல� 
(வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 2 மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 4.க�ணம;கல� 
(வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 2 பாடசாைல ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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அழ�ேசைன 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  பைழய 
க�
ட� ெத+� ப�தி

1.க�ணம;கல� (வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 3 

ெத+�ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி)அழ�ேசைன 
(ஊ)வா�� 3 அ.ஜன காலன( , 3.க�ணம;கல� 
(வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 3 அழ�ேசைன 
E�ேரா� , 4.க�ணம;கல� (வ.கி)அழ�ேசைன 
(ஊ)வா�� 3 அழ�ேசைன E�ேரா� காலன( , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி)அழ�ேசைன (ஊ)வா�� 3 

6ைளேம� , 6.க�ணம;கல� (வ.கி)அழ�ேசைன 
(ஊ)வா�� 3 அ.ஜனகாலன( �,�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

16
க�ணம;கல� 
அ%ச� 632311

ச85ணF க�
ட� 
அ�ேப8கா� நக�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 2.க�ணம;கல� 
(சி.ஊ)வா��  2 பைழய காலன( , 3.க�ணம;கல� 
(சி.ஊ)வா�� 3 �திய காலன( , 4.க�ணம;கல� 
(சி.ஊ)வா��  3  ேம��8 ெத/ , 5.க�ணம;கல� 
(சி.ஊ)வா�� 2 @த� �,�� ெத/ , 

6.க�ணம;கல� (சி.ஊ)வா�� 2 இர�டாவ5 
�,�� ெத/ , 7.க�ணம;கல� (சி.ஊ)வா�� 2 

G�றாவ5 �,�� ெத/ , 8.க�ணம;கல� 
(சி.ஊ)வா�� 1,2 பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

17
க�ணம;கல� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( வட�� 
பா�8த க�
ட� 
ேம+� ப�க�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 4 14 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 5 

இராமகி/Hணஉைடயா� ெத/ , 3.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 5 �,��8 ெத/ , 

4.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 5 

ராமகி/Hண� உைடயா� �,��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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க�ணம;கல� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( வட�� 
பா�8த க�
ட� 
ேம+� ப�க�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 4  

�58 ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 15 ஈ1வர�ேகாவ�� ெத/ , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 4 

�58ெத/ �,��ச45 , 4.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 14 வ�ணாரச45 , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 14 

ப��ைளயா� ேகாய�� ச45 , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

19

ெப.ேகா.ெத/ 
க�ணம;கல� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  E�த� 
க�
ட�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 6 

ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 6 ேதர
8 ெத/ , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 6 

ெச��லி8 ெத/ , 4.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 13 ெச�பட8 ெத/ , 5.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 13 நாகமர8 ெத/ , 

6.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 13 

ஒ�ட� ெத/ , 7.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 13 சி சி ேரா� 1வ5 �,��8ெத/ , 

8.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 13 சி 
சி ேரா� 2வ5 �,��8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

20

ெப/மா� 
ேகாய�� ெத/ 
க�ணம;கல� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  E�த� 
�திய வட�� ப�க 
க�
ட�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 7 

கவைர8 ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 7 வான�கார8 ெத/ , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 7 

கிராமண� ெத/ , 4.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 7 ம6தி8 ெத/ , 5.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 13 பைழயகட!� 
சி8A� ேரா� , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 7 கவைர �,��8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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ெப�பாடசாைல8
ெத/க�ணம;கல
�632311

ப%சாய85 Iன(ய� 
@1J� ந�நிைல�  
ப�ள(

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 8 

ஆல%சி �லா� ெம�� ெத/ , 2.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 8 ெப�பாடசாைல 
ெத/ , 3.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 8, 12 �ள85 ேம��8 ெத/ , 

4.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 12 

�ள85 ேம�� ெத/  (ச45) , 5.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 12 ேதா���காரெத/ , 

6.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 12 

@1லி� ேம�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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க�ணம;கல� 
அ%ச� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  
�5�ேப�ைட

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 9 

கட!�  சி8A� ேரா� , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 கட!� சி8A� ேரா� 
(பாலாஜி நக�) , 3.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 10 �58 ெத/ , 4.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 10 ஜாகீ� உேச� ெத/ , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 10 எ�. 

ஜி.ஆ�. நக� @த� ெத/ , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 10 எ�.ஜி.ஆ�. நக� 2வ5 ெத/ 
, 7.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 9 

சசி��மா� நக� @த� ெத/ , 8.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 �5�ேப�ைட 
ஏ.�கைர , 9.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(சி.ஊ)வா�� 11 சி.சி.ேரா� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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�5�ேப�ைட 
க�ணம;கல� 
அ%ச� 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  ெத+� 
ப�க� கிழ�� ப�தி

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 9 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 10 எ� ஜி ஆ� நக� , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 

கா���காL� ேரா� , 4.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 பாரதி நக� @த� ெத/ , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 

பாரதி நக� 2வ5 ெத/ , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 ராஜமாண��க� ெத/ , 

7.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 

கி/Hணசாமி நக� , 8.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (சி.ஊ)வா�� 11 பாலாஜி நக� , 

9.க�ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (சி.ஊ)வா�� 9 

சசி��மா� நக� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

24
ெகா;கார�ப�� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  �திய 
க�
ட�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 மைலய
வார� , 2.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 1 

கண�க�ேதா�� , 3.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 1  ஆ+கா� சாைல , 

4.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 ஆ+கா� �,�� சாைல , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 2 க�மச@8திர� சாைல , 

6.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 ந.�றவ� காலன( , 7.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 3 பா8தா� 
ெகா�டா ெத/ , 8.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 3 காமராஜ� ெத/ , 

9.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 ரய��ேவ 1ேடஷ� ேரா� , 

10.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 கதி�ேவ� ெகா�லெகா�டா , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெகா;காரா�ப�� 
632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  பைழய 
க�
ட�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 4 ஏ.�கைர உ��ற ப�தி , 

2.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 4 சா4தா கF�ட�  வ >� , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 4 கி�ட� ப�தி , 4.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 5.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 5 ேகாவ�4தராஜ�ர� , 

6.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 5 க4த�ெகா�டா , 7.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 5 

பைழயெகா;கரா�ப�� , 8.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 9.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 5 அ�ன� வ >� , 10.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 5 ஆ+ேறார8 
ெத/ , 11.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா��  5 ம%N அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

12.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா��  5 நாக�ப� ெகா�டா , 

13.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 5 அ�மாபாைளய� ேரா� , 

14.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 5 �,�� ெத/1 , 15.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ெகா;கரா�ப�� (ஊ)வா�� 5 �,�� ெத/2 , 

16.க�ணம;கல� (வ.கி) ெகா;கரா�ப�� 
(ஊ)வா�� 5 �ள85ேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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அ8திமைல�ப�� 
ஒ�O�ர� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  ேம+� 
க�
ட�

1.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ.ஜன காலன(  பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

2.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ப�டா;�ள� ெகா�ைலேம� , 3.அ8திமைல�ப�� 
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ப�டா;�ள� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ 1 , 4.அ8திமைல�ப��  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 வ�நாயக�ர� ெத+� 
1வ5 ெத/ , 5.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 வ�நாயக�ர� வட�� 1வ5 ெத/ , 

6.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

அ�மாபாைளய� ேரா� ெகா�டாேம� , 

7.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ப�டா;�ள�  Pசிமைல���ப� ேரா� , 

8.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ேவ!� ேரா� , 9.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ5 ெத/ , 

10.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

வ�நாயக�ர� ெத+� 2வ5 ெத/ , 

11.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

வ�நாயக�ர� வட�� 2வ5 ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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அ8திமைல�ப�� 
ஒ�O�ர� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  ெத+� 
ப�க� கிழ�� க�
ட�

1.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

தைலயா. ெத/ , 2.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ�ரஹார8ெத/ , 

3.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 4.அ8திமைல�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 கவைர8ெத/ , 5.அ8திமைல�ப��  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேம���
ைச 
@/க�ேகாய��  1 வ5 ெத/ , 6.அ8திமைல�ப�� 
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேரா��8 ெத/ , 

7.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ேரா��8ெத/(ேம+�) , 8.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� 
�,��8 ெத/ 1 , 9.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 @/க� ேகாய�� 2வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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அ8திமைல�ப�� 
ஒ�O�ர� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, ெத+� 
ப�க�(ேம+� க�
ட�)

1.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேரா��8ெத/ , 2.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேம���
ைச ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 3.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 �5ெத/ , 4.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 அ�ணாநக� 1வ5 ெத/ , 

5.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

அ�ணாநக� �,��8ெத/ , 6.அ8திமைல�ப��  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 அ�ணாநக� 
�,��8ெத/ 2 , 7.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 அ�ணாநக� �,��8ெத/ 3 , 

8.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ேவ!� ேரா� , 9.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 அ�ணாநக� 2வ5 ெத/ , 

10.அ8திமைல�ப��  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ெகா�லேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

29

ஒ�O�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
632315

அரN 
ேம�நிழைல�ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ ேம+� 
ப�தி

1.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 1 

ெவ�ளாள� ெத/ , 2.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� 
(ஊ)வா�� 1 ெவ�ளாள� ெத/ ச45 , 3.ேம�நக� 
(வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 ஈ1வர� ேகாவ�� 
ெத/ , 4.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 

பஜா� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

30

ஒ�O�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
632315

அரN 
ேம�நிைல�ப�ள( , 

E�த� ம8திய 
க�
ட�இ  ெத+� 
ப�தி

1.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெக;ைகய�ம� ேகாவ�� ெத/  , 2.ேம�நக� 
(வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 அ�ராஹார8 ெத/ 
, 3.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ 1வ5 ெத/ , 

4.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம� ேகாவ�� 2வ5 ெத/ , 5.ேம�நக� 
(வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 மா.ய�ம� 
ேகாவ�� 3வ5 ெத/ , 6.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 2 ந�8 ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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எ�
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ஓ�O�ர� 632315

அரசின� 
ேம�நிைலப�ள( 
எ1.எ1.ஏ ெத+� 
க�
ட�

1.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா��3 இராம� 
பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 2.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா��4 இராம� பஜைன ேகாவ�� 
ச45 ெத/ , 3.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� 
(ஊ)வா�� 2 பாலN�ப�ரமண� நக� 1 வ5 ெத/ , 

4.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 4 

பாலN�ப�ரமண�நக� 2 வ5 ெத/ , 5.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா��3 ேம��8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

32

ஒ�O�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ க�
ட�, 

�திய க�
ட�

1.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா��4 

ச4ைதெத/ , 2.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� 
(ஊ)வா�� 4 ேதவா;க�ர� ெமய�� ெத/ , 

3.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 4 ச45 
ெத/ , 4.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 4 

ேதவா;க�ர� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

5.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா��4 

ேதவா;க�ர� ேரா� ெத/ , 6.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 4 வ�ண;�ள� ேரா� , 

7.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 4 

அ<ய�பாைளய� ேரா� , 8.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 5 வ�.வ�.தா;க� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 9.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 5 வ�.வ�.தா;க� ெகா�ைல 
வ >�க� , 10.ேம�நக� (வ.கி) ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 
5 வ�.வ�..தா;க� அ.ஜனகாலன( , 11.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 5 வ�.வ�..தா;க� 
அ.ஜனகாலன( ச45 ெத/ 1 , 12.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 5 வ�.வ�.தா;க� 
அ.ஜனகாலன( ச45 ெத/ 2 , 13.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 5 வ�.வ�.தா;க� 
அ.ஜனகாலன( ச45 ெத/ 3 , 14.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா�� 5 ஓ�O�ர� 
அ.ஜனகாலன( ேரா� ெத/ , 15.ேம�நக� (வ.கி) 
ஒ�O�ர� (ஊ)வா��5 ஓ�O�ர� காலன( 
மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 16.ேம�நக� (வ.கி) 
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33 அ�பந�!� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(, 
E�த� எ1.எ1.ஏ 
ம8திய க�
ட�

1.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 1 

ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய��  ெத/ , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 2 

பஜைன ேகாய�� ச45 ெத/ , 4.க�ணம;கல� 
(வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 2 பஜைன ேகாவ�� 
ச45 ெத/ 2 , 5.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 2 பஜைன ேகாய�� ச45 ெத/ 3 , 

6.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 2 

பஜைன  ேகாய�� ச45 ெத/    4 , 

7.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 

ேத� மாட வ >தி , 8.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 ேத� மாட வ >தி ச45 1 , 

9.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 

ேத� மாட வ >தி ச45 2 , 10.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 ேத� மாட வ >தி ச45 3 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
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ய�� உ�ள பர��

34 அ�பந�!� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(இ 
எ1.எ1.ஏ �திய 
க�
ட� ெத+� 
க�
ட� ேம+� ப�தி

1.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 

பஜா� ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 3 பஜா� ச45 1 , 3.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 பஜா� ச45 2 , 

4.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 

பஜா� ச45 3 , 5.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 3 பஜா� ச45 4 , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 7.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ச45 1 , 

8.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ச45 2 , 9.க�ணம;கல� 
(வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ ச45 3 , 10.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ச45 4 , 11.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� ச45 5 , 

12.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ச45 6 , 13.க�ணம;கல� 
(வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ச45 7 , 14.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ச45 8 , 15.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 3 ஆ+ேறார8 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ,  �திய 
க�
ட� வட�� ப�தி 
(ேம+� பா�8த)

1.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 

ஆ+ேறார8 ெத/ , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 �,��8 ெத/   1 , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 2 

�,��8 ெத/   2 , 4.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 2 �,��8 ெத/ 3 , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 

க�ணப�ரா� ெத/ , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 �,��8 ெத/   4 , 

7.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 

வ�ேவகான4த� ெத/ , 8.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 4 �,��8 ெத/ 5 , 

9.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

�,��8 ெத/ 6 , 10.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 அ�ேப8கா� ெத/ , 

11.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

காலன( �,��8 ெத/   1 , 12.க�ணம;கல� 
(வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 காலன( �,��8 
ெத/ 2 , 13.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� 
(ஊ)வா�� 5 �திய காலன( , 14.க�ணம;கல� 
(வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 இராஜ வ >தி , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள(  
பைழய க�
ட� 
கி0�� பா�8த வாய��

1.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

இராஜ வ >தி ச45 ெத/ 1 , 2.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 இராஜ வ >தி ச45 ெத/ 2 , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

இராஜ வ >தி �,��8 ெத/ , 4.க�ணம;கல� 
(வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 சி;கார ேதா�� , 

5.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

நா<�க� ெகா�டா , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 நா.ெகா.ேரா��8 ெத/  1 

, 7.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

நா.ெகா.ேரா��8 ெத/  2 , 8.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 நா.ெகா.ேரா��8 ெத/ 3 , 

9.க�ணம;கல� (வ.கி) அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 

நா.ெகா.ேரா��8 ெத/ 4 , 10.க�ணம;கல� (வ.கி) 
அ�பந�!� (ஊ)வா�� 5 அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ஒ�O�ர� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(வட�� 
க�
ட�

1.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

��,ேம� �,�� ெத/  , 2.வ�ணா;�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஈ1வர� ேகாய�� 
ெத/ , 3.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��1ஈ1வர� ேகாய�� �,��ெத/ , 

4.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா� 
ெத/ , 5.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ப�கH நக� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட��  க�
ட� 
ெத+� ப�க�

1.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

��,ேம�  , 2.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ச4ைதேம� �,�� ெத/ , 

3.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ச4ைதேம� ப�ள( Qட8ெத/ , 4.வ�ணா;�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ச4ைதேம� கிழ�� 
ெத/ , 5.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ச4ைதேம� �,�� ெத/ , 6.வ�ணா;�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ச4ைதேம� ேம+� 
ெத/ , 7.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ெரய��ேவ ைல� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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வ�ணா;�ள�  
ஒ�O�ர� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  
ெத+� க�
ட� 
வட�� ப�க�

1.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேதர
 
ெத/ , 2.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 காவா;கைரெத/ , 3.வ�ணா;�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 த/மராஜா ேகாய�� ெத/ , 

4.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

ஆதிதிராவ�ட� �தியகாலன( , 5.வ�ணா;�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காலன( 1வ5 �,�� 
ெத/ , 6.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 காலன( 3வ5 �,�� ெத/ , 7.வ�ணா;�ள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� காலன( 4வ5 �,�� 
ெத/ , 8.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 காலன( 5வ5 �,�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

40
வ�ணா;�ள�  
ஒ�O�ர� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  
ெத+�  ப�தி  ெத+� 
க�
ட�

1.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பஜைன ேகாய�� ெத/ , 2.வ�ணா;�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 தி/வ�ணாமைல ேவ!� 
சாைல , 3.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 �
மி�
ைச 1வ5 ெத/ , 

4.வ�ணா;�ள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�
மி�
ைச 2வ5 ெத/ , 5.வ�ணா;�ள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆ�
�பாைளய�
 632311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.க�ணம;கல� (வ.கி) ஆ�
�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 1 ப%சாய85 அBவலக ெத/ , 

2.க�ணம;கல� (வ.கி) ஆ�
�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

3.க�ணம;கல� (வ.கி) ஆ�
�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 2 மா.ய�ம� ேகாய�� �,�� ெத/ , 

4.க�ணம;கல� (வ.கி) ஆ�
�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 2 ெகா�ைல ேம� , 5.க�ணம;கல� 
(வ.கி) ஆ�
�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 6.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ஆ�
�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� �,�� ெத/ , 7.க�ணம;கல� (வ.கி) 
ஆ�
�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 ெவ�ேள.ேம� , 

8.க�ணம;கல� (வ.கி) ஆ�
�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 2 பாடசாைல ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

42
5 �8A� அ%ச� 
632315

அரN உய�நிைல� 
ப�ள( ைமய க�
ட� 
கிழ�� ப�தி

1.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 சி�ன�8A�, 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.5 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 சி�ன�8A� மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 3.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 சி�ன�8A� பஜைன ேகாய�� ெத/ , 4.5 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1  சி�ன�8A� 
ெத�ன�ட8ெத/ , 5.5 �8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 சி�ன�8A�, ஒ8தவாைட ெத/ , 6.5 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 சி�ன�8A�  
ெகா�டாேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

43
5 �8A� அ%ச� 
632315

அரN உய�நிைல� 
ப�ள( ைமய க�
ட� 
ேம+� ப�தி

1.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 2.5 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 சிைலக�ெத/ , 3.5 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேமல�ைட8 ெத/ , 4.5 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 கீழ�ைட8 
ெத/ , 5.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�,��8 ெத/ , 6.5 �8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெகா�டா ேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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5 �8A� அ%ச� 
623315

அரசின� உய�நிைல� 
ப�ள( கிழ�� க�
ட� 
ேம+�  ப�க�

1.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

�%சா4தா;க� பஜைன ேகாய�� , 2.5 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 மாதா ேகாவ�� ெத/ , 3.5 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 பாைறேம� , 4.5 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 எ1.தா;க� வ >ர 
ேகாவ�� ெத/ , 5.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
5 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 6.5 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 ஒ8தவாைட ெத/ , 7.5 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ஏ.�கைரெத/ , 8.5 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 5 �8A� பா�ைட 
ெத/ , 9.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

45
5 �8A� அ%ச� 
623315

அரசின� உய�நிைல� 
ப�ள( கிழ�� க�
ட�

1.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 அ�ணாநக� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.5 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 கிண+, ெத/ , 3.5 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ந�8ெத/ , 4.5 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 மா.ய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 5.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �5 
ெத/ , 6.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�,��ெத/ , 7.5 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கீழ�ைட ெத/ , 8.5 �8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��4 ேசாமா�தா;க�ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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அ<ய�பாைளய� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  சி�ன 
அ<ய�பாைளய�

1.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.அ<ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 அ/4ததிய� பாைளய� , 

3.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 4.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 கா4தி நக� , 

5.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 சி சி 
ேரா� , 6.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 அ/45தியா� �
ய�/� , 

7.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

கா4தி நக� �,�� ெத/ , 8.அ<ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� கா4திநக� �,�� ெத/ 2 

, 9.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

கா4திநக� �,�� ெத/ 3 , 10.அ<ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 கா4திநக� �,�� ெத/ 
4 , 11.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ேம��8ெத/ , 12.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ேரா��8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

47
ெப.யஅ<ய�பா
ைளய� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க�
ட�

1.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள8 ெத/ , 2.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத/ , 

3.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1  

ஆதிதிராவ�ட�காலன( , 4.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 அ.சன காலன( , 

5.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ம�டப8ெத/ , 6.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

7.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பைழய காலன( , 8.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ம�டப8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ெப.யஅ<ய�பா
ைளய� 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
,எ1.எ1.எ.  ேம+� 
க�
ட�

1.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெப/மா� ேகாவ�� ெத/ , 2.அ<ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 

3.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ச45ெத/ , 4.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேத�மைல�ப�
 , 5.அ<ய�பாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 இ4திராநக� , 

6.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெகா�டாேம� , 7.அ<ய�பாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெகா�டேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

49

பாைளய 
ஏகா�பரந�!� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  
எ1.எ1.ஏ �திய 
க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ெப/மா� ேகாய�� 
ெத/ , 2.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 க�ன
ய� ெத/ , 

3.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 ��,ேம��8 ெத/ , 

4.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ெர�
யா�8 ெத/ , 

5.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ப�ைப8 ெத/ , 

6.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 �ள85ேம� ெத/ , 

7.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ெர�
யா� ச45 ெத/ , 

8.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ப�ள(�Eட ெத/ , 

9.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 10.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 1 ப�ைப ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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பாைளய 
ஏகா�பரந�!� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  �திய 
க�
ட� ேம+� ப�தி

1.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 ஏகா�பரந�!� , 

2.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

3.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 மாதா ேகாய�� ெத/ , 

4.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 3 ெகா�டா ேம� , 

5.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 3 ஆ+,ேம� , 

6.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 ெக;ைகய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 7.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) 
பாைளய ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 3 

மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 

8.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 3 ேரா��ெத/ , 

9.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 4 சி.சி ேரா� , 

10.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 ஏகா�பரந�!� 
�,�� ெத/ 1 , 11.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) 
பாைளய ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 

ஏகா�பரந�!� �,�� ெத/ 2 , 

12.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) பாைளய 
ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 ஏகா�பரந�!� 
�,�� ெத/ 3 , 13.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) 
பாைளய ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 3 

ெகா�டாேம� , 14.ெப.யஅ<ய�பாைளய�(வ.கி) 
பாைளய ஏகா�பரந�!�(ஊ)வா�� 2 

ஆதிதிராவ�ட� �,�� ெத/ 2 , 
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ராமசாண����ப� 
(கி) ஓ�O�ர� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  ெத+� 
ப�க� ேம+� க�
ட�

1.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 

கீ08 ெத/ , 2.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� 
(ஊ)வா�� 1 கீ08 ெத/ 1வ5 ச45 , 3.ேம�நக� 
(வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 கீ08ெத/ 
2வ5 ச45 , 4.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

5.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 

ேரா��8ெத/ , 6.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�டா ேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

52

ராமசாண����ப� 
(கி) ஓ�O�ர�(அ) 

 632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(,ெத+� 
ப�க� ,கிழ�� க�
ட�,

1.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 

ந�8ெத/ , 2.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� 
(ஊ)வா�� 1 வட�� ேம��8ெத/ , 3.ேம�நக� 
(வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 ெத+� 
ேம��8ெத/ , 4.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� 
(ஊ)வா�� 1 ந	N ெகா�ைல ேம� , 5.ேம�நக� 
(வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 ெத+�8ெத/ , 

6.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 

மைல ேம� , 7.ேம�நக� (வ.கி) ராமசாண���ப� 
(ஊ)வா�� 1 இ4திரா நக� , 8.ேம�நக� (வ.கி) 
ராமசாண���ப� (ஊ)வா�� 1 ேகாழி ��ைட , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

53

ேம�நக� 
ஒ�O�ர� 
அ%ச� 632315

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட��  க�
ட� 
கிழ�� ப�தி

1.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கீழ�ைட 
ேரா� ெத/ , 2.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ேரா�8ெத/ , 3.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேமல�ைட8 ெத/ , 4.ேம� நக� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத/ , 5.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ந�8ெத/ , 6.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ந� �,��8 ெத/ , 7.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ப�ள(�Eட8 ெத/ , 8.ேம� நக� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�ள(Eட ச45 ெத/ , 9.ேம� 
நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 திெரௗபைத 
அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 10.ேம� நக� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஏ.�கைர8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேம�நக� 
ஒ�O�ர� 
அ%ச� 632315

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� க�
ட� 
ேம+� ப�தி

1.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�ைல�ற வ >�க� , 2.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 காலன( ேரா�8ெத/ , 3.ேம� நக� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழயகாலன( , 4.ேம� 
நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( @த� 
ெத/ , 5.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�திய காலன( 2வ5 ெத/ , 6.ேம� நக� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( 3வ5 ெத/ , 

7.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 மட� ப�தி 
, 8.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ரய��ேவ 
பாைதவ >�க� , 9.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேமலா�ைட ஏ.�கைர ப�தி , 

10.ேம� நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 தா;க� 
ேரா� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

55
�5�பாைளய� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� க�
ட� 
ெத+� ப�தி

1.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 1 

ஏ.�கைர8ெத/ , 2.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 1 ெமய��ேரா�ெத/ 1 , 3.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாய��ெத/ , 

4.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 ேவ!� 
ஆரண� ெமய��ேரா� , 5.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 ேம+�ெகா�டாேம�2 , 

6.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 ேரா� 
ெத/ , 7.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 

காலன( ஏ.�கைர8ெத/ , 8.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 காலன( 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 9.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 காலன(ந�8ெத/ , 

10.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 

காலன(ேரா� ெத/ , 11.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 காலன(ெமய��ேரா� 
ெத/ 2 , 12.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 
3 காலன(5��கி அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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�5�பாைளய� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ெத+� க�
ட�

1.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 

பாடசாைல8ெத/ , 2.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 2 வ >ர�ேகாய��@த�ெத/ , 3.கீ0நக� 
(வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 வ >ர�ேகாய�� 
2வ5ெத/ , 4.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 2 ெச�லிய�ம�ேகாய��ெத/ , 5.கீ0நக� 
(வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 2 

ஒ8தாவாைட8ெத/ , 6.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 �ள85ேம��8ெத/ , 

7.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 

ம4தெவள(8ெத/ , 8.கீ0நக� (வ.கி) �5�பாைளய� 
(ஊ)வா�� 3 கிழ��ெகா�டாேம� , 9.கீ0நக� (வ.கி) 
�5�பாைளய� (ஊ)வா�� 3 

ைர1மி�ெகா�டாேம� ப�தி , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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கீ0நக� கிராம� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ேம+� 
க�
ட� வட�� ப�தி

1.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம+,� 3 

ேரா�8ெத/ , 2.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�5�பாைளய� ேரா�8ெத/ , 3.கீ0நக� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம+,� 2 ேமலா�ைட8ெத/ , 

4.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெப/மா�ேகாய��ெத/ , 5.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ந�8ெத/ , 6.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேரா�ச45ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

58
கீ0நக� கிராம� 
632315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ேம+� 
க�
ட� ெத+� ப�தி

1.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஓ8தவாைட8ெத/ , 2.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�டாேம� , 3.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �,��ேரா�ெத/ , 4.கீ0நக� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 கீ0�ைட8ெத/ , 5.கீ0நக� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �/ம4தா;க� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 6.கீ0நக� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4�/ம4தா;க� ேரா�8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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அ.ய�பா
 
அ%ச� 632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க�
ட�, 

ேம+� ப�தி

1.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பைழய 
காலன( , 2.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�தியகாலன( 1வ5 ெத/ , 3.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �தியகாலன( 2வ5 ெத/ , 

4.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�தியகாலன( 3 வ5 ெத/ , 5.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��1 �தியகாலன( 4 வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

60
அ.ய�பா
 
அ%ச� 632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க�
ட�, 

கிழ�� ப�தி

1.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேம��8ெத/ , 2.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ெப.ய ெத/ , 3.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �ேத.ேம�(ெகா�டாேம�) , 

4.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ச�திநக� 
1வ5 ெத/ , 5.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ச�திநக� 2 வ5 ெத/ , 6.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ச�திநக� 3 வ5 ெத/ , 

7.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ச�திநக� 4 

வ5 ெத/ , 8.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�ேத. ேம�(ெகா�டா ேம�  2 , 9.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �ேத. ேம� ேவ!� ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

61

அ.ய�பா
 
கிராம� & அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ந�8ெத/ , 

2.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

க4தசாமிேப�ைட ெத/ , 3.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 கத�ப நக� , 4.அ.ய�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ந�8ெத/ , 5.அ.ய�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�ள8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

62

அ.ய�பா
 
கிராம� & அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஈச� 
ஓைட , 2.அ.ய�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

தா;க� ம+,� ெகா�டேம� , 3.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேதா� ஷா� , 4.அ.ய�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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ேசாம4தா;க� 
அ.ய�பா
 632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.அ.ய�பா
 (வ.கி) ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 

கத�பநக� , 2.அ.ய�பா
 (வ.கி) ேசாம4தா;க� 
(ஊ)வா�� 3 வட��ெத/ , 3.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 கிழ��ெத/ , 

4.அ.ய�பா
 (வ.கி) ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 

ேம+�ெத/ , 5.அ.ய�பா
 (வ.கி) ேசாம4தா;க� 
(ஊ)வா�� 3 ப�ள(�Eட8 ெத/ , 6.அ.ய�பா
 
(வ.கி) ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 ெத+� ெத/ , 

7.அ.ய�பா
 (வ.கி) ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 

அ/4ததிய� பாைளய�(சி,G�ேரா�) , 

8.அ.ய�பா
 (வ.கி) ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 

வட��ெகா�டாேம� , 9.அ.ய�பா
 (வ.கி) 
ேசாம4தா;க� (ஊ)வா�� 3 ேம+�ெகா�டாேம� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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சி,G� கிராம� & 

 அ%ச�   632314

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1,எ, �திய 
க�
ட� ெத+� ப�க� 
ேம+� ப�தி

1.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா�� ெத/ , 

2.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழய 
காலண� , 3.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�திய காலன(  1வ5 �,�� ெத/ , 4.சி,G� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பைழய அ/4ததிய� 
பாைளய� , 5.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெச�
8 தா;க� ெகா�டாேம� , 6.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழய காலன( ேரா��8 
ெத/ , 7.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய 
காலன( 2வ5 �,��8 ெத/ , 8.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன( 3வ5 �,�� 
ெத/ , 9.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய 
காலன( 4வ5 �,�� ெத/ , 10.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன( 5வ5 �,�� 
ெத/ , 11.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய 
காலன( ெமய�� ேரா� , 12.சி,G� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �திய காலன( ச45 , 13.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய அ/4ததிய� பாைளய� 
1வ5 �,��8 , 14.சி,G� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �திய அ/4ததிய� காலன( 2வ5 
�,�� ெதர , 15.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�திய அ/4ததிய� 3வ5 ெத/ , 16.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய அ/4ததிய�பாைளய� 
4வ5�,�� ெதர , 17.சி,G� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெகா�டா ேம� , 18.சி,G� (வ.கி) 
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சி,G� கிராம� & 

அ%ச� 632314

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1,எ, �திய 
க�
ட� ெத+� பா�8த 
கிழ�� ப�தி

1.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 2.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ந�8 ெத/ , 3.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 4.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெத�ன�ைட  ெத/ , 

5.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 வட�� 
ெகா�டாேம� , 6.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கீழா�ைட8 ெத/ , 7.சி,G� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 த/மராஜ ேகாவ�� 1வ5 �,�� 
ெத/ , 8.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

த�மராஜா ேகாய�� 2வ5 �,�� ெத/ , 9.சி,G� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 த/மராஜா ேகாவ�� 
ெத/ ம+,� ெகா�டா ேம� , 10.சி,G� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேம��8 ெத/ , 11.சி,G� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேமலா�ைட8 ெத/ , 

12.சி,G� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ச45 , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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சீன(வாச 
உ8தியாவன� & 

அ%ச�632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள( 
பைழய க�
ட�

1.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� 
(ஊ)வா�� 1 ெத�னா�ைட8 ெத/ , 2.சீ,G� 
(வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 1 

கீழா�ைட8 ெத/ , 3.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச 
உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாவ�� 
ெத/ , 4.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ேரா��8 ெத/ , 

5.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� 
(ஊ)வா�� 2 ேம+� ேமேல. ெகா�டா , 6.சீ,G� 
(வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 2 

ேமேல. , 7.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச 
உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 2 ேமேல. 
ெகா�டாேம� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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சீன(வாச 
உ8தியாவன�& 

அ%ச�632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள( �திய 
க�
ட�,ம8திய ப�தி

1.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� 
(ஊ)வா�� 1 கிழ�� ெகா�டா ேம� , 2.சீ,G� 
(வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 1 

ஏ.�கைர ெத/ , 3.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச 
உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 1 ம4த ெவள( , 

4.சீ,G� (வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 5.சீ,G� 
(வ.கி) சீன(வாச உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� 1வ5 �,�� ெத/ , 6.சீ,G� (வ.கி) 
சீன(வாச உ8தியானவன� (ஊ)வா�� 1 சி;கார 
ெகா�டா , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

68
Pசிமைல���ப� 
632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( �திய 
க�
ட� ெத+� ப�தி

1.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மைல8ெத/ , 2.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெத�ணா�ட8ெத/ , 

3.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( ெத/ , 4.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ச458ெத/ , 

5.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 6.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 @த�ப�ள(�Eட8ெத/ 
, 7.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இர�டா�ப�ள(�Eட8ெத/ , 8.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெத+�ெகா�டாேம� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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Pசிமைல���ப� 
632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( �திய 
க�
ட� வட�� ப�தி

1.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

@த� ேம+�ெகா�டாேம� , 2.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 இர�டா� ேம+� 
ெகா�டாேம� , 3.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 அ8திI�ப�ள(�Eட8ெத/ 1 , 

4.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ8திI�ப�ள(�Eட8ெத/ 2 , 5.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ச458ெத/ , 

6.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

@த� கிண+,8ெத/ , 7.Pசிமைல���ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 இர�டா� கிண+,8ெத/ , 

8.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

@த�ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

9.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

இர�டா�ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

10.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேம��8ெத/ , 11.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 அ8திI�ெகா�டாேம� , 

12.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேகானாகா�ெகா�டா , 13.Pசிமைல���ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 Gல8தா;க� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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க�
ட�,கிழ���ப
�திPசிமைல���ப
� அ%ச� 632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ப�ரதான க�
ட�

1.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�58ெத/ , 2.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ/4ததிய� @த� ெத/ , 

3.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ/4ததிய� 2வ5 ெத/ , 4.Pசிமைல���ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாவ�� ெத/ , 

5.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ந�8ெத/ , 6.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ந�8 ெத/ @த� ச45 , 

7.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ந�8 
ெத/ இர�டா� ச45 , 8.Pசிமைல���ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ந�8 ெத/ G�றா� ச45 , 

9.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ந�8 
ெத/ நா�கா� ச45 , 10.Pசிமைல���ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 மாள(ைக நக� 1வ5 ெத/ , 

11.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மாள(ைக நக� 2வ5 ெத/ , 12.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 மாள(ைக நக� 3 வ5 
ெத/ , 13.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 மாள(ைக நக�  4 வ5 ெத/ , 

14.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மாள(ைக நக� 5 வ5 ெத/ , 15.Pசிமைல���ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 மாள(ைக நக�  6 வ5 
ெத/ , 16.Pசிமைல���ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 மாள(ைக நக�  7 வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெகா�Sகாணாேதா
�� ேவதாஜி�ர� 
அ%ச� 632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  �திய 
க�
ட� ேம+� ப�க�

1.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 1 

வடவா�ைட ெத/ , 2.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 1 �,��ெத/ , 

3.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 1 

ந�8ெத/ , 4.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� 
(ஊ)வா�� 1 ேமலா�ைட8ெத/ , 5.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 6.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 1 ெகா�லேம��8ெத/ , 

7.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�Sகான4ேதா�� ேரா��ெத/ , 

8.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 
கி�ட��
ைச பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 

9.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 
கி�ட��
ைச ஆடள�ப� ேகாவ�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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ெகா�Sகாணாேதா
�� ,ேவதாஜி�ர� 
அ%ச� 632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  �திய 
க�
ட� ,கிழ�� ப�க�

1.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�Sகான4ேதா�� 1 வ5 �,�� ெத/ , 

2.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�Sகான4ேதா�� ெத�ணா�ைட ெத/ , 

3.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�Sகான4ேதா�� எ�ஜிஆ� நக� , 

4.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�Sகான4ேதா�� ப�ள(Eட8ெத/ , 

5.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ெகா�Sகான4ேதா�� ேமலா�ைட8ெத/ , 

6.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ேக.ேக.ேதா�� ெக;ைகய�ம� ேகாவ��  ெத/ , 

7.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 
ெகா�Sகான4ேதா�� ேரா� ெத/ , 

8.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 2 

ேக.ேக..ேதா�� ெக;ைகய�ம� ேகாவ�� �,��8 
, 9.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 
கி�ட� �
ைச மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

10.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� 
கி�ட��
ைச ேரா��8ெத/ , 11.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� கி�ட��
ைச 
@த� �,��ெத/ , 12.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ேவதாஜி�ர� (ஊ)வா�� கி�ட��
ைச 2 வ5 
�,��ெத/ , 13.@�ள�
ர� (வ.கி) ேவதாஜி�ர� 
(ஊ)வா�� கி�ட� �
ைச அ/4ததிய� பாைளய� 
, 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
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@�ள�
ர� 
கிராம� & அ%ச� 
632512

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம+� ப�க� �திய 
க�
ட�

1.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
பஜைனேகாய�� ெத/ , 2.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 இர�டாவ5 �,��ெத/ , 

3.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 @த� 
�,��ெத/ , 4.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 3வ5 �,��ெத/ , 5.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 4வ5�,��ெத/ , 

6.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேரா�ெத/ �/�ல� , 7.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேவதாஜி�ர� சாைல , 

8.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள(Qட8ெத/ Gல8தா;க� , 9.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 @த�ெத/ 
Gல8தா;க� , 10.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 இர�டாவ5ெத/ Gல8தா;க� , 

11.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 3வ5 
�,�� ெத/ Gல8தா;க� , 12.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 @த� �,��ெத/ , 

13.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெகா�ைலெத/ Gல8தா;க� , 14.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 இர�டாவ5 
�,��ெத/  Gல8தா;க� , 15.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 இர�டாவ5 ேம�ெத/ 
, 16.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெகா�லேம��ெத/ , 17.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப�ராமண�ெத/ , 

18.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 
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எ�
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@�ள�
ர� 
அ%ச�  632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  �திய 
க�
ட�

1.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2வ5 
ேமாைர ெத/ , 2.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� ேம� ெத/ , 3.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� ேரா��8ெத/ , 4.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� @த� �,��ெத/ , 

5.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2வ5 
�,�� ெத/ , 6.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� @த� ேமாைர ெத/ , 7.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� ஆ	சா. ெத/ , 

8.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� ேமாைர 
�,��ெத/ , 9.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� ேம���
ைச @த� ெத/ , 

10.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
ேம���
ைச �,��ெத/ , 11.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� காலன( @த� ெத/ , 

12.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� காலன( 
2வ5 ெத/ , 13.நவா�� காலன( ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 14.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� காலன( 3வ5 ெத/ , 15.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� காலன( �,��ெத/ , 

16.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� காலன( 
மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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கி/Hணாவர� 
@�ள�
ர� 
அ%ச�  632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  �திய 
க�
ட�

1.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
ஆல4தா;க� @த� ெத/ , 2.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� ஆல4தா;க� 2 வ5 ெத/ , 

3.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
ஆல4தா;க� @த� �,��ெத/ , 

4.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
ஆல4தா;க� 2வ5 �,��ெத/ , 5.@�ள�
ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� ஆல4தா;க� ஆரண� 
சாைல , 6.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
ஆல4தா;க� Pசிமைல��ப� சாைல , 

7.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
கி/Hணாவர� பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 

8.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
கி/Hணாவர� 2 வ5 ெத/ , 9.@�ள�
ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� கி/Hணாவர� @த� �,�� 
ெத/ , 10.@�ள�
ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
கி/Hணாவர� ெகா�ல ேம��8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

76
12 �8A�  
அ%ச�  632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  
ப�ரதான க�
ட�

1.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெத�னா�ைட ெத/ , 2.12 �8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.12 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 காலன( 
ேட;�ெத/ , 4.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெக;ைகய�ம�ேகாய��ெத/ , 5.12 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 மாதாேகாய�� ெத/ , 6.12 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2அ�ம�ேகாய�� 
ெத/ , 7.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெவ�ள�ள� காலன( , 8.12 �8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெக;ைகய�ம� ேகாய�� �,�� 
ெத/ , 9.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெத�ணா�ைட �,�� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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12 �8A�  
அ%ச�  632512

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  
ைமய க�
ட� ெத+� 
ப�தி

1.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கிழ�� 
ெகா�டாேம� 1 , 2.12 �8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 கிழ�� ெகா�டாேம� 2 , 3.12 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.எ�.ப�
 , 4.12 �8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.எ�.ப�
 காலன( , 

5.�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஏ.ேகா
 , 6.12 

�8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பா�ைட �ள� , 

7.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெகா�டேம� 
ச45 ெத/ , 8.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

@�ள�
ர� ேரா� 1வ5 ெத/ , 9.12 �8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பா�ைட �ள� 2 வ5 ெத/ , 

10.12 �8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

@�ள�
ர� ேரா� 2வ5 ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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ெமார�ப4தா;க�
ெவ�ேள.அ%ச�6

32317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ஒ�
�
ைச

1.ேமார�ப4தா;க� (வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 
2 மைலேம� ெகா�ைல வ >�க� , 

2.ேமார�ப4தா;க� (வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 
2 ப�ள(Eட8ெத/ , 3.ேமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 2 ேம��8ெத/ , 

4.ேமார�ப4தா;க� (வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 
2 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 5.ேமார�ப4தா;க� 
(வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 2 ெப.யெத/ , 

6.ேமார�ப4தா;க� (வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 
2 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 7.ேமார�ப4தா;க� 
(வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம�ேகாவ��ெத/ , 8.ேமார�ப4தா;க� 
(வ.கி) ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 2 

அ�ம�ேகாவ��ெத/ , 9.ேமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ஒ�
�
ைச (ஊ)வா�� 2 ஏ.ேகா
 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெமார�ப4தா;க� 
கிராம� 
ெவ�ேள. 
அ%ச� 632317

அரசின� உய�நிைல� 
ப�ள( �திய க�
ட�

1.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வ�8வா4தா;க�ேரா� , 2.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 ேம�� ெத/ , 

3.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�5காலன( @த�ெத/ , 4.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 மா.ய�ம�ேகாய�� ெத/ , 

5.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

வ�8வாதா;க� ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 

6.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ஓைட�கா� �,��ெத/ , 7.ெமார�ப4தா;க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �தியகாலன( ந�ெத/ , 

8.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�5காலன( ேட;�ெத/ , 9.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 காலன( ெகா�ளேம��ெத/ , 

10.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

காலன( ேம��ெத/ , 11.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 வ�8வாதா;க� ெமய��ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

80

ெமார�ப4தா;க� 
கிராம� 
ெவ�ேள. 
அ%ச�632317

அரசின� உய�நிைல� 
ப�ள( ெத+� ப�தி 
எ1.எ1.ஏ க�
ட�

1.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ஓைட�கா� ெத/ , 2.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� , 

3.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெப.யெத/ , 4.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 கீழ�டெத/ , 5.ெமார�ப4தா;க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ந�ச45ெத/ , 

6.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ஈ1வர� ேகாய��ெத/ , 7.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 பஜைனேகாய�� ெத/ , 

8.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ப�ள(�Eட8 ெத/ , 9.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 கள85ேம��ெத/ , 

10.ெமார�ப4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ�ணாநக� ேரா�ெத/ , 11.ெமார�ப4தா;க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெமார�ப4தா;க� 
ெமய��ேரா� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெவ�
யா4ெதாT
வ�& அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(  
எ1.எ1,எ, �திய 
க�
ட� ெத+� ப�தி

1.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�5�ேப�ைட ெத/ , 2.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �5�ேப�ைட �,��8 ெத/ , 

3.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேரா�� ெத/ , 4.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம4தெவள( , 

5.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஈ
ய� ெத/ , 6.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1ஈ
ய� �,��8 ெத/1 , 

7.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஈ
ய� �,��8 ெத/ 2 , 8.ெவ�
யா4ெதாTவ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

9.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பஜைன ேகாய�� �,�� ெத/ , 

10.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம�  ேகாய�� ெத/ , 

11.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/   2 , 

12.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 

13.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

சா4தி நக� 1 , 14.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 சா4தி நக� 2 , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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ெவ�
யா4ெதாT
வ�& அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�  ப�ள( 
,�திய க�
ட�,ேம+� 
ப�க�

1.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

கீ0 காலன( , 2.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 எ1.I வன� ேரா� , 

3.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெதா��� வ >� ெத/ 1 , 4.ெவ�
யா4ெதாTவ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெதா��� வ >� ெத/ 2 , 

5.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ/4ததிய� காலன( , 6.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 காமராஜ� காலன( 1 , 

7.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

காமராU காலன(2 , 8.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேதா�� ெத/ 1 , 

9.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேதா�� ெத/ 2 , 10.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 மா5�.ய4தா;க� , 

11.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ�ப� தா;க� �,��8 ெத/ , 

12.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மா5 �.ய4தா;க� ேம�� ெத/ 1 , 

13.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேம�� ெத/ 2 , 14.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 மா5 �.யா4தா;க� ேரா�� 
ெத/ , 15.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 க�லா;�85 ெத/ 1 , 

16.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

க�லா;�85 ெத/ 2 , 17.ெவ�
யா4ெதாTவ� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 க�லா;�85 ெத/ 3 , 

18.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

நா<�க�தா;க� , 19.ெவ�
யா4ெதாTவ� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 கீ0 காலன( , 
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அ�ராபாைளய� 
கிராம� & அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள( கிழ�� 
ப�க க�
ட�

1.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

சாவ
8 ெத/ , 2.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ைஜன� ெத/ , 3.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

4.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1அ�ரகார8 ெத/ , 5.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �ள85ேம��8ெத/  1 , 

6.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�ள85 ேம��8 ெத/ 2 , 7.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��  3 �ள85 ேம��8 ெத/ 3 , 

8.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�ள85 ேம��8 ெத/ 4 , 9.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பF�� ெத/ , 

10.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

கீழ�ைட ெத/ , 11.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ேவ!� ேரா� , 12.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�.ஆ� நக� �,�� 
ெத/ 1 , 13.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ப�.ஆ� நக� �.ெத 2 , 

14.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப�.ஆ�. நக� �,�� ெத/ 3 , 15.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�.ஆ� நக� �,�� 
ெத/ 4 , 16.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ப�.ஆ� நக� �,�� ெத/ 5 , 

17.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேம��8 ெத/ , 18.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெகா�லேம��8 ெத/ , 99.அய�நா� 
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அ�ராபாைளய�& 

அ%ச� 632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(  �திய 
க�
ட� ேம+� ப�தி

1.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ.சன காலண�  �,�� ெத/ 1 , 

2.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ.சன� காலன( �,�� ெத/ 2 , 

3.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ.சன� காலன( �,�� ெத/  3 , 

4.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ.சன� காலன( �,�� ெத/ 4 , 

5.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ.சன� காலன( �,�� ெத/ 5 , 

6.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெக;கா�ர� ெத/ , 7.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெக;கா�ர� �,�� ெத/ 1 , 

8.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வடவ�ைட ெத/ , 9.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 வடவ�ைட �,�� ெத/ , 

10.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 உதய 
6.ய� �,�� ெத/ , 11.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 சி,G� ேரா� �,�� ெத/ 1 

, 12.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

சி,G� ேரா� �,�� ெத/ 3 , 13.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேதா�ட�பாைளய� 
ெத/ , 14.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 ேதா�ட�பாைளய� �,�� ெத/ , 

15.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேஜாதி ெத/ �,�� ெத/ 1 , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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அ�ராபாைளய�& 

அ%ச� 632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(  �திய 
க�
ட�

1.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ.சன காலன( �,�� ெத/ 6 , 2.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெக;ைகய�ம� 
ேகாவ�� ெத/ , 3.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேரா�� ெத/ 1 , 4.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேரா�� �,�� ெத/ 2 , 

5.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேரா�� �,�� ெத/ 3 , 6.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 உரய 6.ய� ெத/ , 

7.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ�ணாேப�ைட ெத/ , 8.அ�ராபாைளய� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாேப�ைட �,�� 
ெத/ , 9.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

சி,G� ேரா� �,�� ெத/ 2 , 10.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 சி,G� ேரா� �,�� 
ெத/ 4 , 11.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெப/மா� ேகாவ�� ெத/ , 

12.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேஜாதி ெத/ �,�� ெத/ 2 , 13.அ�ராபாைளய� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேஜாதி ெத/ �,�� 
ெத/ 3 , 14.அ�ராபாைளய� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேஜாதி ெத/ �,�� ெத/ 4 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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அைடய�ல� 
ெம<I� 
அ%ச�632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள(  �திய 
க�
ட�

1.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ந8த�8திதா;க� , 2.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 கய�பா�க� எ�ைலய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 3.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கய�பா�க� பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

4.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கய�பா�க� பஜைனேகாய�� ச45 ெத/ , 

5.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கய�பா�க� பஜைன ேகாய��@த�ெத/ , 

6.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கய�பா�க� ப��ைளயா�  ேகாய�� ெத/ , 

7.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பைழய 
காலன( ெத/ , 8.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( ெத/ , 9.அைடய�ல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( @த� 
�,�� ெத/ , 10.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( 2வ5 �,�� ெத/ , 

11.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�தியகாலன( 3வ5 �,�� ெத/ , 12.அைடய�ல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( 4வ5 
�,�� ெத/ , 13.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ப�ராமின� ெத/ , 14.அைடய�ல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 காம� ச45 , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

87

அைடய��ல� 
ெம<I� அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( 
பைழய க�
ட�

1.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 

க/ண�க� ெத/ , 2.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  2 ெப.யெத/ , 3.அைடய�ல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��  2 ெகாசெத/ , 4.அைடய�ல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆைனேம�� ெத/ , 

5.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

தைலயா.ெத/ , 6.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ஏ.�கைர 1வ5 ச45 ெத/ , 

7.அைடய�ல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஏ.�கைர 2வ5 ச45 ெத/ , 8.அைடய�ல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஏ.கைரெத/ , 9.அைடய�ல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெகா�ைலேம� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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வா��	 சாவ
ய�� 
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ெம<I� அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( பைழய 
க�
ட�

1.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேவளாள� 
ெத/ , 2.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 3.ெம<I� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாைளய�கா� ெத/ , 

4.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 யாதவ� 
ெத/ , 5.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.ெம<I� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 க/னாகர�ப�� ேரா� ெத/ , 

7.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

க/னாகர�ப�� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

8.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

க/னாகர�ப�� ம4தெவள( , 9.ெம<I� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 க/னாகர�ப�� ச45ெத/ , 

10.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

க/னாகர�ப�� ப�ளெத/ , 11.ெம<I� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 க/னாகர�ப�� ேம�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெம<I�  
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பஜைனேகாய�� ெத/ , 2.ெம<I� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 பைழய ெச;�த� ெத/ , 3.ெம<I� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா�� ெத/ , 

4.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 வ >ர� 
ேகாய�� ெத/ , 5.ெம<I� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 சா�பசிவ� ெத/ , 6.ெம<I� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய ெச;�த� ெத/ , 

7.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பா�ைடெத/ 
, 8.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 அ�ணாநக� 
, 9.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ம4தெவள(ெத/ , 10.ெம<I� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ஈ1வர� ேகாய�� ெத/ , 11.ெம<I� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�ள(�Eட ச45 ெத/ , 

12.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�ள(�Eட 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
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ெம<I�  
அ%ச� 632317

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(, எ1 
எ1 ஏ E�த� �திய 
க�
ட�

1.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

2.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

3.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 1வ5 �,�� ெத/ , 4.ெம<I� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பைழயகாலன( 2வ5 
�,�� ெத/ , 5.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 பைழயகாலன( 3வ5 �,�� ெத/ , 6.ெம<I� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( ெத/ , 

7.ெம<I� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( 
ஓ�ச�தி ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ெவ�ேள. 
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( 
E�த��5 க�
ட� 
வட�� ப�தி

1.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1ம�ண�ப 
உைடயா� ெத/ , 2.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 3.ெவ�ேள. 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா�� ெத/ , 

4.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�வதராஜ�ல வ >தி , 5.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ஒ�ட8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

92
ெவ�ேள. 
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( 
E�த� �5 க�
ட� 
வட�� ப�தி

1.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 வ�ன(ய� ெத/ , 3.ெவ�ேள. 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 சிவ�பட8 ெத/ , 

4.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 வ�ன(ய� 
ெத/ �,�� ெத/ 1 , 5.ெவ�ேள. (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 வ�ன(ய� �,�� ெத/ 2 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ச;கீதவா
  
அ%ச� 632504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

ஏ.�கைர8ெத/ , 2.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 
(ஊ)வா�� 2 காலன(பஜைனேகாய��ெத/ , 

3.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 2 

�தியகாலன(இ4திராநக�ெத/ , 4.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 அ�ப4தா;க� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 5.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 ஆரண� ஆ+கா�சாைல , 

6.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 

த1தகீ�ெத/ , 7.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 
(ஊ)வா�� 3 அ�ப4தா;க�ேரா�8ெத/ , 

8.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

ஏ.�கைர @த� ெத/ , 9.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 ஏ.�கைர2வ58ெத/ , 

10.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 

ெமார�ப4தா;க�சாைல , 11.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 அ�ப4தா;க� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 12.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 அ�ப4தா;க� 
ப��ைளயா�ேகாய��2வ58ெத/ , 13.ெவ�ேள. 
(வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 3 அ�ப4தா;க� 
ப��ைளயா�ேகாய��3வ58ெத/ , 14.ெவ�ேள. 
(வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 2 

இ4திராநக�ேரா��8ெத/(காலன() , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

94
ச;கீதவா
  
அ%ச� 632504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ  க�
ட�

1.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

ெபரம4தா;க�ெத/ , 2.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 க/ண >க�ெத/ , 

3.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

ேம��8ெத/ , 4.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 
(ஊ)வா�� 1 @V	சாமிெத/ , 5.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 க�ைனய�ெத/ , 

6.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

ச;கீதவா
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 7.ெவ�ேள. 
(வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 உைடயா�ெத/ , 

8.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 2 

இ4திராநக�@த�ெத/ , 9.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 2 இ4திராநக� 
2வ58ெத/(காலன() , 10.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 க/ண >க�ெத/1வ5ெத/ , 

11.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

க/ண >க� 2வ5ெத/ , 12.ெவ�ேள. (வ.கி) 
ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 க/ண >க� 3வ58ெத/ , 

13.ெவ�ேள. (வ.கி) ச;கீதவா
 (ஊ)வா�� 1 

க/ண >க�4வ58ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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லாடவர� 
அ%ச� 632504

ஆ�சிமிஷ� 
ஆர�ப�ள( வட�� 
ப�க� ைஅற 
ெச�னா8A�

1.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 2 ெச�னா8A� ேரா� ெத/ , 

2.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 2 அ�ம� ேகாய�� �,�� ெத/ , 

3.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 2 அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 4.ம�ட8தா. 
(வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 2 

ேம�� ெத/ , 5.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� 
லாடாவர� (ஊ)வா�� 2 ந� ெத/ , 6.ம�ட8தா. 
(வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 2 

ஒ8தவாைட ெத/ , 7.ம�ட8தா. (வ.கி) 
ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 
2வடவ�ணைட ெத/ இ4திராநக� , 8.ம�ட8தா. 
(வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 2 

கீ0�ைட ெத/ இ4திராநக� , 9.ம�ட8தா. (வ.கி) 
ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 2 

ந�8ெத/இ4திராநக� , 10.ம�ட8தா. (வ.கி) 
ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 2 ஒ8தவாைட 
ெத/இ4திராநக� , 99.அய�நா� வா0 

96
லாடவர� 
அ%ச� 632504

ஆ�சிமிஷ� 
ஆர�ப�ள( ெத+� 
அைற ெச�னா8A�

1.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 1 ப�ள8ெத/ , 2.ம�ட8தா. (வ.கி) 
ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� 
லாடாவர� (ஊ)வா�� 1 கள85ேம�� ெத/ , 

4.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 1 க�ப8ெத/ , 5.ம�ட8தா. (வ.கி) 
ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 1 வ�ன(ய 
ெத/ , 6.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� 
லாடாவர� (ஊ)வா�� 1 வ�ன(ய�,��  ெத/ , 

7.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 8.ம�ட8தா. (வ.கி) 
ெச�னா8A� லாடாவர� (ஊ)வா�� 1 லாடவர� 
ேரா��8ெத/ , 9.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� 
லாடாவர� (ஊ)வா�� 1ஏ.�கைர ெத/ , 

10.ம�ட8தா. (வ.கி) ெச�னா8A� லாடாவர� 
(ஊ)வா�� 2 மாதா ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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ரா4த� ெகார�W� 
632518

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(   �திய 
க�
ட�

1.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

ெத+� ெத/1 , 2.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 3.ரா4த�ெகார�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 வட��ெத/ 1 , 

4.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மXனவ� ெத/ , 5.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 கிழ�� ெத/ 1 , 6.ரா4த�ெகார�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெத+�ெத/ 2 , 

7.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

வட��ெத/ 2 , 8.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெத+� ெத/ 3 , 9.ரா4த�ெகார�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 கிழ��ெத/ 2 , 

10.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ந�8ெத/ 1 , 11.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 வட��ெத/ 3 , 12.ரா4த�ெகார�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 கிழ��ெத/ 3 , 

13.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 

வட��ெத/ 4 , 14.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ந�8ெத/ 2 , 15.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேமலா�ைடெத/ , 

16.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெத+� ெத/ 4 , 17.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ேம+� ச45 ெத/ , 

18.ரா4த�ெகார�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ந�ச45 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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பைனI� அ%ச� 
632518

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள( ேம+� 
க�
ட�  வட��ேம�

1.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 வட�� 
ேம��,��8ெத/ , 2.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 வட�� ேம�பஜைனேகாவ�� �,�� 
ெத/ , 3.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வட��ேம� ப��ைளயா� ேகாவ�� �,�� ெதர , 

4.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 வட��ேம� 
பஜைனேகாவ�� ெத/ , 5.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 வட��ேம� �58ெத/ , 6.பைனI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 வட�� ேம� 
அ.சிஆைல8ெத/ , 7.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 வட�� ேம� ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத/ , 8.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வட��ேம� ேரா��8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ெத+�ப�தி 
பைனI� அ%ச� 
632518

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

ஒ�ட4தா;க� , 2.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ெப/மா� ேகாவ�� �,�� ெத/ , 

3.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பஜைனேகாவ�� ெத/ , 4.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பஜைனேகாவ�� �,�� ெத/ , 

5.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ெப/மா� 
ேகாவ�� ெத/ , 6.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

7.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ேரா�ெத/ , 

8.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ந�8ெத/ 1 , 

9.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ந�8ெத/ 2 , 

10.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ந�8ெத/ 3 , 

11.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 �58ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

100
ஓைகI� 
(பைனI�) கிராம�

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� ஒைகI� 
ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 2.பைனI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 எ�
ய�ம� ேகாய�� ெத/ 
ஓைகI� , 3.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�ள�கைர ெத/ ஓைகI� , 4.பைனI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத/ ஒைகI� , 

5.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ ஒைகI� , 6.பைனI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 காலன( �,�� ெத/ 
ஒைகI� , 7.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேரா�� ெத/   ஒைகI� , 8.பைனI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 பா�ைடெத/ ஓைகI� , 

9.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/   ஒைகI� , 10.பைனI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/   
ஒைகI� , 11.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆகாச�ப��  ஒைகI� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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அ�E� கிராம� 
&அ%ச� 632518

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப� ப�ள( 
எ1.எ1.ஏ�திய 
க�
ட�

1.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 7 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ அ�E� , 2.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 7 பஜைன ேகாய�� ெத/ அ�E� , 

3.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 7 ேரா� ெத/ 
அ�E� , 4.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 7 

க;ைகய�ம� ேகாய�� ெத/ , 5.பைனI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 7 �,�� ெத/ அ�E� , 

6.பைனI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 7 ெகா�டா 
ேம�   அ�E� , 7.பைனI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 7 க;ைகய�ம� ேகாய�� ெத/    
அ�E� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

102

�திய க�
ட� 
கன(கிB�ைப 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா��1 ப�ராமண� ெத/ , 2.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) கன(கி!�ைப (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாவ�� 
ெத/ , 3.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா�� 1 ஈ1வர� ேகாவ�� ெத/ , 

4.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா�� 2 கீழ�ைட ெத/ , 5.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) கன(கி!�ைப (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 6.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
கன(கி!�ைப (ஊ)வா�� 2 �58 ெத/ , 

7.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா�� 2 ெக;ைகய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

8.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா�� 2 ம4தெவள( ெத/ , 9.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) கன(கி!�ைப (ஊ)வா�� 2 ம4தெவள( 
�,�� ெத/ , 10.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
கன(கி!�ைப (ஊ)வா�� 2 அ.ஜனகாலன( , 

11.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா�� 2 �,�� ெத/ 1 , 12.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) கன(கி!�ைப (ஊ)வா�� 2 �,�� ெத/ 2 , 

13.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) கன(கி!�ைப 
(ஊ)வா�� 2 �,�� ெத/ 3 , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ம�டதா. கிராம� 
S.V.நகர� அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(  �திய 
க�
ட� ேம+� ப�தி

1.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 ம�டதா. 
காலன(ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 2.ம�டதா. 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  1 ம�டதா. காலன( 
�தியெத/ , 3.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ம�டதா. மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 4.ம�டதா. 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம�டதா. ெப/மா� 
ேகாவ�� ெத/ , 5.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ம�டதா. ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ 
, 6.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ம�டதா. 
ேரா��ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

104

ம�டதா. கிராம� 
S.V.நகர� அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(  ெத+� 
ப�தி  க�
ட� 
ைமன4த�

1.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ைமன4த� 
பஜைனேகாவ�� ெத/ , 2.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ைமன4த� ேரா�� ெத/ , 3.ம�டதா. 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ைமன4த� �,�� 
ெத/ , 4.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ைமன4த� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

5.ம�டதா. (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ைமன4த� 
காலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 6.ம�டதா. 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ைமன4த� காலன( 
ேரா�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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E�த� க�
ட� 
ஆதL� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள( �திய

1.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ேம� �,�� ெத/ , 2.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஆதL�ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 3.ஆதL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஈ1வர�ேகாய��ெத/ , 

4.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 க�மாள� 
ெத�ன�ைட8ெத/ , 5.ஆதL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �ள85�கைரெத/ , 6.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 வ�/பா�சி�ர� ேரா��8ெத/ 
, 7.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

படவ >�ட�ம�ேகாய��ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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106 ஆதL� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள( ,வட�� 
ப�க க�
ட�,ேரா� 
ெத/,

1.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கா4திநக� 
1வ5 ெத/ , 2.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

கா4திநக� 2வ5ெத/ , 3.ஆதL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 கா4திநக� 3வ5ெத/ , 4.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 க�மாள� வடவா�ைட வ >தி , 

5.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 கா4திநக� 
4வ5ெத/ , 6.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வ�/பா�சி�ர�படவ >�ட�ம�ேகாய���,�� , 

7.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வ�/பா�சி�ர� படவ >�ட�ம�ேமல�ைடச45த , 

8.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வ�/பா�சி�ர� ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

9.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

இB�ைபமர8ெத/ , 10.ஆதL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கி1மி1தா;க�ெத/ , 11.ஆதL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 த/ம� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

107 ஆதL� 632317

ஊரா�சி ஓ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(  �திய 
க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கீைழI� 
ேம+�பஜைனேகாய��ெத/ , 2.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப�ள8ெத/ , 3.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 சாமி�க�O8ெத/ , 

4.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

1வ5க�ண��ேகாய��ெத/ , 5.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப�ள(�Eட8ெத/ , 6.ஆதL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

2வ5க�ன(�ேகாய��ெத/ , 7.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கீைழI�கிழ��பஜைனேகாய��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

108 ஆதL� 632317

ஊரா�சி ஓ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ,ெத+� 
ப�க க�
ட�, ேரா� 
ெத/

1.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பைழயகாலன(ேரா�8ெத/ , 2.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழயகாலன( 
மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 3.ஆதL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழயகாலன( சி�ன8ெத/ , 

4.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பைழயகாலன( ெத+�தேட;�ெத/ , 5.ஆதL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழயகாலன( 
இ4திராகா4திெத/ , 6.ஆதL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( 1வ5 அ�ேப8கா�ெத/ , 

7.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( 
2வ5அ�ேப8கா�ெத/ , 8.ஆதL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 �தியகாலன(ப�ள(�Eட8ெத/ , 

9.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �யவ�ெத/ , 

10.ஆதL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

த��கF�ட�ெத/ , 11.ஆதL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 கீைழI�ேரா�8ெத/ , 12.ஆதL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெத+�பஜைனேகாய��ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

109

ேந8தபா�க� 
கிராம� &அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய  
ந�நிைல�ப�ள(, �திய  
க�
ட�, வட�� ப�தி

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ேந8த�பா�க� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 

2.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ேந8த�பா�க� 
(ஊ)வா�� 1 வ�ன(ய� ெத/ , 3.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ேந8த�பா�க� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாவ�� 
ெத/ , 4.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ேந8த�பா�க� 
(ஊ)வா�� 1 வ5 �5ெத/ 1 , 5.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ேந8த�பா�க� (ஊ)வா�� 1 ேம�ெத/ , 

6.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ேந8த�பா�க� 
(ஊ)வா�� 2 கீ0ெத/ , 7.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
ேந8த�பா�க� (ஊ)வா�� 2 �5ெத/ 2 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

110 ச.வ�. நகர� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(   �திய 
க�
ட�

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெச�வவ�நாயக� ேகாவ�� ெத/ , 

2.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெகா�ல ேம�� ெத/ , 3.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெச�
ெத/ , 

4.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

Nபா�நாYேப�ைட N�ப�ரமண�யேகாய�� ெத/ , 

5.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ந�ெத/ , 6.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 கீழ�ைடெத/ , 7.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா�ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

111

ம/85வமைன 
வ >தி, ச.வ�. நகர� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள( ,பைழய 
க�
ட� , ெமய�� ேக� 
அ/கி�

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஓ8தவாைடெத/ , 2.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம/85வ மைன ெத/ , 

3.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

க�ப� ெத/ , 4.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ப�ள(�Eட8ெத/ , 

5.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஆய��றெத/ , 6.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 எ1.எ� ேரா� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

112

ச.வ�. நகர� 
கிராம� & அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(  
எ1.எ1,எ,  �திய 
க�
ட� ம8திய 
க�
ட�

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ராஜேம1தி. ெத/ , 2.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆய�பா
ெத/ , 

3.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 4.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 N�ப�ரமண�யNவாமி 
ேகாய�� ெத/ , 5.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 @1J� ெத/ , 6.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேவ�ட�கார ெத/ , 

7.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

உைடயா� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ச.வ�. நகர� 
கிராம� & அ%ச� 
632317

அரN 
ேம�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1,எ,  �திய 
க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

எ1எ�. ேரா� , 2.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ஆ�.இ.
.சி. ேரா� , 3.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பா�வா
ெத/ , 

4.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆதி@ல வா8தியா� ெத/ , 5.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 த�மராஜா ேகாய�� 
ெத/ , 6.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெச;�4த� ெத/ , 7.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ம4தெவள( ெத/ , 

8.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

சீதாராம� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

114
வட��ப�க� 
ச.வ�. நகர� 632317

அரN 
ேம�நிைல�ப�ள( 
எ1.எ1,எ,  �திய 
க�
ட� ேம+� ப�தி 
அைற எ� 2

1.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேட;� ெத/ , 2.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 வ�
கார� ெத/ , 

3.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

எ1.எ� ேரா� , 4.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �5ெத/ , 5.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 தி/வ�Sவ� ெத/ , 

6.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பாரதியா� ெத/ , 7.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ராஜவ >தி , 8.ச8தியவ�ஜயநகர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பாரதிதாச� ெத/ , 

9.ச8தியவ�ஜயநகர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெத�ைனமர8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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கா�ேட. 
மாம�W� 
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(

1.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 1 

ெப/மா�ேகாய��ெத/ , 2.மாம�W� (வ.கி) 
கா�ேட. (ஊ)வா�� 1 �ள85ேம��ெத/ , 

3.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 1 

�ள85ேம���,��8ெத/ , 4.மாம�W� (வ.கி) 
கா�ேட. (ஊ)வா�� 1 ேஜாய�காலன( , 5.மாம�W� 
(வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 

6.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 1 

ேம��8ெத/ கீழ�ைட வ >தி , 7.மாம�W� (வ.கி) 
கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 தசராேப�ைட 1வ5 வ >தி , 

8.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 

தசராேப�ைட 2வ5 வ >தி , 9.மாம�W� (வ.கி) 
கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 ேந8த�பா�க� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

116
மாம�W� 
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� 
ப�ள(,ெத+� ப�க� 
க�
ட�

1.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 

தி/வாழிந�!�ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

2.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 

ெத�ைனமர8ெத/ , 3.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. 
(ஊ)வா�� 2 ந�8ெத/ , 4.மாம�W� (வ.கி) 
கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 �தியெச;�4த�ெத/ , 

5.மாம�W� (வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 

�தியெச;�4த��,��8ெத/ , 6.மாம�W� (வ.கி) 
கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 யாதவ�ெத/ , 7.மாம�W� 
(வ.கி) கா�ேட. (ஊ)வா�� 2 ேரா��8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�
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மாம�W� 
கிராம� S.V. நகர� 
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைலப�ள( (வட�� 
ப�க �திய க�
ட�

1.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெப/மா�ேகாய��ெத/ , 2.மாம�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேமலா�ைட8ெத/ , 

3.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

N�ப�ரமண�ய�ேகாய��ெத/ , 4.மாம�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

5.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

கீழா�டவ >தி , 6.மாம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 த�மராஜாேகாய��ெத/ , 7.மாம�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியெச;�4த�ெத/ , 

8.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�தியெச;�4த��,��8ெத/ 7 , 9.மாம�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா��8ெத/ , 10.மாம�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா����,��8ெத/ , 

11.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேரா����,��ெத/2 , 12.மாம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ேரா���,��8ெத/3 , 13.மாம�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 14.மாம�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம�ேகாய���,��ெத/1 , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

118

மாம�W� 
S.V.நகர� அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல ப�ள( 
கிழ�� க�
ட�

1.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பஜைனேகாய��ெத/ , 2.மாம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெக;ைகய�ம�ேகாய��ெத/ , 

3.மாம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

@�றாவ5ெத/ , 4.மாம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 நா�காவ5ெத/ , 5.மாம�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஐ4தாவ5ெத/ , 6.மாம�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஆறாவ5ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
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லாட�பா
  SV 

நகர� அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(   
லாட�பா


1.மாம�W� (வ.கி) லாட�பா
 (ஊ)வா�� 1 

பஜைனேகாவ��ெத/ , 2.மாம�W� (வ.கி) 
லாட�பா
 (ஊ)வா�� 1 

பஜைனேகாய���,��8ெத/2 , 3.மாம�W� (வ.கி) 
லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

4.லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 ம4தெவள(8ெத/ , 

5.லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 அ/4ததிய�காலன( , 

6.மாம�W� (வ.கி) லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 

�தியகாலன( 1வ5ெத/ , 7.மாம�W� (வ.கி) 
லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( 2வ5ெத/ , 

8.மாம�W� (வ.கி) லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 

மாதாேகாய��ெத/ , 9.மாம�W� (வ.கி) லாட�பா
 
(ஊ)வா�� 2 மாதாேகாய���,��8ெத/ , 

10.மாம�W� (வ.கி) லாட�பா
 (ஊ)வா�� 2 

மாதாேகாய���,��8ெத/2 , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

120

இ/�ேப� 
கிராம� &அ%ச� 
632317

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
பைழய  க�
ட� 
இ/�ேப�

1.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம/ேத. , 

2.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப�கி.த�கா 
ஆ+கா� சாைல , 3.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ.கர� நக� ஆ+கா� சாைல , 

4.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ.கர� 
நக� ேரா� ெத/ , 5.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �ள85 ேம��8 ெத/ , 6.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப�கி.த�கா ேதா�� 
ெத/ , 7.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�கி.த�கா ம6தி ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ேரா� ெத/ 
அ/கி�,இ/�ேப�
 கிராம�, 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( �திய 
க�
ட�,ெத+� ப�க�

1.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 இ/�ேப� 
ேரா� ெத/ , 2.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 தி/வ�Sவ� ெத/ , 3.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ.கர� நக� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 4.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மகா8மா கா4தி ெத/ , 5.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பாரதியா� ெத/ , 6.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ.கர� நக� மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 7.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 க�ப� ெத/ , 8.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 9.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ராஜிYகா4தி நக� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

122

இ/�ேப� 
கிராம� & அ%ச� 
632317

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
பைழய க�
ட�

1.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 பாடசாைல 
ெத/ , 2.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

இ/ள� ெத/ , 3.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��1 க;ைகய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

4.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 

வடவ�ைட8 ெத/ , 5.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��2 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 6.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 கீழ�ைட வ >தி , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

123

ேரா� ெத/ 
அ/கி�,இ/�ேப�
 கிராம� -632317

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
�திய  க�
ட�,ெத+� 
ப�க�,

1.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத/ , 2.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��2 யாதவ� வ >தி , 3.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��1 ெகா�ைலேம�� ெத/ , 

4.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 பாட சாைல 
ெத+� ெத/ , 5.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2இ/�ேப� மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ 
, 6.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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இ/�ேப� 
அ%ச� 632317

ஆதிதிராவ�ட� 
நல�ப�ள( பைழய 
காலண�

1.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழய  
காலன( மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU நக�   ேமந>� 
ேத�க ெதா�
 ெத/ , 3.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 இ/ள� காலன( , 4.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 வ.உ.சி.நக� , 5.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழய காலன( 
ப�ள(Eட ெத/ , 6.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 பைழய காலன( ெத+� ெத/ , 

7.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராஜ� 
காலன( நாடகேமைட ெத/ , 8.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU காலன( மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 9.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 காமராU நக� ேரா�� ெத/ , 

10.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU 
நக� ஒ8தவாைட ெத/ , 11.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU நக� @த� �,�� 
ெத/ , 12.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

காமராU நக� இர�டாவ5 �,�� ெத/ , 

13.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU 
நக� G�றாவ5 ெத/ , 14.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU நக� P;கா ெத/ , 

15.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU 
நக� ேமல�ைட ெத/ , 16.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU நக� ந�8 ெத/ , 

17.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராU 
நக� ெத�ண�ைட ெத/ , 18.இ/�ேப� (வ.கி) 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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இ/�ேப� 
அ%ச� 632317

ஆதிதிராவ�ட� 
நல�ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய  
காலன( மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேக.ேக. நக� காலன( 
@த� ெத/ , 3.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெப.யா� நக� , 4.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேஜாகி காலன( , 5.இ/�ேப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �றவ� காலன( , 

6.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய 
காலன( ப�ள(Eட ெத/ , 7.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( ேமல�ைட 
ெத/ , 8.இ/�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேக.ேக.நக� இர�டாவ5 ெத/ , 9.இ/�ேப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3ேக.ேக.நக� 3வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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பழ;காG� 
&அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள(  எ1, 

எ1,ஏ, �திய க�
ட�

1.இ/�ேப� (வ.கி) பழ;காG� (ஊ)வா��3 

அ�ைனஇ4திரா நக� (ஆ+கா� ேரா�) , 

2.இ/�ேப� (வ.கி) பழ;காG� (ஊ)வா�� 3 ஆரண� 
 ெச<யா� ேரா� , 3.இ/�ேப� (வ.கி) பழ;காG� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைனேகாவ�� ெத/ , 4.இ/�ேப� 
(வ.கி) பழ;காG� (ஊ)வா�� 3 �ள85ேம��ெத/ , 

5.இ/�ேப� (வ.கி) பழ;காG� (ஊ)வா�� 3 

ஈ1வர� ேகாவ�� ெத/ , 6.இ/�ேப� (வ.கி) 
பழ;காG� (ஊ)வா�� 3 க;ைகய�ம� ேகாவ�� 
ெத/ , 7.இ/�ேப� (வ.கி) பழ;காG� (ஊ)வா�� 3 

காவா;கைர ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

127
ரா�
ணம;கல�
அ%ச�632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( �திய 
க�
ட�  ேம+� ப�க�

1.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெப.ய ெஜய�ன� ெத/ , 2.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 அரசமர8 ெத/ , 

3.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ�ரகார8 ெத/ , 4.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 சிறிய ெஜய�ன� ெத/ , 

5.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பாவ8ேதா�ட8 ெத/ , 6.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 பஜைனேகாவ�� ெத/ , 

7.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பஜைனேகாய�� �,��ெத/ 1 , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ய�� 
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ரா�
ணம;கல�
அ%ச�632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப��ள( �திய 
க�
ட� கிழ�� ப�க�

1.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெப.யெத/ , 2.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 சி;கார�ேப�ைட8 ெத/ , 

3.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �58 
ெத/ , 4.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
 2 இ.ப�.நக� �,��ெத/ 1 , 5.ரா�
னம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 இ.ப�.நக� பாரதியா� 
ெத/ , 6.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 இ.ப�.நக� �,��ெத/ 2 , 7.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 இ.ப�.நக� @85�மர� ெத/ , 

8.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இ.ப�.நக� ப��ேகா�ைட அழகி.ெத/ , 

9.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இ.ப�.நக� ம/5பா�
ய� ெத/ , 

10.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இ.ப�.நக� எ� ஜி ஆ� ேரா� , 11.ரா�
னம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 இ.ப�.நக� �,��ெத/ 3 , 

12.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இ.ப�.நக� மா.ய�ம�ேகாவ��ெத/ , 

13.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இ.ப�.நக� �/��ெத/ 4 , 14.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 இ.ப�.நக� �,��ெத/ 5 , 

15.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இ.ப�.நக� �,��ெத/ 6 , 16.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 இ.ப�.நக� �,��ெத/ 7 , 

17.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

129

ரா�
ணம;கல� 
கிராம� & 

அ%ச�632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
வட�� க�
ட� 
ேம+�� ப�தி

1.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆ+கா�ேரா� , 2.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 அைடய�ல�ேரா� , 3.ரா�
னம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 நில;கள(�வ >� , 

4.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ�ைமய�ப�� , 5.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 சி,�பா�க� , 6.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �ள85ேம��8ெத/ , 

7.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெக;ைகய�ம�ேகாய��ெத/ , 8.ரா�
னம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �,��ெத/ 1 , 

9.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�,��8ெத/ 2 , 10.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �தியேம��ெத/ 2 , 

11.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

கா4தி8ெத/ , 12.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �தியஅ.சனகாலன( �,��8ெத/ 1 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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இரா�
ணம;கல
� கிராம� & 

அ%ச�632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
வட�� ப���ற� ப�தி 
க�
ட�

1.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 2.ரா�
னம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேம��8ெத/ , 

3.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயஅ.ஜினகாலண� ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

4.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பஜைனேகாய��ெத/ , 5.ரா�
னம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அைடய�ல�ேரா� 
�,��8ெத/ , 6.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �தியேம��8ெத/ 1 , 

7.ரா�
னம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�தியஅ.சனகாலண� �,��8ெத/ 2 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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[ரா� நக� 
ேச\� கிராம� & 

அ%ச�  632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� 
ப�க� வட�� க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ/க� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வ�ணாரெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 N�பரமண�ய� ேகாய�� ெத/ , 5.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ�ம� ேகாய�� 
�,�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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[ரா� நக�  
ேச\� கிராம� & 

அ%ச�  632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம+� 
ப�க� ெத+� க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 சிறியெஜய�ன� 
ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 மXனவ� ெத/ , 5.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேட;� ெத/ , 6.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஆ+,பால� சாைல , 7.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஆ+கா� சாைல , 

8.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1  நடராU நக� , 

9.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேகசவ நக� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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[ரா�நக� ேச\� 
&அ%ச�  632316

ஊரா�சி ஓ�றிய 
ஆர�பப�ள( வட�� 
ப�தி �திய க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 [ரா� நக� 
1வ5ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 

[ரா� நக� , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 

[ரா� நக� 2வ5ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2  [ரா� நக� 3 வ5ெத/ , 5.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 [ரா� நக� 4வ5ெத/ , 

6.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 [ரா� நக� 
5வ5 ெத/ , 7.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 

[ரா� நக� 6வ5 ெத/ , 8.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  2 [ரா� நக� 7வ5ெத/ , 9.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 எ
ப� நக� , 10.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 ஆ	சா. ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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[ரா� நக� 
ேச\� &அ%ச�  
632316

ஊரா�சி ஓ�றிய 
ஆர�பப�ள( ேம+� 
ப�தி ெத+� க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 சாவ
 ெத/ , 

2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 ஈ1வர� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  
2 த�மராஜாேகாய�� ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 �ள85 ேம�� ெத/ , 5.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெப.யா� நக� , 6.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 கா4தி ெத/ , 7.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேவ!� ஆரண� சாைல , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேச\� கிராம� & 

அ%ச� 632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
 �திய க�
ட� ெத+� 
க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஈ ப�. நக� 1 வ5 
ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 இ.ப�.நக� 
2 வ5 ெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

இ.ப�.நக� 3 வ5 ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 இ.ப�.நக� 4 வ5 ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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ேச\� கிராம� & 

அ%ச� 632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
 �திய க�
ட� கிழ�� 
ப�தி

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 இ.ப�.நக� 5  வ5 
ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 இ.ப�.நக� 
6 வ5 ெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

இ.ப�.நக�  7 வ5 ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  3 �5 ெத/ , 5.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ரா�
ணம;கல� சாைல , 6.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஆ�.
.ஓ ஆப�1   
சாைல , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேச\� கிராம� & 

அ%ச� 632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
 ெத+� ப�க�

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேவ!� ஆரண� 
ெமய�� ேரா� , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ஒ8தவாைட ெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �திய காலன( , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ம/85வமைன ெத/ , 5.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ந�8ெத/ , 6.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ச45 ெத/ , 7.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �,�� ெத/ , 8.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 மாதாேகாய�� ெத/ , 9.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ.ஜன காலன( ெமய�� 
ேரா� , 10.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 11.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காலன( இர�டாவ5 ெத/ , 

12.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ரா�
ணம;கல� சாைல , 13.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 காலன( @த� ெத/ , 14.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராஜ� நக� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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ேச\� கிராம� &  

அ%ச�    632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
எ1, எ1,எ, ேம+� 
ப�க� �திய க�
ட� 
வட�� ப�தி

1.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 ெக;ைகய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அைடய�ல� ேரா� , 3.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 4.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ேம��8ெத/ , 5.ேச\� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 பைழய யாதவ� ெத/ , 6.ேச\� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியயாதவ� ெத/ , 7.ேச\� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 @ன(1வர� ேகாவ�� 
ெத/ , 8.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேவ!� 
ஆரண� சாைல , 9.ேச\� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ச45 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ர�நாத�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(   ேம+� 
ப�தி வட��க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 ச45ெத/ 
இர�நாத�ர� , 2.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 5 பா�ைடெத/ இர�நாத�ர� , 3.ேச\� 
(வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 சா�ேறா� 
பாைளய� 1வ5ெத/ , 4.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 5 சா�ேறா�பாைளய� , 5.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 சா�ேறா� பாைளய� 
2வ5ெத/ , 6.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 

சா�ேறா� பாைளய� 3வ5ெத/ , 7.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 8.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 

ஆரண�சாைல , 9.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 5 ஆ%சேநய�ேகாய�� ெத/ , 10.ேச\� 
(வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 
5ேட;�ெத/எ1.எ�.எ1.மி� , 11.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 எ1.எ�.எ1. மி� 
1வ5ெத/ , 12.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 
5 எ1.எ�.எ1.மி� 2வ5ெத/ , 13.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 எ1.எ�.எ1..மி� 
3வ5ெத/ , 14.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 
5 எ1,எ�.எ1 .மி� 4வ5ெத/ , 15.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 எ1.எ�.எ1..மி� 
5வ5ெத/ , 16.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 
5 அ�ராபாைளய� ேரா� , 17.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 1வ5 ேப�ைடெத/ , 

18.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 5 2வ5 
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ர�நாத�ர� 
கிராம� ேச\� 
அ%ச� 632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(  பைழய 
க�
ட�

1.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 

1வ5ஏ.�கைர8ெத/ , 2.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 4 2வ5ஏ.�கைர8ெத/ , 3.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 3வ5 ஏ.�கைர8ெத/ , 

4.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 

ராமச4திர�சாைல , 5.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 6.ேச\� 
(வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 

�ள85ேம��8ெத/ , 7.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 4 அர�மைன8  ெத/ , 8.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 ப�ள(�Eட8ெத/ , 

9.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 

ெப/மா�ேகாய��ெத/ , 10.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 பஜைனேகாய��ெத/ , 

11.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 

வாண�ய�ெத/ , 12.ேச\� (வ.கி) ர�நாத�ர� 
(ஊ)வா�� 4 1வ5ச458ெத/ , 13.ேச\� (வ.கி) 
ர�நாத�ர� (ஊ)வா�� 4 2வ5ச458ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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��ண8A� 
கிராம� & அ%ச� 
632314

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� �திய க�
ட�

1.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வாண�ய8ெத/ , 2.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �ள858 ெத/ , 3.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெப/மா� ேகாவ�� ெத/ , 

4.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 5.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2ப��ைளயா� ேகாவ��  ெத/ , 

6.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஐயா 
நா<�க� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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��ண8A� 
கிராம� & அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
வட�� க�
ட�

1.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெப.ய 
மஜி8 ெத/ , 2.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெச�ல��
 ெத/ , 3.��ண8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பரம� ெத/ , 

4.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 சி�ன 
மஜ>8 ெத/ , 5.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4  பஜா� ெத/ , 6.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 சி�ன மஜி8 �,�� ெத/ , 

7.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 சி�ன 
மஜி8 ச45 ெத/ , 8.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாய�� �,�� ெத/ , 

9.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன 
ேகாய�� 5�� ெத/ , 10.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �ள85 �,�� ெத/ , 

11.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 யாதவ� 
ெத/ , 12.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� �,�� ெத/ , 

13.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ச45 ெத/ , 14.��ண8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெப.யமஜி8 ச45 ெத/ , 

15.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பைழய 
பஜா� ச45 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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��ண8A� 
கிராம� & அ%ச� 
632314

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத+� க�
ட�

1.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பா�சாகி� 
ெத/ , 2.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

மX�த>� சாய� ெத/ , 3.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ம/85வமைனெத/ , 4.��ண8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 �5 ேரா� ெத/ , 

5.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

த�மா�.ப�டண�  ெத/ , 6.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 �ள85ேம�� ெத/ , 

7.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

சி;கார@தலிெத/ , 8.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ெகா�ளேம�� ெத/ , 9.��ண8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ப;கார�ேப�ைட ெத/ , 

10.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 த�ம�. 
�,�� ெத/ , 11.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ம/85வமைன @த� �,�� ெத/ , 

12.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ம/85வமைன 2 வ5 �,�� ெத/ , 

13.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 த�ம�. 
ச45 ெத/ , 14.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ப;கார�ேப�ைட ெத+� ெத/ , 

15.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 மX�த>� 
சாய� 5�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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��ண8A� 
கிராம� & அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  எ1, 

எ1,எ,ேம+� ப�தி  
�திய க�
ட�  வட�� 
ப�தி

1.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

அ/4ததிய� ெத/ , 2.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 6 வ�Sவ� ெத/ , 3.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 6 எ�.
.ப�ள( , 4.��ண8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 பஜைனேகாய�� ெத/ , 

5.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

பதிகார8ெத/ , 6.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 6 அ�ம�ேகாய�� ச45 ெத/ , 

7.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6  எ�. 


.ப�ள( ச45 ெத/ , 8.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 6 பதிகார8 ச45தெத/ , 9.��ண8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 பதிகார8 ேம+� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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��ண8A� 
கிராம� & அ%ச� 
632314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  எ1, 

எ1,எ,ேம+� ப�தி  
�திய க�
ட� ெத+� 
ப�தி

1.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

ேரOகா�பா� ேகாய�� 1வ5 ெத/ , 

2.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

ேரOகா�பா� ேகாய�� 2 வ5 ெத/ , 

3.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

ேரOகா�பா� ேகாய�� 3  வ5 ெத/ , 

4.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

ேரOகா�பா� ேகாய�� 4  வ5 ெத/ , 

5.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 6.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 6 பஜைனேகாய�� 1 வ5 ெத/ , 

7.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 பஜைன  
ேகாய�� 2 வ5 ெத/ , 8.��ண8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 6 �/ம4தா;க� பா�ைட ெத/ 
, 9.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

�/ம4தா;க� பா�ைட ெத+� ெத/ , 

10.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 காமராU 
நக� 1 வ5 ெத/ , 11.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 6 காமராU நக� 2  வ5 ெத/ , 

12.��ண8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 காமராU 
நக� 3  வ5 ெத/ , 13.��ண8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ெகா�லேம��8ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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ச��வராயந�!� 
கள�P� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  ெத+� 
க�
ட�

1.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 

ச�னதி ெத/ , 2.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 வ >ர� ேகாய�� 
ெத/ , 3.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� 
(ஊ)வா�� 1 த�மராஜா ேகாய�� ெத/ , 4.ந���ப� 
(வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 ேரா� ெத/ , 

5.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 

வட�� மாட வ >தி , 6.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 ெப/மா� ேகாய�� 
ெத/ , 7.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� 
(ஊ)வா�� 3 3வ5 மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

8.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�டேம� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

9.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�டா த%ஜிய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

10.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 
1ச�னதி ெத/  ெத�ணா�ைட ெத/ , 

11.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 

ச�னதி  ேமலா�ைட ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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ச��வராயந�!� 
- 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  வட�� 
ப�க  க�
ட�

1.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 1 

ஈ1வர� ேகாய�� ெத/ , 2.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 2 ேதர
 ெத/ , 

3.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 2 

பஜைன ேகாய�� ெத/ , 4.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 2 ஆதிதிராவ�ட� 
ேரா�ெத/ காலன( , 5.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 2 1 வ5 
மா.ய�ம�ேகாவ��ெத/ , 6.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 2 2  வ5 
மா.ய�ம�ேகாவ��ெத/ , 7.ந���ப� (வ.கி) 
ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 3 இ4திரா �
ய�/�� 
, 8.ந���ப� (வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 3 1 

வ5 ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 9.ந���ப� 
(வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 3 2  வ5 
ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 10.ந���ப� 
(வ.கி) ச��வராயந�!� (ஊ)வா�� 3 3வ5 
ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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த	சர�ப�� 
கிராம�

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள( ேம+� 
ப�தி  க�
ட�

1.ந���ப� (வ.கி) த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 1 1வ5 
ந8த ெகா�ைல8ெத/ , 2.ந���ப� (வ.கி) 
த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 1 ஒ8தவாைட ெத/ , 

3.ந���ப� (வ.கி) த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 1 2 வ5 
ந8தெகா�ைல8 ெத/ , 4.ந���ப� (வ.கி) 
த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

5.ந���ப� (வ.கி) த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.ந���ப� (வ.கி) 
த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 3 ேம��8ெத/ , 

7.ந���ப� (வ.கி) த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 3 அ.ஜன 
காலன( மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 8.ந���ப� 
(வ.கி) த	சர�ப�� 
(ஊ)வா��3அ.ஜனகாலன(மா.ய�ம�ேகாய�� 
�,��ச4த1 , 9.ந���ப� (வ.கி) த	சர�ப�� 
(ஊ)வா��3அ.ஜனகாலன(மா.ய�ம�ேகாய�ல 
�,��ச4த2 , 10.ந���ப� (வ.கி) த	சர�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 �திய காலன( 1 வ5ெத/ , 11.ந���ப� 
(வ.கி) த	சர�ப�� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன( 2 

வ5ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

149
ந����ப�  
அ%ச� 606903

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள(, எ1 எ1 
ஏ க�
ட�

1.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெச;�4த� 
ெத/ , 2.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.ந����ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேகரா ஆப�1 ெத/ , 

4.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� �,�� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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ந����ப�  
அ%ச� 606903

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள(, எ1 எ1 
ஏ க�
ட�, ெத+� 
ப�தி,

1.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேரா�8ெத/ , 2.ந����ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ஆ1ப��ட� ெத/ , 3.ந����ப� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 வாண�ய8 ெத/ , 

4.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ைர1மி� 
ெத/ , 5.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப�ள(Eட8ெத/ , 6.ந����ப� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 வ�னாயக�ர� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 7.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

1வ5 ஒ+ைறவாைட8ெத/ , 8.ந����ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 2 வ5 ஒ+றவாைட ெத/ , 

9.ந����ப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 10.ந����ப� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஆ,@க� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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காம�E� 
பாைளய� 
கிராம� &அ%ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  கிழ�� 
க�
ட�

1.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
5ேரா�8ெத/ , 2.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 2வ5 டா�ட�..அ�ேப8கா� 
ெத/ , 3.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 3வ5 டா�ட�.அ�ேப8கா� ெத/ , 

4.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

பா�ைட8 ெத/ , 5.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 1வ5 ந�8ெத/ , 6.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 2 வ5 
ந�8ெத/ �,��8ெத/ , 7.காம�E� பாைளய� 2 

(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 3வ5 ந�8ெத/ 
�,��8ெத/ , 8.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 4வ5 ந�8ெத/ 
�,��8ெத/ , 9.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 ெத�னா�ைட8 ெத/ , 

10.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

1வ5 �தியகாலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

11.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

2வ5 �தியகாலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

12.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

3வ5 �தியகாலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

13.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ேபா]�ஆரண� சாைல , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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காம�E�பாைளய
�கள�P�அ%ச�60

6903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  ேம+� 
ப�க  க�
ட�

1.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

கள�P� சாைல , 2.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 1வ5 பஜைனேகாய��ெத/ , 

3.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

2வ5 பஜைனேகாய��ெத/ , 4.காம�E� பாைளய� 
2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 3வ5 பஜைன ேகாவ�� 
ெத/ , 5.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 4வ5 பஜைனேகாய�� ெத/ , 

6.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

1வ5 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 7.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 2வ5 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 8.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 3வ5 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 9.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 4வ5 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 10.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 5வ5 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 11.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 6வ5 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 12.காம�E� 
பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ஏ.�கைர 
பா�ைட , 13.காம�E� பாைளய� 2 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ேரா�8 ெத/ , 14.காம�E� பாைளய� 
2 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 காம�E� சாைல , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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காம�E� (கி)& (அ) 

606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
(ைமய�க�
ட�)

1.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கழன( 
கா��8 ெத/ , 2.காம�E� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 அ;காள�ம� ேகாய�� ெத/ , 

3.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கி0�ட8 
ெத/ , 4.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ�ணா நக� பா�ைட ெத/ , 5.காம�E� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

6.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 7.காம�E� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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காம�E� (கி)& (அ) 

606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம+� 
க�
ட�

1.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ந�8ெத/ , 

2.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேமல�ட8ெத/ , 3.காம�E� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பஜைன ேகாய�� ச45 ெத/ , 

4.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ெப/மா� 
ேகாய�� ெத/ , 5.காம�E� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ஈ1வர� ேகாய�� ஒ8தவாைட ெத/ 
, 6.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3  ஈ1வர� 
ேகாய�� ேம+�8 ெத/ , 7.காம�E� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3ஈ1வர� ேகாய�� �,�� ெத/ , 

8.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4  அ�ணா 
நக� ெக;ைகய�ம� ேகாய�� ெத/ , 9.காம�E� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ெக;ைகய�ம� �,�� 
ெத/ , 10.காம�E� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

வ�நாயக� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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@�ள(�ப�� 
கிராம� &அ%ச� 
632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க�
ட�

1.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ�ணா 
ெத/ , 2.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

கா4தியா� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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@�ள(�ப�� 
கிராம� &அ%ச� 
632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 வ.உ.சி 
ெத/ , 2.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

தி/வ�Sவ� ெத/ , 3.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �8த� ெத/ , 4.@�ள(�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேக.வ�.ேக.சாமி ெத/ , 

5.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெஜய�ன� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

157

@�ள(�ப�� 
கிராம� &அ%ச� 
632316

அரN உய�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 @த� 
ெத/ , 2.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

இர�டாவ5 ெத/ , 3.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 G�றாவ5 ெத/ , 4.@�ள(�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 நா�காவ5 ெத/ , 

5.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ஐ4தாவ5 ெத/ , 6.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ஆறாவ5 ெத/ , 7.@�ள(�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 ஏழாவ5 ெத/ , 

8.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

எ�டாவ5 ெத/ , 9.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ஒ�பதாவ5 ெத/ , 10.@�ள(�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ப8தாவ5 �,�� ெத/ 
, 11.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 11வ5 
ெத/ , 12.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

12வ5 ெத/ , 13.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 13வ5 ெத/ , 14.@�ள(�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 14வ5 ெத/ , 15.@�ள(�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 15வ5 ெத/ , 

16.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 16வ5 
ெத/ , 17.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

17வ5 ெத/ , 18.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 18வ5 ெத/ , 19.@�ள(�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 19வ5 ெத/ , 20.@�ள(�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 21வ5 ெத/ , 
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@�ள(�ப�� 
கிராம� & அ%ச� 
632316

ஊரா�சிஒ�றியஆர�பப
�ள( E�த��திய 
க�
ட�

1.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

டா�ட�.அ�ேப8கா� ெத/ , 2.@�ள(�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 டா�ட� அ�ேப8கா� �,�� ெத/ , 

3.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஆரண� 
இ/45 @�ள(�ப�� ேரா� , 4.@�ள(�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராஜ� ெத/ , 

5.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

காமராஜ� �,�� ெத/ , 6.@�ள(�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ��ைட ேம� , 7.@�ள(�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 

8.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

N�ப�ரமண�யசாமி ேகாவ�� ெத/ , 9.@�ள(�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.எ1.ேக �,�� 
ெத/ , 10.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேரா�8 ெத/ , 11.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 க�ணகி8 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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@�ள(�ப�� 
கிராம� & அ%ச� 
632316

ஊரா�சிஒ�றியஆர�பப
�ள( E�த� ெத+�  
�திய க�
ட�

1.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ�.எ1.ேக ெத/ , 2.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 இ4திரா பா�
ய� ெத/ , 

3.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

க18A.பா< நக� , 4.@�ள(�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேபா]�  ஆரண� சாைல , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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அன4த�ர�-

ைசதாேப�ைட 
ஆரண� 632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
பைழய க�
ட� 
வட��ப�தி

1.ஆரண� (ந)வா�� 26பவ� அF1 ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 26ேம��8 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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அன4த�ர�-

ைசைத-ஆரண� 
632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
பைழய க�
ட� 
ெத+�ப�தி

1.ஆரண�  (ந)வா�� 27 @�ள(�ப�� ேரா� , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 27 @�ள(�ப�� ேரா� காலன( 
, 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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அன4த�ர�-

ைசைத-ஆரண� 
632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள(  
பைழய க�
ட� 
ெத+�ப�தி

1.ஆரண� (ந)வா�� 27 கம�டல நாகநதி ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 26கா�8திேகய� ேரா� , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 27 கா�8திேகய� ேரா� 
அ�ணாநக� , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 27 மி�சார 
வா.ய �
ய�/�� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

163

அன4த�ர�-

ைசதாேப�ைடஆர
ண� 632301

நகரா�சி ந�நிைல� 
ப�ள( �திய க�
ட� 
வட�� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 28 ைசைத த�மராஜா ேகாவ�� 
ெத/1 , 2.ஆரண�  (ந)வா��28 ைசைத த�மராஜா 
ேகாவ�� ெத/ 2 , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 28 ைசைத 
ப�ள(Eட ெத/ 1 , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 28 ைசைத 
ப�ள(Eட ெத/ 2 , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

164

அன4த�ர�-

ைசதாேப�ைடஆர
ண� 632301

நகரா�சி ந�நிைல� 
ப�ள( �திய க�
ட� 
வட�� ப�க அைற

1.ஆரண�  (ந)வா�� 28 அன4த�ர� ெத/ 1 , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 28 அன4த�ர� ெத/ 2 , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 27 ைசைத N4தர� ெத/ , 

4.ஆரண�  (ந)வா�� 27 ைசைத வ >ரப8திர� ெத/ , 

5.ஆரண�  (ந)வா�� 28 @�ள(ப� ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

165
ைசதா�ேப�ைட 
ஆரண�632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
அறிஞ� அ�ணா 
சீரண� அர;க� ேம+� 
ப�க�

1.ஆரண� (ந)வா�� 25 ைசைதெப/மா� ேகாய�� 
ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 25 ைசைத க4தசாமி 
ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 25 ைசைத ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 25 

பஜைனேகாவ��ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

166
ைசதா�ேப�ைட 
,ஆரண�632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
அறிஞ� அ�ணா 
சீரண� அர;க�,வட�� 
ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 25 ைசைத N�ப�ரமண� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 29 கா�8திேகய� ேரா�  , 

3.ஆரண� (ந)வா�� 25 சீ8தாராம� ெத/ , 4.ஆரண�  
(ந)வா�� 25 ேகாவ�4த� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

167
ைசதா�ேப�ைட 
ஆரண� 632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� ப�தி அறிஞ� 
அ�ணா

1.ஆரண�  (ந)வா�� 25கா�8திேகய� ேரா� , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 25 மைலயா�ப�� ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

168
ைசதா�ேப�ைட 
ஆரண� 632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� ப�தி அறிஞ� 
அ�ணா

1.ஆரண�  (ந)வா�� 26 நாடகசாைல ேப�ைடெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

169

கா�8திேகய� 
ேரா� ஆரண� 
632301

ஆ�.சிஎ� ஆ�க� 
5வ�க ப�ள(, ேம+� 
ப�தி வட�� க�
ட�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 29 கா4திநக�  @த� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 29 கா4திநக� இர�டாவ5 
ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 29 கா4திநக� 
G�றாவ5 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

170

க�
ட�-

கா�8திேகய� 
ேரா� ஆரண� 
632301

ஆ�.சிஎ� ஆ�க� 
5வ�க ப�ள( கிழ�� 
ப�க� வட�க

1.ஆரண�  (ந)வா�� 29 கா�8திேகய� ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

171 ஆரண� (ந) 632301

N�ப�ரமண�ய 
சா1தி.யா� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
அைற எ� 52

1.ஆரண�  (ந)வா�� 30 ேகா�ைட ேம+� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 30 ப�ள(�Eட8 ெத/ , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 30வ�.ஏ ேக. நக� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

172 ஆரண� (ந) 632301

N�ப�ரமண�ய 
சா1தி.யா� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
அைற எ�.51

1.ஆரண� (ந)வா�� 30 பா1க� நக� , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 30 ெஜயல�Nமி நக� , 3.ஆரண� (ந)வா�� 
30 ேக.ப�.ேக நக� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

173
ேகா�ைட ேம+� 
ஆரண� (ந) 632301

N�ரமண�ய 
சா1தி.யா� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
அைற எ� 57

1.ஆரண�  (ந)வா�� 32 ேகா�ைட வட�� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 32 ேகா�ைட கிழ�� வ >தி , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 32 ப�ள(�Eட8 ெத/ 1 

வ5ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 32 கா4தி ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

174 ஆரண� (ந) 632301

N�ப�ரமண�ய 
சா1தி.யா� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
அைற எ� 4

1.ஆரண�  (ந)வா�� 33 ப�ள(�Eடெத/1வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

175 ஆரண� (ந) 632301

N�ப�ரமண�ய 
சா1தி.யா� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
அைற எ� 3

1.ஆரண�  (ந)வா�� 33 ப�ள(�Eட8ெத/ 2வ5 
ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 33 ப�ள(�Eட8ெத/ 
3வ5 ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 33 

ப�ள(�Eட8ெத/4 வ5 ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 
33 ப�ள(�Eட8ெத/ 5வ5 ெத/ , 5.ஆரண�  
(ந)வா�� 33 ப�ள(�Eட8ெத/6வ5 ெத/ , 

6.ஆரண� (ந)வா�� 33 ப�ள(�Eட8ெத/7வ5 ெத/ 
, 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

176 ஆரண� (ந) 632301
அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(

1.ஆரண�  (ந)வா�� 31 ேகா�ைட ெத+� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 31 

ேகா�ைடேம+�வ >திமண�ய�ைம ெத/ , 3.ஆரண�  
(ந)வா�� 31 ேகா�ைட ேம+� ெத/ க�லைர 
ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 31 ேகா�ைட ேம+� 
ெத/ தி/வ�Sவ� ெத/ , 5.ஆரண�  (ந)வா�� 31 

ேகா�ைட ேம+� ெத/ேபாJ1 ைல� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

177 ஆரண� 632301
அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(

1.ஆரண�  (ந)வா�� 7 காள8தி அ�ணாமைல 
ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 7 அ�Nண� ெத/ , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 7 தண�காசல� ெத/ , 4.ஆரண� 
 (ந)வா�� 7 தண�காசல� ெத/(@த� �,�� 
ெத/) , 5.ஆரண�  (ந)வா�� ெப.யகைட8ெத/ , 

6.ஆரண�  (ந)வா�� 7 ஆ�டா� ச�னதி ெத/ , 

7.ஆரண�  (ந)வா�� 7 லி;க�ப� ெத/ , 8.ஆரண�  
(ந)வா�� 7 லி;க�ப� ெத/(@த� �,�� ெத/) , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

178

ேகா�ைட கிழ�� 
ெத/ ஆரண� (ந) 

632301

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத+� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா��8 பா�பா8தி அ�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 2.ஆரண� (ந)வா�� 8 ெதா�ைப ெத/ , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 8@ன(சாமி ெத/ , 4.ஆரண� 
(ந)வா�� 8ேகசவ� ெத/ , 5.ஆரண�  (ந)வா�� 
8ைநனா ெத/ , 6.ஆரண�  (ந)வா�� 8ச8தியG�8தி 
ேரா� , 7.ஆரண�  (ந)வா�� 8 பரNராம� ெத/ , 

8.ஆரண�  (ந)வா�� 8 பரNராம� ெத/ (@த� 
�,�� ெத/ , 9.ஆரண�  (ந)வா�� 8 அ�பா� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

179
�5காG�ெத/-

ஆரண� (ந) 632301

சி.எ1ஐ 
ேம�நிைல�ப�ள(  
கிழ�� ப�தி

1.ஆரண� (ந)வா�� 1 �5�காG� ெத/  ைமய�� , 

2.ஆரண� (ந)வா�� 1 �5�காG� 2வ5 �,�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

180
�5காG�ெத/-

ஆரண� (ந) 632301

சி.எ1ஐ 
ேம�நிைல�ப�ள(  
கிழ�� ப�தி

1.ஆரண�  (ந)வா�� 1 �5�காG� 1வ5 �,�� 
ெத/ , 2.ஆரண� (ந)வா�� 2 ஆ,@க� ெத/ 
ெமய�� , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 2 ஆ,@க� ெத/ 
1வ5 �,�� ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 2 கா4தி 
ேரா� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

181

ெத+�ப�க��5�
காG�ெத/-

ஆரண� 632301

சி.எ1. ஐ 
மிஷ�கா�ெபௗF��கி
ழ��க�
ட�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 1அ/4ததி ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 1 கா4தி ேரா� , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 1 

த�மராஜா ேகாய�� ெத/ (ெமய��) , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

182 ஆரண� 632301

சி.எ1. ஐ மிஷ� 
கா�ெபௗF�� 
கிழ��க�
ட�, ெத+� 
ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 1 த/மராஜா ேகாவ�� ெத/ (1 

வ5 ெத/) , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 1 த/மராஜா 
ேகாவ�� ெத/ (2வ5 ெத/) , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 1 

த/மராஜா ேகாவ�� ெத/ (3வ5 �,��8 ெதர , 

4.ஆரண�  (ந)வா�� 1ேக.ேக.நக� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

183 ஆரண� 632301

நகரா�சி 5வ�க ப�ள( 
கிழ�� ப�க� 
த�மராஜா ேகாய�� 
ெத/

1.ஆரண�  (ந)வா�� 2 ��ப�ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 2 ராஜாஜி ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 3 

ெவ+றிைல�கார ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

184
ஆரண�பாைளய�-

ஆரண� 632301

நகரா�சி 5வ�க ப�ள( 
கிழ�� ப�க� 
த�மராஜா ேகாய�� 
ெத/ அைற எ� 1

1.ஆரண�  (ந)வா�� 3 மகாவ >ர� ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 3 சா4தா ெத/ ெமய�� 3 , 3.ஆரண�  
(ந)வா�� 3 சா4தா ெத/ 1 வ5 �,�� ெத/ , 

4.ஆரண�  (ந)வா�� 3 சா4தா ெத/ 2 �,�� ெத/ , 

5.ஆரண�  (ந)வா�� 3 சா4தா ெத/ 3 வ5 �,�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

185

ேகாய�� ெத/ 
ஆரண� பாைளய� 
ஆரண� 632301

எ�
 ஆர�பப�ள( 
�திய க�
ட� 
ப��ைளயா�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 4 கலா1கார8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

186

ேகாய�� ெத/ 
ஆரண� பாைளய� 
ஆரண� 632301

எ�
 ஆர�பப�ள( 
�திய க�
ட� 
ப��ைளயா�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 4 ேமாகன� ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 4 ேபாJ1 1ேடஷ� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

187 ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( 
கிழ�� க�
ட� 
வட��மாடவ >தி

1.ஆரண�  (ந)வா�� 5 தி/மைல8 ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 5 வராக G�8தி ெத/ , 3.ஆரண�  
(ந)வா�� 5 வ >ராசாமி8 ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 5 

ெப/மா� ெத/ , 5.ஆரண�  (ந)வா�� 5 ெக%சி 
அ/ணகி. ெத/ , 6.ஆரண�  (ந)வா�� 5 காள( 
அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 7.ஆரண�  (ந)வா�� 5 

அ/ணகி. ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

188 ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( 
ேம+�க�
ட�வட��
மாட8ெத/

1.ஆரண�  (ந)வா�� 6 ெப.யகைட8 ெத/ , 2.ஆரண� 
 (ந)வா�� 6 ேதசா< ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 6 

தரண�8 ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 6 ப�வதராஜ� 
ெத/ , 5.ஆரண�  (ந)வா�� 6 க4தசாமி ெத/ , 

6.ஆரண�  (ந)வா�� 6 வ.உ.சி.ெத/ , 7.ஆரண�  
(ந)வா�� 6 ெப/மா� ேகாவ�� ெத/ , 8.ஆரண�  
(ந)வா�� 6 அ�ப�ண� ெத/ , 9.ஆரண�  (ந)வா�� 
6 �5 ம6தி ெத/ , 10.ஆரண�  (ந)வா�� 6 ஆசா8 
ெத/ , 11.ஆரண� (ந)வா�� 6 ெஷ_� உேச� ெத/ , 

12.ஆரண�  (ந)வா�� 6 வட��மாட8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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189 ஆரண� 632301

அ�சேவண�அ�மா� 
நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�க� �திய 
க�
ட�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 9 ஷப�`�லா ெத/ 
ெமய��ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 9 ஷப�`�லா 
ெத/ 1 வ5 �,�� ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 9 

ஷப�`�லாெத/ 2 வ5�,��ெத/ , 4.ஆரண�  
(ந)வா�� 9 இ4திரா நக� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

190 ஆரண�-632301

அ�சேவண�அ�மா� 
நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�க� �திய 
க�
ட�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 9 ராமகி/Hணாேப�ைட 
1வ5ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 9 

ராமகி/Hணாேப�ைட 2வ5 ெத/ , 3.ஆரண�  
(ந)வா�� 9 ராமகி/Hணாேப�ைட 3 வ5 ெத/ , 

4.ஆரண�  (ந)வா�� 9 ராமகி/Hணாேப�ைட 4 வ5 
ெத/ , 5.ஆரண�  (ந)வா�� 9 

ராமகி/Hணாேப�ைட 5 வ5 ெத/ , 6.ஆரண�  
(ந)வா�� 9 ராமகி/Hணாேப�ைட 6 வ5 ெத/ , 

7.ஆரண�  (ந)வா�� 9 ராமகி/Hணாேப�ைட 7 வ5 
ெத/ , 8.ஆரண�  (ந)வா�� 9 

ராமகி/Hணாேப�ைட  8வ5ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

191

ப�க��தியக�
ட
�ஆ�.ேக.ேப�ைட-

ஆரண� 632301

அ�சேவண� அ�மா� 
நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( ெத+�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 10 காஜிவாைட , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 10 நாராயண� ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 
10 அ/ணாசல ஈ1வர� ேகாவ�� ெத/ , 4.ஆரண� 
 (ந)வா�� 10 ச8தியG�8தி ேரா� ெமய�� , 

5.ஆரண�  (ந)வா�� 11 ச8தியG�8தி ேரா� 1வ5 
�,�� ெத/ , 6.ஆரண�  (ந)வா�� 10 

ச8தியG�8தி ேரா� 2வ5 �,�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

192

19-6எ காஜிவாைட 
ெத/ ஆரண� 
632301

அ� அமி� 
ெம�.�ேலஷ� ப�ள(, 
ேம+� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 18 அ�ேப8கா� நக� @த� 
ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 18 அ�ேப8கா� நக� 2 

வ5  ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 18 அ�ேப8கா� 
நக� 3 வ5  ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

193

19-6ஏ காஜிவாைட 
ெத/ ஆரண� 
632301

அ� அமி� ெம�. 
�ேலஷ� ப�ள( 
கிழ�� ப�க�

1.ஆரண� (ந)வா�� 18 அ�ேப8கா� நக� 4வ5 ெத/ 
, 2.ஆரண�  (ந)வா�� 18 அ�ேப8கா� நக� 5 வ5 
ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 18 அ�ேப8கா� நக� 6 

வ5  ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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194
க�ண�ப� ெத/ 
ஆரண� 632301

நகரா�சி 
உய�நிைல�ப�ள( 
வட�� க�
ட� 
ேம+� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 12 க�யாண N4தரனா� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 12 ேமேனஜ� @/ேகச� ெத/ 
, 3.ஆரண�  (ந)வா�� 13 ஔைவயா� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

195
க�ண�ப� ெத/, 

ஆரண� 632301

நகரா�சி 
உய�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட� 
கிழ�� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 12 மாதவராய� ேப�ைட , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 12 ெச�வவ�நாயக� ேகாய�� 
ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 13 அ/ணகி. ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

196
க�ண�ப� ெத/ 
ஆரண� 632301

நகரா�சி  ஆர�ப 
ப�ள( ,வட�� ப�க� 
கிழ�� க�
ட�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 13 சி�ன ப�� b�கார8ெத/ 
, 2.ஆரண�  (ந)வா�� 13 பா	சா ெத/ , 3.ஆரண�  
(ந)வா�� 13 கா��ரா�ட� ெபா�Vசாமி ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

197
க�ண�ப� ெத/ 
ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�ப ப�ள( 
வட�� ப�க ெத+� 
க�
ட�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 13 க�ண�ப� ெத/ , 2.ஆரண� 
 (ந)வா�� 13 சபாHகா� ெத/1வ5ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

198
க�ண�ப� ெத/ 
ஆரண� (ந) 632301

நகரா�சி ெதாட�க� 
ப�ள( ெத+� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 14 தி/வ�Sவ� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 14 மி�ல�1 ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

199
க�ண�ப� ெத/ 
ஆரண� (ந) 632301

நகரா�சி ெதாட�க� 
ப�ள( வட�� ப�க�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 14 க�ணகி ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 14 சபாHகா� ெத/ 2வ5ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

200 ஆரண� 632301

ஆதிபகவா� 
ந�ச.ப�ள( ெத+� 
ப�க� ேம+� க�
ட� 
 ெப.ய ெஜய�� ெத/ 
ஆரண�

1.ஆரண�  (ந)வா�� 11 பா�சா ெத/ , 2.ஆரண�  
(ந)வா�� 11 கா��ரா�ட� ெபா�Vசாமி ெத/ , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 10 @/க�ப� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

201

56-25எ ெப.ய 
ெஜய�� ெத/ 
ஆரண� 632301

ஆதிபகவா� ந�ச. 
ப�ள(

1.ஆரண�  (ந)வா�� 11 ச8தியG�8தி ேரா� 1 

வ5�,��ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 10 

வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

202 ஆரண� 632301

ஆதிபகவா� ந�ச. 
ப�ள( 56-25ஏ ேம+� 
ப�தி ெப.ய ெஜய�� 
ெத/

1.ஆரண�  (ந)வா�� 15 ெப.ய ெஜய�� ெத/ , 

2.ஆரண�  (ந)வா�� 15 கள85ேம�� ெத/  3 , 

3.ஆரண�  (ந)வா�� 15 கள85ேம�� ெத/ 4 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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203 ஆரண� 632301

பா�வா
 �ழ4ைதக� 
ைமய� அைற எ� 14 

தி/�P� �மர� ெத/

1.ஆரண�  (ந)வா�� 15கள85ேம��8ெத/ 1 , 

2.ஆரண� (ந)வா�� 15 கள85ேம��ெத/ 2 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

204

பழன( ஆ�டவ� 
ேகாய�� ெத/-

ஆரண�  632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( 
ேம+� அைற

1.ஆரண�  (ந)வா�� 16பழன( ஆ�டவ� ேகாய�� 
ெத/ , 2.ஆரண�  (ந)வா�� 16 ம�லி ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 3.ஆரண�  (ந)வா�� 16 ேவத�. 
ஈ1வர� ேகாவ�� ெத/ , 4.ஆரண�  (ந)வா�� 16 

ேகா�ல பால� ெத/ , 5.ஆரண�  (ந)வா�� 16 

தி/�P� �மர� ெத/ , 6.ஆரண�  (ந)வா�� 16 

சி�ன ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

205 ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( 
ேம+� க�
ட� 
ம/6ரா� ெத/

1.ஆரண� (ந)வா�� 17 அ�ப� ெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 17 ம/6ரா� ெத/ 1வ5 ெத/ , 3.ஆரண� 
(ந)வா�� 17 ம/6ரா� ெத/ 2 வ5 ெத/ , 

4.ஆரண� (ந)வா�� 17 ெப.யசாய�கார ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

206
ம/6ரா� 
ெத/,ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( , 

ெத+�  ப�க க�
ட�

1.ஆரண� (ந)வா�� 17 ம/6ரா� ெத/3 வ5 ெத/ , 

2.ஆரண� (ந)வா�� 17 த�மராஜா ேகாவ�� ெத/ , 

3.ஆரண� (ந)வா�� 17 ேகாபா� ெத/ 1 வ5 ெத/ , 

4.ஆரண� (ந)வா�� 17 ேகாபா� ெத/ 2  வ5 ெத/ , 

5.ஆரண� (ந)வா�� 17 ேகாபா� ெத/ 3 வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

207
ெத+� ப�க� 
ஆரண�   632301

ஆரண� நகரா�சி 
ஆர�ப ப�ள( 
ம/6ரா� ெத/

1.ஆரண� (ந)வா�� 19 வ
யராஜாெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 19 சி�னசாய�கார8 ெத/ , 3.ஆரண� 
(ந)வா�� 19 N4தர� ெத/ , 4.ஆரண� (ந)வா�� 19 

N4தர� ெத/ (@த� �,�� ெத/) , 

5.ஆரண�(ந)வா�� 19 ெப.யசாய�கார ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

208 ெத/-ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( 
(கிழ�� ப�க� 
)ேகாவ�4தராஜ�

1.ஆரண� (ந)வா�� 22 சாமி ெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 22 சி�ன கைட ெத/ , 3.ஆரண� (ந)வா�� 
22 தா�டவராய� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

209 ெத/-ஆரண� 632301

நகரா�சி ஆர�பப�ள( 
(ேம+�  ப�க� 
)ேகாவ�4தராஜ�

1.ஆரண� (ந)வா�� 22 சி. @Vசாமி ெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 22 ெபா�V	சாமி ெத/ , 3.ஆரண� 
(ந)வா�� 22 ேகாவ�4தராச� ெத/ , 4.ஆரண� 
(ந)வா�� 22 அ�பாசாமி ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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210
த	6�ேரா�-

ஆரண�  632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
@�ப�க� (வட�� 
க�
டம

1.ஆரண� (ந)வா�� 21 உேச� ெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 21 ெத�னமர8ெத/ , 3.ஆரண� (ந)வா�� 21 

பாத� Nேபதா� ெத/ , 4.ஆரண� (ந)வா�� 21 

சீன(வாச� ெத/ , 5.ஆரண� (ந)வா�� 21 தியாகி 
N�ப�ரமண�ய� ெத/ , 6.ஆரண� (ந)வா�� 21 தியாகி 
N�ரமண�ய� ெத/   (ப;களா ெத/) , 7.ஆரண� 
(ந)வா�� 21 ஒ8தவாைட ெத/ , 8.ஆரண� (ந)வா�� 
21 மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

211
த	6� ேரா� 
ஆரண�  632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
@�ப�க� ெத+� 
க�
ட�

1.ஆரண� (ந)வா�� 23 �;�லிய� ெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 23 N�ரமண�ய சாமி ேகாய�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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த	6� ேரா� 
ஆரண�  632301

நகரா�சி 
ந�நிைல�ப�ள( 
ெத+� க�
ட� 
ப��ப�க�

1.ஆரண� (ந)வா�� 23 நரசி�ம� ெத/ , 2.ஆரண� 
(ந)வா�� 23 N�ப�ரமண�யசாமி ேகாவ��ெத/ 
ெமய�� ெத/ , 3.ஆரண� (ந)வா�� 23 இள;ேகா 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

213

6.ய�ள� 
ெத+� ெத/ 
ஆரண� 632301

நகரா�சி @1J� 
ஆ�க� ஆர�பப�ள( 
�திய க�
ட�

1.ஆரண� (ந)வா�� 20 பாரதியா� ெத/1 வ5ெத/ , 

2.ஆரண� (ந)வா�� 20 பாரதியா� ெத/ 2 வ5ெத/ , 

3.ஆரண� (ந)வா�� 24 பாரதியா� ெத/ 3 வ5ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

214
பாரதியா� ெத/ 
ஆரண�  632301

ெசய��� 
டா�பா1ேகா ந�ச. & 

ப�ைரம. ப�ள(

1.ஆரண� (ந)வா�� 20வ�1ேவ1வர<யா ெத/ , 

2.ஆரண� (ந)வா�� 20 6.ய�ள� கிழ�� ெத/ , 

3.ஆரண� (ந)வா�� 20 6.ய�ள� வட�� ெத/ , 

4.ஆரண�  (ந)வா�� 20 பாரதியா� ெத/ , 5.ஆரண� 
(ந)வா�� 20 கா�திேகய� ேரா� , 6.ஆரண� (ந)வா�� 
20 தா�டவராய� ெத/ , 7.ஆரண� (ந)வா�� 20 

c�சி; ெத/ , 8.ஆரண� (ந)வா�� 20 அ�ைன 
வா8தியா� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

215
பாரதியா� ெத/ 
ஆரண�  632301

ெசய��� ேஜச� உய�  
நிைல�ப�ள( வட�� 
க�
ட� கிழ�� ப�தி

1.ஆரண� (ந)வா�� 24 பாரதியா� ெத/  
ெமய��ேரா� , 2.ஆரண� (ந)வா�� 24 பாரதியா� 
ெத/(எ� எ1.நக�) , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

216
பாரதியா� ெத/ 
ஆரண�  632301

ெசய��� ேஜச� உய� 
நிைல�ப�ள( வட�� 
க�
ட� ேம+� ப�தி

1.ஆரண� (ந)வா�� 24 பாரதியா� ெத/ ப�ரகாH 
நக� , 2.ஆரண� (ந)வா�� 24 தா5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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ைபI� கிராம� & 

அ%ச� 632317

அரசின� உய�நிைல� 
ப�ள( �திய க�
ட�

1.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

கீழ�ைட8ெத/ , 2.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ம�ேகாய��ெத/ , 3.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ச458ெத/ , 4.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ�ரகார8ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

218
ைபI� கிராம� & 

அ%ச� 632317

அரசின� உய�நிைல� 
ப�ள( பைழய க�
ட� 
கிழ�� ப�தி

1.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேம��8ெத/ , 

2.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஏ.�கைர 
ெத/ , 3.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெபா�ன(8தா;க� , 4.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2  ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 5.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 N�ப�ரமண�ய நக� 
ந�8ெத/ , 6.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

N�ப�ரமண�ய நக� �,�� ெத/ , 7.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 N�ப�ரமண�ய நக� 2 வ5 
�,�� ெத/ , 8.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

N�ப�ரமண�ய நக�  3 வ5 �,�� ெத/ , 9.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 N�ப�ரமண�ய நக� 4  வ5 
�,�� ெத/ , 10.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 N�ப�ரமண�ய நக�  5  வ5 �,�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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�தியக�
ட�ேம+
� ப�தி 
ைபI�அ%ச� 
632317

ஆதிதிராவ�ட�நல 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�க

1.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன 
ேகாவ�� ந�8 ெத/ , 2.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாவ�� 1வ5 ச45 ெத/ , 

3.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன 
ேகாவ�� 2வ5 ச45 ெத/ , 4.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாவ�� 3வ5 ச45 ெத/ , 

5.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன 
ேகாவ�� 4வ5 ச45 ெத/ , 6.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாவ�� 5வ5 ச45 ெத/ , 

7.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன 
ேகாவ�� 6வ5 ச45 ெத/ , 8.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாவ�� ஆதிபராச�தி 
ேகாய�� ெத/ , 9.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 பஜைன ேகாவ�� ப�ள(Eட8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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�தியக�
ட�ேம+
� ப�தி 
ைபI�அ%ச� 
632317

ஆதிதிராவ�ட�நல 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�க

1.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன( 
மின( ேட;� ெத/ , 2.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �திய காலன( ச85ணF ைமயEட 
ெத/ , 3.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய 
காலன( ச85ணF ைமய �,�� ெத/ 1 , 

4.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 மா.ய�ம� 
ேகாய�� ேரா�� ெத/ , 5.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �திய காலன( ஒ8தவாைட ெத/ , 

6.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன( 
கள� ெத/ , 7.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�திய காலன( கா4தி ெத/ , 8.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ைர1மி� ெத/ , 9.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ைர1மி� 1வ5 �,�� 
ெத/ , 10.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ைர1மி� 2வ5 �,�� ெத/ , 11.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைன ேகாய�� ஏழாவ5 
ச45 ெத/ , 12.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ச85ணF Eட �,�� ெத/ 2 , 13.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 கள� ெத/ 1 �திய காலன( 
�,�� , 14.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

கள� ெத/ 2 �திய காலன( �,�� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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எ�.ஜி.ஆ� நக� 
ைபI� கிராம� & 

அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(

1.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� 
வாழப4த� ேரா� , 2.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� 1வ5 ெத/ , 3.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� 2 வ5 
ெத/ , 4.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ�.ஜி.ஆ� நக� 3 வ5 ெத/ , 5.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ� நக� 4வ5 ெத/ , 

6.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� 
5 வ5 ெத/ , 7.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ�.ஜிஆ.நக� ேபா� 1வ5 ெத/ , 8.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ.நக�  பாரதியா� 
ெத/ , 9.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ�.ஜிஆ.நக� 2வ5 ேபா� ெத/ , 10.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ�நக� �,�� 1வ5 
ெத/ , 11.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ�.ஜிஆ� .நக�ஒ8தவாைடெத/ , 12.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�ஜிஆ� 
நக�@85மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 13.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ� .நக� 
ஆலமர� 1வ5 ெத/ , 14.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ.நக� ஆலமர� 2 வ5 ெத/ , 

15.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ.நக� 
பாைற 1வ5 ெத/ , 16.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ� .நக� பாைற 2 வ5 ெத/ , 

17.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜிஆ� 
.நக� பாைற �,��8ெத/ , 18.ைபI� (வ.கி) 
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ைபI� கிராம� & 

அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� 
ெமய��ேரா� ெத/ , 2.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  3 அ�ணாநக� @த� ெத/ , 3.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� 2வ5 
ெத/ , 4.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேரOகா�பா� ெத/ , 5.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� 1வ5 �,��8ெத/ , 

6.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� 
2வ5 �,��8ெத/ , 7.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெக;காதர� நக� 1வ5 ெத/ , 

8.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெக;காதர� 
2வ5 ெத/ , 9.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ8திராU நக� ம�டப� ெத/ , 10.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ8திராUநக� வாழ�ப4த� 
ேரா� ெத/ , 11.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

எ8திராU நக� 1வ5 ெத/ , 12.ைபI� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ8திராU நக� 2வ5 ெத/ , 

13.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ8திராU 
3வ5 ெத/ , 14.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

[ரா� நக� வாழ�ப4த� ேரா� ெத/ , 15.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 [ரா� ந�ர , 16.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.ஆ� நக� 
ெமய��ேரா� ெத/ , 17.ைபI� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 எ�.ஜி.நக� 2வ5 ெத/ , 18.ைபI� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ�ணாநக� 3வ5 
ெத/ , 19.ைபI� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 
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பா�ப�பா
 
அ%ச�  632317

ஆதிதிராவ�ட 
உய�நிைல�ப�ள( எ1, 

எ1, எ க�
ட�  
ேம+� அைற

1.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 
1மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 1 வ�
பாைளய� 
ெத/ , 3.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 
(ஊ)வா��2 மயான ெத/ , 4.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 ம4ைத ெவள( ெத/ , 

5.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

ப�ள(Eட8 ெத/ , 6.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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பா�ப�பா
 
அ%ச�  632317

ஆதிதிராவ�ட 
ந�நிைல�ப�ள(  
கிழ�� க�
ட�

1.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

பா�ப�பா
 ெத/ , 2.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( , 

3.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

ெகா�ைல ேம��8 ெத/ , 4.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 மயான  ெத/ 1� 
�,�� ெத/ , 5.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 
(ஊ)வா�� 2 மயான  ெத/ 2� �,�� ெத/ , 

6.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

ப�ள(Eட8 ெத/ @த� �,�� ெத/ , 

7.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

ப�ள( Eட8 ெத/ இர�டா� �,�� ெத/ , 

8.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

ேரா�8 ெத/ @த� �,�� ெத/ , 9.க�P�
 
(வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 
�,�� ெத/ 1 , 10.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 
இர�டா� �,�� ெத/ , 11.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 3வ5 
�,�� ெத/ , 12.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 
(ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 4வ5 �,�� ெத/ , 

13.க�P�
 (வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 

�திய காலன( 5 வ5 �,�� ெத/ , 14.க�P�
 
(வ.கி) ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 �திய காலன(  6 

வ5 �,�� ெத/ , 15.க�P�
 (வ.கி) 
ெமாTக�P�
 (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 7வ5 
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க�P�
 
கிராம� 632317

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள(   �திய க�
ட� 
ேம+� ப�க�

1.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 2.க�P�
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

3.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பஜைனேகாய��ெத/ , 4.க�P�
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ4தன� வ >தி , 5.க�P�
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா�8ெத/ , 6.க�P�
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1  ெகா�லேம��8ெத/ , 

7.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள(�Eட8ெத/ , 8.க�P�
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 க�மாள�ெத/ , 9.க�P�
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ4தன�வ >தி �,��8ெத/ , 

10.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா�8ெத/ 
@த�ெத/ , 11.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேரா��8ெத/ 2வ5ெத/ , 12.க�P�
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாய��@த�ெத/ , 

13.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பஜைனேகாய���,��8ெத/ , 14.க�P�
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைனேகாய��ஏ.�கைர , 

15.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( �,��8ெத/ , 

16.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன( ேரா��8ெத/ , 

17.க�P�
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இர�டாவ5ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேவல�பா
 
கிராம� & அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
ெத+� க�
ட�

1.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப�ள( 
Eட8 ெத/ , 2.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

3.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ந�8 ெத/ 
, 4.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 அரசமர8 
ெத/ , 5.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேட;� ெத/ , 6.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேதா�� ெத/ , 7.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1&2 ேரா� ெத/ , 8.ேவல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 எ�.ஜி.ஆ�.நக� 1வ5 
ெத/ , 9.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப�
 காலன( , 10.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 க�ள(8தா;க� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 11.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

க�ள(8தா;க� ந�8 ெத/ , 12.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 க�ள(8தா;க� சி�ன8 ெத/ 
, 13.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

க�ள(8தா;க� பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

14.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2எ�. 

ஜி.ஆ�.நக� 2வ5 ெத/ , 15.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 எ�.ஜி.ஆ�.நக� 3வ5 ெத/ , 

16.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2எ�.ஜி.ஆ�.நக� 4வ5 ெத/ , 17.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 க�ள(தா;க� 2வ5 சி�ன 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேவல�பா
 
கிராம� & அ%ச� 
632317

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள( �திய E�த� 
க�
ட�

1.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

த�மராஜாேகாய��ெத/ , 2.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

3.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 4.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �ள�கைரெத/ , 5.ேவல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஒ8தவாைட8ெத/ , 

6.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப�ள(�Eட8ெத/ , 7.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 அப�ராமி ேகாய��ெத/ , 8.ேவல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 வ�]வ�ெத/ , 

9.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 வ4தவாசி 
ேரா� , 10.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�A�ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 11.ேவல�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 சிவச�திநக�@த�ெத/ , 

12.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

சிவச�திநக� 2வ5ெத/ , 13.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 சிவச�திநக�3வ5ெத/ , 

14.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

சீதாராம�ெத/ , 15.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பவான(அ�ம�ேகாய��ெத/1 , 

16.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

க�ணகிகாலன( @த�ெத/ , 17.ேவல�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 க�ணகிகாலன( 2வ5ெத/ , 

18.ேவல�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

க�ணகிகாலன( 4வ5ெத/ , 19.ேவல�பா
 (வ.கி) 

228
க�ேல.�ப�� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள(, எ1 
எ1 ஏ க�
ட� 
கா;கிேர� க�
ட� 
வட�� ப�தி

1.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 2.ேவல�பா
 (வ.கி) 
க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 1 ெக;ைகய�ம� 
ேகாவ��ெத/ , 3.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� 
(ஊ)வா�� 1 பாரதியா� ெத/ 1 , 4.ேவல�பா
 (வ.கி) 
க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 1 வ4தவாசி ேரா� 
ெச�B�வழி , 5.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� 
(ஊ)வா�� 1 க�ேல.�ப�� கிராம �,��� 
ப��ைளயார , 6.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� 
(ஊ)வா�� 1 பாரதியா� ெத/ 2 , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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க�ேல.�ப�� 
632317

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�ப ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 1&2  

மா.ய�ம� ேகாவ��ெத/ , 2.ேவல�பா
 (வ.கி) 
க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 காலன( 
ப�ள(Eட8ெத/ , 3.ேவல�பா
 (வ.கி) 
க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 ேம��ெத/ , 

4.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 

காலன( ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 5.ேவல�பா
 
(வ.கி) க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 காலன( �58ெத/ 
, 6.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 

காலன(ேமா��8ெத/ , 7.ேவல�பா
 (வ.கி) 
க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 காலன( �,���5ெத/ 
, 8.ேவல�பா
 (வ.கி) க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 

காலன( ப�ள(Eட�,��ெத/ , 9.ேவல�பா
 (வ.கி) 
க�ேல.ப�� (ஊ)வா�� 2 காலன( இ45மதி ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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54தி.கா�ப�� 
அ%ச� 632317

ஊரா�சி ஓ�றிய  
ந�நிைல�ப�ள( 
வடகிழ�� க�
ட�

1.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 

54தி.க�ப�� கழன(கா�� ெத/ , 2.ேவல�பா
 
(வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 54தி.க� ப�� 
பஜைன� ேகாய�� ெத/ , 3.ேவல�பா
 (வ.கி) 
சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 54தி.க�ப�� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 4.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 54தி.க�ப�� ேரா� , 5.ேவல�பா
 
(வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி நக� ேச8ப� 
ேரா� , 6.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 

ச�தி நக� 1வ5 ெத/ , 7.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 2வ5 ெத/ , 8.ேவல�பா
 
(வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 3வ5 ெத/ , 

9.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 
4வ5 ெத/ , 10.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 5வ5 ெத/ , 11.ேவல�பா
 
(வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 6வ5 ெத/ , 

12.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 
ேச8ப� ேரா� , 13.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� �,�� ெத/ எ� 1 , 

14.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 
�,�� ெத/ எ� 2 , 15.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� �,�� ெத/ எ� 3 , 

16.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� 
�,�� ெத/ எ� 4 , 17.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 ச�தி நக� �,�5 ெத/ எ� 5 , 
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54தி.கா�ப�� 
சி8ேத. அ%ச� 
632317

ஊரா�சி ஓ�றிய  
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 

54தி.க�ப�� ஆலமர8 ெத/ , 2.ேவல�பா
 
(வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா��1 54தி.க�ப�� �A� 
ப��ைளயாரேகாய�� , 3.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 54தி.க�ப�� ேபா� ெத/ , 

4.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 

54தி.க�ப�� ெத�ைனமர8 ெத/ , 5.ேவல�பா
 
(வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 54தி.க�ப�� ேச8ப� 
ேரா� ெத/ , 6.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 54தி.க�ப�� ஏ.கைர ெத/ , 

7.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி 
நக� அ�ணா ெத/ , 8.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 லdமி நக� இ4திரா நக� , 

9.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி 
நக� ஒ8தவாைட ெத/ , 10.ேவல�பா
 (வ.கி) 
சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி நக� ப��ெச� ெத/ , 

11.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி 
நக� அ�ம� ேகாய�� ெத/ , 12.ேவல�பா
 (வ.கி) 
சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி நக� �,�� ெத/ , 

13.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி 
நக� ேட;� ெத/ , 14.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 1 லdமி நக� சீன(வாச� ெத/ , 

15.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி 
நக� ேகாழி�ப�ைன ெத/ , 16.ேவல�பா
 (வ.கி) 
சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 லdமி நக� ஓ.ஆ�.
.�,�� 
ெத/ , 17.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 1 

232
சி8ேதா. அ%ச� 
632316

எ�, 
, ஆர�ப�ப�ள(

1.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.ேவல�பா
 (வ.கி) 
சி8ேத. (ஊ)வா�� 2 ஆ%சேநய� ேகாய�� ெத/ , 

3.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 2 

சி�ன8ெத/ , 4.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 2 காலன( ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

5.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. (ஊ)வா�� 2 

ேஜாச�ெத/ , 6.ேவல�பா
 (வ.கி) சி8ேத. 
(ஊ)வா�� 2 ேச8ப� ேரா�ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
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வ�ைள கிராம� 
ெநச� அ%ச� 
632316

ஊரா�சி ஒ�றிய  
ெதாட�க� ப �ள( �திய 
க�
ட�

1.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள (ஊ)வா��   ஈ1வர� 
ேகாய�� ெத/ , 2.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள 
(ஊ)வா��  ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

3.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள (ஊ)வா��  1 வ5 
ஒ8தவாடா ெத/ , 4.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள 
(ஊ)வா��   ெக;ைகய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

5.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள (ஊ)வா��  பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 6.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள 
(ஊ)வா��  ேட;� ெத/ , 7.ேவல�பா
 (வ.கி) 
வ�ைள (ஊ)வா��  ேச8ப� ேரா� காலன( , 

8.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள (ஊ)வா��  3 வ5 
ஒ8தவாைட ெத/ , 9.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள 
(ஊ)வா��  ேச8ப� இ/45 ஆரண� ேரா� , 

10.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள (ஊ)வா��  2 வ5 
ஒ8தவாைட ெத/ , 11.ேவல�பா
 (வ.கி) வ�ைள 
(ஊ)ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 12.ேவல�பா
 
(வ.கி) வ�ைள (ஊ)க�ேல.ப�� வ�ைள , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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 ெநச� கிராம� & 

அ%ச�    632316

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள( கிழ�� க�
ட� 
ெத+� ப�க�

1.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 

2.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத/ , 3.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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 ெநச� கிராம� & 

அ%ச�    632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
ேம+� ப�க� வட�� 
க�
ட�

1.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா��ெத/ , 

2.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 கழன( 
கா��ெத/ , 3.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வ�Sவ� ெத/ , 4.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 ெத�ற� நக� , 5.ெநச� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 2வ5 வ�Sவ� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ெநச�, �5�ப�� 
632316

ஆ�.சிஎ� 5வ�க ப�ள(, 
கா�கிேர� க�
ட� ( 

ெத+� ப�தி)

1.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 ேம�� ெத/ 
, 2.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 ெப/மா� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 4.ெநச� 
(வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 ைர1மி� ெத/ , 

5.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 கா4தி நக� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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எ�

வா��	 சாவ
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ெநச�, �5�ப�� 
632316

ஆ�.சிஎ� 5வ�க ப�ள(, 
கிழ�� க�
ட�

1.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 �5�ப�� 
காலன( 4வ5�,�� ெத/ , 2.ெநச� (வ.கி) 
�5�ப�� (ஊ)வா�� 1 எம.ஜி.ஆ�. நக� , 3.ெநச� 
(வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 �5�ப�� காலன( 
3வ5 �,�� ெத/ , 4.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 �5�ப�� காலன( 2வ5 �,�� ெத/ 
, 5.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 �5�ப�� 
காலன( மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 6.ெநச� 
(வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 �5�ப�� காலன( 
ேகாய�� ெப.யெத/ , 7.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� ேகாய�� 5வ5 �,��8 
ெத/ , 8.ெநச� (வ.கி) �5�ப�� (ஊ)வா�� 1 

�5�ப�� பலா4தா;க� ேரா� , 9.ெநச� (வ.கி) 
�5�ப�� (ஊ)வா�� 1 எ�ஜிஆ� நக� �,�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

238

பலா4தா;கல 
ெநச� அ%ச� 
632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.பலா4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 2.பலா4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1�ள85 ேம��8 ெத/ , 

3.பலா4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 தா� 
ேரா� ெத/ , 4.பலா4தா;க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ம4ைதெவள( , 5.பலா4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 கிழ�� 5��8 ெத/ , 

6.பலா4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2ஆலமர8 ெத/ , 7.பலா4தா;க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 5��8 ெத/ , 8.பலா4தா;க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 எ�.ஜி.ஆ�. நக�  கா4தி ெத/ , 

9.பலா4தா;க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 எ�.ஜி 
ஆ� நக� வ�ேவகான4த� ெத/ , 10.பலா4தா;க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெகா�ைல ெகா�டா< , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேம�சீஷம;கல� 
&அ%ச� 604504

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள(

1.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வரதராஜ�ர� (ேமா�W�) , 2.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 காரேம� , 3.ேம�சீஷம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 காரேம� காலன( , 

4.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

க�P�
 E�ேரா� , 5.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 தா4ேதாண� அ�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 6.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

7.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 த>பா 
நக� , 8.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 பன%ேச. , 9.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேம��8 ெத/ , 10.ேம�சீஷம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 காரேம� காலன( 
�,��8 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

240
ேம�சீஷம;கல� 
& அ%ச� 604504

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� ப�தி

1.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 வ. 

உ. சி. ெத/ , 2.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ெச;�4த� ெத/ , 3.ேம�சீஷம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 அ�ணா ெத/ , 

4.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

இள;ேகா ெத/ , 5.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 கா4தி ெத/ , 

6.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

உய�நிைல�ப�ள( ெத/ , 7.ேம�சீஷம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 சாவ
 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

241

ேம�சீசம;கல� 
ம+,� அ%ச� 
604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( பைழய 
க�
ட�

1.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ஆ	சா. ெத/ , 2.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 வ�ன(ய� ெத/ , 3.ேம�சீஷம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ெச�க
 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 4.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 வ�ேவகான4த�ெத/ , 

5.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5  

அ�ணாநக� , 6.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  5 பாரதியா�  ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ேம�சீசம;கல� 
ம+,� அ%ச� 
604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( பைழய 
க�
ட�

1.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேந/ஜி ெத/ , 2.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 அ�ேப8கா� ெத/ , 

3.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

வ�Sவ� ெத/ , 4.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2அ/4ததிய� காலன( , 

5.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ�ேப8கா� நக� , 6.ேம�சீஷம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2  அ�ேப8கா� �,��8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

243
@Vக�ப�� & 

அ%ச� 604504

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேக,எ�,எ�,சி, க�
ட�

1.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம�ேகாய��ேரா�ெத/ , 3.@Vக�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 தி/வ�Sவ�ெத/ , 

4.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 5.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா�ேகாய���,��ெத/ , 6.@Vக�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மடலாய8ெத/(@V�க�ப��) , 7.@Vக�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ந>லேமகNவாமி ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

244
@Vக�ப�� & 

அ%ச� 604504

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
ேக,எ�,எ�,சி, க�
ட�

1.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

த�மராஜாேகாய��ெத/ , 2.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெபலா�ப��ேரா��8ெத/ , 

3.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெபலா�ப�� , 4.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 நாக�ப� ெத/ , 5.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �Hபகவ�நாயக�ெத/ , 

6.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

இராமலி;கேகாய��ெத/ , 7.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப	ைசய�ம�ேகாய��ெத/ , 

8.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஈ1வர�ேகாய�� ெத/ (ெபலா�ப��) , 

9.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ (பலா�ப��) , 

10.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 

த�மராஜாேகாய���,�� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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@Vக�ப�� & 

அ%ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ேம��8A� (வ.கி) @Vக�ப�� (ஊ)வா�� 4 

ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 2.ேம��8A� (வ.கி) 
@Vக�ப�� (ஊ)வா�� 4 ப/வத ராஜ�ல ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

246
@Vக�ப�� & 

அ%ச� 604504

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ெத+� 
�திய க�
ட�

1.ேம��8A� (வ.கி) @Vக�ப�� (ஊ)வா�� 5 

ேம��8A� கிராம� , 2.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 பாைளய� , 3.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 ஆதிதிராவ�ட� பைழயகாலண� 
, 4.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

�5காலண� , 5.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ேரா��8ெத/ , 6.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 காள(ய�ம� ெத/ 
பைழயகாலன( , 7.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 அ�ேப8கா� ெத/ (பைழயகாலன() , 
8.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

கா4திெத/ பைழயகாலன( , 9.@Vக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)அ�ணாெத/ �தியகாலன( , 

10.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ேந/ெத/ , 11.@Vக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 அ�ம�ேகாய��ெத/பாைளய� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

247
ெகா/�கா8A� 
&அ%ச� 632318

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
�திய E�த� க�
ட�

1.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ�ணா ெத/ , 2.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2வ.ஊ.சி. ெத/ , 3.ெகா/�கா8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஒ�டE8த� @த� ெத/ , 

4.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா� 
ெத/ , 5.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

P�கார ெத/ , 6.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2கா4தியா� ெத/ , 7.ெகா/�கா8A� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2ஓ�டE8த�  2வ5 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

248
ெகா/�கா8A� 
&அ%ச� 632318

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
�திய க�
ட�

1.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

தி/வ�Sவ� ெத/ , 2.ெகா/�கா8A� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 தி/.வ�.க. ெத/ , 

3.ெகா/�கா8A� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பாரதியா� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேம�நகர�ேப� 
அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�க� �திய 
க�
ட�

1.ேம�நாகர�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேம�நாகர�ேப�  ந8தேவ�ைட ெத/ , 

2.ேம�நாகர�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேம�நாகர�ேப�  ப�ராமண� ெத/ , 

3.ேம�நாகர�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேம�நாகர�ேப�  பாடசாைல ெத/ , 

4.ேம�நாகர�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேம�நாகர�ேப�  சாம4தி�ற� ெத/ , 

5.ேம�நாகர�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேகாவ�லா�P�
 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

6.ெவ,மா4தா;க� (வ.கி) ேம�நாகர�ேப� 
(ஊ)வா�� 3 பாடசாைல �,��8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

250
ேம�நாகர�ேப� 
அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(  
ெத+� ப�க� க�
ட�

1.ேம�நாகர�ேப� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேம�நாகர�ேப� மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

2.ெவ,மா4தா;க� (வ.கி) ேம�நாகர�ேப� 
(ஊ)வா�� 3 ெவ,மா4தா;க� பஜைன ேகாவ�� 
ெத/ , 3.ெவ,மா4தா;க� (வ.கி) ேம�நாகர�ேப� 
(ஊ)வா�� 3 ெவ,மா4தா;க� பாடசாைல ெத/ , 

4.ெவ,மா4தா;க� (வ.கி) ேம�நாகர�ேப� 
(ஊ)வா�� 3 ெவ,மா4தா;க� கீழ�ைட ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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க�கL� கிராம� 
& அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
5வ�கப�ள( 
�தியக�
ட�

1.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 ப�ராமண� 
ெத/ , 2.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஈ1வர� ேகாய�� ெத/ வட�� , 3.க�கL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஈ1வர� ேகாய�� 
ெத/ கிழ�� , 4.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 ஈ1வர� ேகாய�� ெத/ ெத+� , 5.க�கL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 வ�1வப�ராமின� ெத/ , 

6.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பாைளய�கைரெத/ , 7.க�கL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 பாடசாைலெத/ வட�� , 8.க�கL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பாடசாைலெத/ கிழ�� 
, 9.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேம��8ெத/ வட�� , 10.க�கL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ேம��8ெத/ கிழ�� , 11.க�கL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஈ1வர� ேகாவ�� 
ெத+� , 12.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஈ1வர� ேகாவ�� கிழ�� , 13.க�கL� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( , 14.க�கL� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆல;�ள�ெத/ , 

15.க�கL� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ�ம��ள�ெத/ , 16.க�கL� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெகா�ைலேம��ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

252
அகேத.யப��  
604409

ஊரா�சி ஒ�றிய 
5வ�கப�ள( 
ேம+�ப�தி

1.அக8ேத.�ப�� (வ.கி) மாள(ைக�ப�� (ஊ)வா�� 
2 அக8ேத.�ப�� , 2.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1ேரா��8 ெத/ , 3.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெச�
8 ெத/ , 

4.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

க�மாள8 ெத/ , 5.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ெகா�மியா� ெத/ , 

6.ேம�ெகாவைளேவ� (வ.கி) மாள(ைக�ப�� 
(ஊ)வா�� 1 ேகாரெகா�ைல8ெத/ , 

7.அக8ேத.�ப�� (வ.கி) மாள(ைக�ப�� (ஊ)வா�� 
2 அக8ேத.�ப�� ப�ள8ெத/ , 8.அக8ேத.�ப�� 
(வ.கி) மாள(ைக�ப�� (ஊ)வா�� 2 அக8ேத.�ப�� 
ம4தெவள( , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

253
அகேத.ய�ப�� 
604409

ஊரா�சி ஒ�றிய 
5வ�கப�ள( 
ேம+�ப�தி

1.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப�ள�காலன( , 2.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேம���காலன( , 3.மாள(ைக�ப�� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)அ/4ததிய� காலன( , 

4.மாள(ைக�ப�� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வடதி�ன!� E�� ேரா� , 

5.ேம�ெகாவைளேவ� (வ.கி) மாள(ைக�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 ேம�ெகாவைளேவ� �றவ� ெத/ , 

6.ேம�ெகாவைளேவ� (வ.கி) மாள(ைக�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 ேம�ெகாவைளேவ� , 

7.அக8ேத.�ப�� (வ.கி) மாள(ைக�ப�� (ஊ)வா�� 
2 ப�ள�காலன( �,��8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

254

�தியக�
ட� 
ேம�ம�ைட 
வ��ணம;கல�

அரசின� ஊரா�சி 
ஒ�றிய5வ�க�ப�ள(

1.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� ம�ைட 
வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 2 ேரா�8ெத/ , 

2.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� ம�ைட 
வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 2  �5  ெத/ , 

3.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� ம�ைட 
வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத/ , 4.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� 
ம�ைட வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 4 ராமா�ர� , 

5.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� ம�ைட 
வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 5 வாண�ய� ெத/ , 

6.ேம� ம�ைட (வ.கி) ேம� ம�ைட 
வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 4 ேம� ம�ைட 
ஏ.�கைர ெத/ , 7.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� 
ம�ைட வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 1 

வ��ணம;கல� ேரா� ெத/ , 8.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ேம� ம�ைட வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 1 

யாதவ� ெத/ , 9.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� 
ம�ைட வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 2 ப��ன�ப�� 
ஏ.�கைர8 ெத/ , 10.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� 
ம�ைட வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 2 

ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 

11.வ��ணம;கல� (வ.கி) ேம� ம�ைட 
வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 2 @1J� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேம�ம�ைட 
வ��ணம;கல� 
கிராம�

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ேம��8 ெத/ பலக�ட�8A� , 

2.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ேரா� ெத/ ( பலக�ட�8A�) , 3.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ப�ள8 ெத/ 
(பலக�ட�8A� ) , 4.வ��ணம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 @1J� ெத/   
(பலக�ட�8A�) , 5.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பலக�ட�8A� காலன( , 

6.ெவ�ேள.�ப�� (வ.கி) வ��ணம;கல� 
(ஊ)வா�� 1 ெவ�ேள.�ப�� கிராம� , 

7.ெவ�ேள.�ப�� (வ.கி) வ��ணம;கல� 
(ஊ)வா�� 1 ெவ�ேள.�ப�� காலண� , 

8.ேம�ம�ைட (வ.கி) வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 4 

ேம�ம�ைட ேவளாள� ெத/ , 9.ேம�ம�ைட 
(வ.கி) வ��ணம;கல� (ஊ)வா�� 4 ேம� ம�ைட 
ேவளாள� �,��8 ெத/ , 10.வ��ணம;கல�  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ (பலக�ட�8A�) , 11.வ��ணம;கல�  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 வட�� ச45 (பலக�ட�8A� 
) , 12.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

காலன( கிழ��8 ெத/   (பலக�ட�8A�) , 

13.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

காலண� வட��8 ெத/   (பலக�ட�8A�) , 

14.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

காலண� ந�8 ெத/ (பலக�ட�8A� , 

15.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 
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ேம�ம�ைட 
வ��ணம;கல� 
கிராம�

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வ��ணம;கல� காலண� ைமய�ப�தி , 

2.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ/4ததி பாைளய� , 3.வ��ணம;கல�  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 காலன( பஜைனேகாய�� ெத/ 
, 4.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� வட�� ெத/ , 

5.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத+�8 ெத/ , 

6.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ�ேப8கா� ெத/ , 7.வ��ணம;கல�  (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 பாைளய� ேம+� ெத/ , 

8.வ��ணம;கல�  (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பாைளய� கிழ�� ெத/ , 9.வ��ணம;கல�  
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேர
ேயா ம�ற8ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

257
�5�ேகா�ைட 
அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ/4ததிய� ெத/ , 2.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ஆ	சா. ெத/ , 3.�5�ேகா�ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

4.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேரா� 
ெத/ , 5.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வ�னாயக� ேகாவ�� ெத/ , 6.�5�ேகா�ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �5�ேகா�ைட காலன(1வ5 
ெத/ , 7.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�5�ேகா�ைட காலன(2வ5ெத/ , 8.�5�ேகா�ைட 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 �5�ேகா�ைட 
காலன(3வ5 ெத/ , 9.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 Gதாேகாய�� ெத/ , 10.�5�ேகா�ைட 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1Gதாேகாய�� �,�� 
ெத/ , 11.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

சட8தா;க� ேரா� ெத/ , 12.�5�ேகா�ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஒ�ட� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

258

ெச;க�P�
 
ெபரணம�!�அ%
ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள(

1.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

வ�னாயக� ேகாவ�� ெத/ , 2.�5�ேகா�ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

3.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைன 
ேகாவ�� ெத/ , 4.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேம��8 ெத/ கிழ�� , 

5.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ேம��8 ெத/ ேம+� , 6.�5�ேகா�ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஆ	சா.ெத/ , 

7.�5�ேகா�ைட (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

�றவ�8ெத/ ெத+� , 8.�5�ேகா�ைட (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �றவ�8ெத/ வட�� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

259

ப��லா4தி 
ஆவண�யா�ர� 
அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ேதவனா8A� (வ.கி) ப��லா4தி (ஊ)வா�� 1 

வ�னா4தா;க�.(ேதவனா8A�) , 2.ேதவனா8A� 
(வ.கி) ப��லா4தி (ஊ)வா�� 1 ப�ள8 ெத/ 
(ேதவனா8A�) , 3.ேதவனா8A� (வ.கி) ப��லா4தி 
(ஊ)வா�� 1 ந� ெத/ (ேதவனா8A�) , 

4.ேதவனா8A� (வ.கி) ப��லா4தி (ஊ)வா�� 
1�றவ� ெத/ , 5.ேதவனா8A� (வ.கி) ப��லா4தி 
(ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா� ேகாய��  ெத/  
ேதவனாA�) , 6.ேதவனா8A� (வ.கி) ப��லா4தி 
(ஊ)வா�� 1 பாடசாைல ெத/    (ேதவனா8A�) , 

7.ேதவனா8A� (வ.கி) ப��லா4தி (ஊ)வா�� 2 

�ள85 ேம��8 ெத/    (ேதவனா8A�) , 

8.ப��லா4தி (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 9.ப��லா4தி (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத/ கிழ�� , 10.ப��லா4தி 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேரா� ெத/ ேம+� , 

11.ப��லா4தி (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 அரசமர8 
ெத/ , 12.ப��லா4தி (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

E�ேரா� ெத/ , 13.ப��லா4தி (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 கழன( கா�� காலன( , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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நாவ�பா�க� & 

அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( �திய 
க�
ட�

1.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 �ேடா� 
ெத/ , 2.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 3.நாவ�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஆ	சா. ெத/ , 

4.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 இ/ள� 
ெத/ , 5.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

சி�ன ெத/ , 6.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ஒடகா� ெத/ , 7.நாவ�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 8.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

அ;காள�ம� ேகாய�� ெத/ , 9.நாவ�பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 E�ேரா�� ெத/ , 

10.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேம��8 ெத/ , 11.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 நாவ�பா�க� , 12.நாவ�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 மணலவா
 , 13.நாவ�பா�க� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 காலன( 
மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 14.நாவ�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 அ/4ததிபாைளய� , 

15.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

@1J�ெத/ , 16.ெகா/�கா8A� (வ.கி) 
நாவ�பா�க� (ஊ)வா�� 1 ேரா�ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

261
நாவ�பா�க� & 

அ%ச� 604503

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( �திய 
க�
ட�

1.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 2.நாவ�பா�க� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 Gதா ேகாய�� ெத/ , 

3.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 �5 
காலன( , 4.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மணலவா
 ேரா� ெத/ , 5.ெகா/�கா8A� (வ.கி) 
நாவ�பா�க� (ஊ)வா�� 1 மணலவா
 ெப.யா� 
ெத/ , 6.ெகா/�கா8A� (வ.கி) நாவ�பா�க� 
(ஊ)வா�� 1 மணலவா
 அழ�@85ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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தி/மண� & 

அ%ச� 604504

அரசின� 
உய�நிைலப�ள( 
ேம+� ப�க� வட�� 
க�
டம

1.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ராமாVஜ� 
நக� , 2.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 3.தி/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�ள(Eட8ெத/ , 4.தி/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத/ , 5.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 கள85ேம��8ெத/ , 6.தி/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 க�மாள8ெத/ , 7.தி/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1வ�ன(ய�ெத/ , 

8.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�ராமண�ெத/ , 9.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 கள85ேம��8ெத/ , 10.தி/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெப/மா�ேகாய��ெத/ , 

11.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 20.தி/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ராமாVஜ� ேகாவ��ெத/ , 

21.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ராமாVஜ� 
கைடசிெத/ , 22.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
2 ராமாVஜ� ேரா�8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

263
தி/மண� & 

அ%ச� 604504

அரசின� 
உய�நிைலப�ள( 
ேம+� ப�க� ெத+� 
க�
ட�

1.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலண� 
, 2.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பைழயகாலண� , 3.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( ந�8ெத/ , 4.தி/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( 
கைடசிெத/ , 5.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�தியகாலன( வட��ெத/ , 6.தி/மண� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �தியகாலன( ெத+�ெத/ , 

7.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பைழயகாலன( ப��ைளயா� ேகாவ��ெத/ , 

8.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேரா��8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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தி/மன( & 

அ%ச� 604504

ஊரா�சி ஓ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( �திய 
க�
ட�

1.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெப.யெத/ , 

2.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெகா�டாேம� , 3.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 பஜைனேகாய��ெத/ , 4.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 சாவ
ெத/ , 5.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ெச�
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

265
தி/மன( & 

அ%ச� 604504

ஊரா�சி ஓ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ,வட�� 
ப�க� க�
ட�

1.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

வாராவதிெத/ , 2.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 சி;காரேப�ைடெத/ , 3.தி/மண� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 த�மராஜாேகாய��ெத/ , 

4.தி/மண� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ேரா�8ெத/(�,��) , 5.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேரா�8ெத/ , 6.தி/மண� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ப�ள(�Eட8ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�
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ஆகார� &அ%ச� 
632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ெத+�ப�தி

1.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேட;� 
�,��8 ெத/ , 2.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேட;� 1வ5 �,��8 ெத/ , 

3.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேட;� ச45 
ெத/ , 4.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ஆதி 
திராவ�ட� காலன( , 5.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ஆதி திராவ�ட� காலன( ஒ8தவாைட8 
ெத/ , 6.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ஒ8தவாைட �,��8 ெத/ , 7.ஆகார� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �திய காலன( , 8.ஆகார� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
�,��8 ெத/ , 9.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 கள85 ேம��8 ெத/ , 10.ஆகார� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 பாரதியா� 3வ5 
�,��8 ெத/ , 11.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 பாரதியா� 1வ5 �,��8 ெத/ , 

12.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 பாரதியா� 
2வ5 �,��8 ெத/ , 13.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� ேகாவ�� 2வ5 �,��8 
ெத/ , 14.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

அ�ைன ச8யா நக� , 15.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 இ4திரா நக� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ஆகார� &அ%ச� 
632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( �திய 
க�
ட�  வட�� ப�தி

1.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1மாடவ >தி 1வ5 
�,��8ெத/ , 2.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 மாடவ >தி 2வ5 �,��8ெத/ , 3.ஆகார� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 மாடவ >தி , 4.ஆகார� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ந�8ெத/ , 5.ஆகார� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 வ�ள(வ >�� ெத/ , 6.ஆகார� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5ேம��8ெத/ 2வ5 
�,��8 ெத/ , 7.ஆகார� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 8.ஆகார� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 மா.ய�ம� ேகாவ�� 
ச45 ெத/ , 9.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ேம�� ெத/ @த� �,��8 ெத/ , 10.ஆகார� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ேம��8 ெத/ , 

11.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 காமராச� 
நக� , 12.ஆகார� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ம/6� கிராம�  
அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(

1.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேம��8 ெத/ , 

2.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத/ , 3.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 �ள85 ேம��8 ெத/ , 4.ம/6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 �ள85 ேம�� 1வ5 �,��8 ெத/ , 

5.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �ள85 ேம�� 
2வ5 �,��8 ெத/ , 6.ம/6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேரா�8 ெத/ , 7.ம/6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேரா�8 ெத/ 1வ5 �,��8 ெத/ , 

8.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேரா�8 ெத/ 
2வ5 �,��8 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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ம/6� கிராம�  
அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
வட�� ப�க� �திய 
க�
ட�

1.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத/ , 2.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 த�மராஜா ேகாய��  �,��8 ெத/ , 3.ம/6� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஈ1வர� ேகாய��ெத/ , 

4.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 மா.ய�ம� 
ேகாய�� ெத/ , 5.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 பஜைன ேகாய�� ச45 ெத/ , 6.ம/6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 பஜைன ேகாய�� ெத/ , 

7.ம/6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� �,��8 ெத/ , 8.ம/6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 Pசண� பா
8 தா;க� , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-
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அைரயாள� & 

அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(

1.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 1வ5 
அ.ஜன காலன( ெத/ , 2.அைரயாள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��3 அ.ஜனகாலன( 2 வ5 ெத/ , 

3.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ.ஜன 
காலன( 3வ5 ெத/ , 4.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��3 அ.ஜனகாலன( 4 வ5 ெத/ , 

5.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ.ஜனகாலன( 5 வ5 ெத/ , 6.அைரயாள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ.ஜனகாலன( 6 வ5 ெத/ , 

7.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அ.ஜனகாலன( 7 வ5 ெத/ , 8.அைரயாள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��3 அ.ஜனகாலன( 8 வ5 ெத/ , 

9.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

அ.ஜனகாலன( 9 வ5 ெத/ , 10.அைரயாள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ.ஜனகாலன( 10 வ5 ெத/ , 

11.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

அ.ஜனகாலன( 11 வ5 ெத/ , 12.அைரயாள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அ.ஜனகாலன( எ�.ஜி.ஆ� 
நக� 12வ5 ெத/ , 13.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��3 அ.ஜனகாலன( எ� ஜி.ஆ� நக� 13 வ5 
ெத/ , 14.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

அ.ஜனகாலன( எ�.ஜி.ஆ� நக� 14 வ5 ெத/ , 

15.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

அ.ஜனகாலன( எ� ஜி.ஆ� நக� 15 வ5 ெத/ , 

16.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 

அ.ஜனகாலன( எ� ஜி.ஆ� நக� 16 வ5 ெத/ , 

17.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 
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அைரயாள� & 

அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள(

1.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேபா1� 
ஆபe1ெத/ , 2.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 இராமலி;க சாமி மட85ெத/ , 

3.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 1வ5 
ேம��ெத/ , 4.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 2வ5 ேம��ெத/ , 5.அைரயாள� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 3வ5 ேம�� ெத/ , 

6.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 பஜைன 
ேகாய�� ெத/ , 7.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2, 1 ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 

8.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 2வ5 
ெப/மா� ேகாய�� ெத/ , 9.அைரயாள� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப�ள(Qட8ெத/ , 

10.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

சி;காரேப�ைட , 11.அைரயாள� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேபா1� ஆப�1 �,�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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வ�கசா85 
கிராம� அ%ச� 
632316

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள( கிழ�� க�
ட� 
ேம+� ப�தி ெத+� 
பா�85

1.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 @த� 
காவா;கைர ெத/ , 2.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 2வ5 காவா;கைர ெத/ , 

3.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

காவா;கைர �,��8 ெத/ , 4.வ�கசா85 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 1வ5 ந8த� ஒ8தவாைட 
ெத/ , 5.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

2வ5 ந8த� ஒ8தவாைட ெத/ , 6.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 3வ5 ந8த� 
ஒ8தவாைட ெத/ , 7.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 �ள85 ேம��8 ெத/ , 8.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஏ.�கைர ெத/ , 

9.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ஏ.�கைர 
1வ5 �,��8 ெத/ , 10.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ஏ.�கைர 2 வ5 �,��8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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வ�கசா85 
கிராம� அ%ச� 
632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( 
கிழ�� ப�க�  �திய 
க�
ட� ேம+� 
பா�8த5

1.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ந8த� 
இர�ைட வாைட8 ெத/ , 2.வ�கசா85 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 1வ5 ப�ராமண� ெத/ , 

3.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 2 வ5 
ப�ராமண� ெத/ , 4.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1  3வ5 ப�ராமண� ெத/ , 5.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 4 வ5 ப�ராமண� ெத/ , 

6.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ெப.ய 
ஒ8தவாைட ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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வ�கசா85 
கிராம� 632316

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள(  ேம+�  
க�
ட� ெத+� ப�க� 
கிழ�� பா�8த5

1.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��2 ெப/மா� 
ேகாவ�� ெத/ , 2.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��2 பஜைனேகாவ�� ெத/ , 3.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 க/ண >க� ெத/ , 

4.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3, 

ெப.யெத/ , 5.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��3 ெப.யெத/ @த� ச45 ெத/1 , 

6.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெப.யெத/ இர�டாவ5 ச45 ெத/2 , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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வ�கசா85 
கிராம� 632316

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள( ேம+�  
க�
ட� வட�� ப�தி

1.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ேச��பா�க� E�ேரா� , 2.வ�கசா85 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��4 ேச��பா�க� , 3.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��4 ேச��பா�க�1 வ5 ெத/ , 

4.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ேச��பா�க� 2 வ5 ெத/ , 5.வ�கசா85 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��4 ேச��பா�க�3 வ5 ெத/ , 

6.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��4 

ேச��பா�க�4 வ5 ெத/ , 7.வ�கசா85 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��4 ேச��பா�க�5வ5 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�
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வ�கசா85 
கிராம� அ%ச� 
632316

அரசின� உய� நிைல� 
ப�ள( கிழ�� க�
ட� 
ெத+� பா�8த5

1.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

��மி8ெத/ , 2.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ��மி�,�� ெத/ , 3.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 சின(வாச�ர� 
கணபதிதா;க� , 4.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கணபதிதா;க� 1 வ5 �,�� ெத/ , 

5.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

கணபதிதா;க� 2  வ5 �,�� ெத/ , 

6.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பைழயகாலன( 1 வ5 �,�� ெத/ , 7.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன( 3  வ5 
�,�� ெத/ , 8.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன( 4  வ5 �,�� ெத/ , 

9.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பைழயகாலன( 5  வ5 �,�� ெத/ , 

10.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�தியகாலன(  1  வ5 �,�� ெத/ , 11.வ�கசா85 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �தியகாலன(  2   வ5 
�,�� ெத/ , 12.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 �தியகாலன(  3  வ5 �,�� ெத/ , 

13.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ேரா� 
ெத/ , 14.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ஏ.��ப� 1 வ5 ெத/ , 15.வ�கசா85 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 ஏ.��ப� 2  வ5 ெத/ , 

16.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ஏ.��ப� 
3  வ5 ெத/ , 17.வ�கசா85 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 கள85ேம��8ெத/ , 99.அய�நா� 
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மைலயா�ப�� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
5வ�க�ப�ள( ேம+� 
ப�தி  எ1.எ1.ஏ 
�திய க�
ட�

1.P;க�பா
 (வ.கி) மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள(� Eட8 ெத/ , 2.P;க�பா
 (வ.கி) 
மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 1 ம4தெவள( ெத/ , 

3.P;க�பா
 (வ.கி) மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 1 

ம4தெவள( ச45 ெத/ , 4.P;க�பா
 (வ.கி) 
மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 2 பஜைன ேகாய�� 
ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�
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எ�

வா��	 சாவ
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மைலயா�ப�� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
5வ�க�ப�ள(, கிழ�� 
ப�தி எ1 எ1 ஏ 
�திய க�
ட�

1.P;க�பா
 (வ.கி) மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 2 

�ள85 ெத/ , 2.P;க�பா
 (வ.கி) மைலயா�ப�� 
(ஊ)வா�� 3 ஒ8தவாைட8 ெத/ , 3.P;க�பா
 
(வ.கி) மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 ேரா� ெத/ , 

4.P;க�பா
 (வ.கி) மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 

பைழய காலன( ெத/ , 5.P;க�பா
 (வ.கி) 
மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 பைழய காலன( 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 6.P;க�பா
 (வ.கி) 
மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 பைழய 
காலன(�,�� ெத/ , 7.P;க�பா
 (வ.கி) 
மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( ெத/ , 

8.P;க�பா
 (வ.கி) மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 

�திய காலன( �,�� ெத/ , 9.P;க�பா
 (வ.கி) 
மைலயா�ப�� (ஊ)வா�� 3 �ள85 ேம�� ெத/ 
, 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

279

�;க�பா
 
கிராம� கள�P� 
அ%ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
பைழய க�
ட�

1.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ஒ8தவாைட ெத/ , 2.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ஏ. உ�வா< ெத/ , 3.�;க�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 

4.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப�ள8ெத/ , 5.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1 பைழயகாலன( , 6.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 6 மாதாேகாய��ெத/ , 7.�;க�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 1 வ5ேரா��8 ெத/ , 

8.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 1வ5 
ெகா�லேம�� ெத/ , 9.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 பா�வா
 1E� ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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�;க�பா
 
கிராம� கள�P� 
அ%ச� 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�தியகாலன( ச45 , 2.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 2வ5 ெகா�லேம�ெத/ , 3.�;க�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 2 வ5 ேரா� ெத/ , 

4.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 3வ5 
ெகா�லேம�ெத/ , 5.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 3வ5 ேரா� ெத/ , 6.�;க�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 4வ5 ெகா�லேம� �,�� 
ெத/ , 7.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

1வ5 அண�யாைல ேரா�ெத/ , 8.�;க�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அண�யைல பஜைன ேகாய�� 
ெத/ , 9.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

2வ5 அண�யாைல ேரா� ெத/ , 10.�;க�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 3வ5 அண�யாைல 
ேரா� ெத/ , 11.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ப�ள(Eட8ெத/ , 12.�;க�பா
 (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 அண�யாைல 1வ5 �,�� 
ெத/ , 13.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

அண�யாைல 2 வ5 �,�� ெத/ , 14.�;க�பா
 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 அண�யாைல 3 வ5 
�,�� ெத/ , 15.�;க�பா
 (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 அண�யாைல 4 வ5 ேரா� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

281

�லவ�பா
 
கள�P� அ%ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  கிழ�� 
�திய க�
ட�

1.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ேமல�ைட8 ெத/ , 2.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 மிஷி� ெத/ , 3.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெத+� மா.ய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 4.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா� ேகாய��ெத/ , 5.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 பஜைனேகாய�� ெத/ , 

6.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�ஒ8தவாைட ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
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282 �லவ�பா
- 606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(  கிழ�� 
E�த�  க�
ட�

1.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேரா��8 
ெத/ , 2.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

தா;க� , 3.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பைழய காலன( வட�� ெத/ , 4.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய காலன( , 

5.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ஆதி 
திராவ�ட� காலன( , 6.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 �திய காலன( 1வ5 �,�� ெத/ , 

7.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய 
காலன( 2வ5 �,�� ெத/ , 8.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய காலன(3 வ5 �,�� 
ெத/ , 9.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�திய காலன( 4வ5 �,�� ெத/ , 

10.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய 
காலன( 5வ5 �,�� ெத/ , 11.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 த	ச� ேரா� , 

12.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேம+� 
மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 13.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 வட�� மா.ய�ம� ேகாய�� 
ெத/ , 14.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பஜைன ேகாய�� ெத+� ெத/ , 

15.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 ேம+� 
பைழய காலன( , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�
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சீன(வாச�ர� 
கள�P� அ%ச� 
606903

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள(

1.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

வடவ�ைட8ெத/ , 2.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��1 ேரா��8ெத/ , 3.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��1 1வ5 �,��ெத/ , 

4.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 2வ5 
�,�� ெத/ , 5.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��1 ��ைட ேம��8ெத/ , 

6.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

ஏ.�கைரெத/ , 7.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��5 ெகா�ைலேம� , 8.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��5 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

9.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��5 

�ள85ேம��ேம+� ெத/ , 10.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��5 பாடசாைல ெத/ , 

11.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��5 ம4தெவள( 
ெத/ , 12.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��5 

1வ5 ச45 ெத/ , 13.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��5 2 வ5 ச45 ெத/ , 14.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��5 ஆரண� ேரா�� ெத/ , 

15.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��5 

ேரOகா�ர� , 16.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��5 சீன(வாச�ர� ேரா� , 

17.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��5 கள�P� 
ேரா� , 18.�லவ�பா
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��5 

�ள85ேம�� வட�� ெத/ , 19.�லவ�பா
(வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா��5 �ள85ேம�� கிழ�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ெச�னான4த�(கி) 
ச5�ேப.பாைளய�
 அ%ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(   வட�� 
க�
ட�

1.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பஜைனேகாய�� ெத/ , 2.ெச�னான4த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 

3.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� கி0ெத/ , 4.ெச�னான4த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �5� ெத/F , 

5.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 அ/க� 
ேகாய�� ெத/F , 6.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ப�ள(�Eட85 ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�
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வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
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ெச�னான4த�(கி) 
ச5�ேப.பாைளய�
 அ%ச� 606907

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ேம+� 
க�
ட�

1.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

வ >ராதகா�ட�ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

2.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 கா4தி 
ேம�� ெத/F , 3.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கா4தி ேம�� வட�� ெத/ , 

4.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

வ >ராதகா�ட� ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2வ5 ெத/ , 

5.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 

வ >ராதகா�ட� ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2வ5 ெத/ , 

6.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�தியகாலன( @த� ெத/ , 7.ெச�னான4த� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( இர�டாவ5 
ெத/ , 8.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

�தியகாலன( @�றாவ5 ெத/ , 9.ெச�னான4த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( நா�காவ5 
ெத/ , 10.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 �தியகாலன( ஜ4தாவ5 ெத/ , 11.ெச�னான4த� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 �தியகாலன( 
ஆறாவ5ெத/ , 12.ெச�னான4த� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கா4திேம��ெத/ெத+� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

286
த	6� ம+,� 
அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( கிழ�� 
ப�க� �திய க�
ட�

1.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஜ>னாலய� ெத/ 
, 2.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 நா<�கமா� 
ெத/ , 3.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��லாப�டா8ெத/ , 4.த	6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 மா.ய�ம�ேகாய��ெத/ , 5.த	6� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெசார�கா�பாைளய� , 

6.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெசார�காபாைளய� ேம��8ெத/ , 7.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெசார�காபாைளய� 
ைர1மி�ெத/ , 8.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெசார�காபாைள�ப�ள(�Eட8ெத/ , 9.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெபா�ன(நக� , 10.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� �லவ�பா
 ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

287
த	6� ம+,� 
அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, கிழ�� 
ப�க� �திய க�
ட�

1.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆரண� 
ேதவ�கா�ர� வட�� சாைல , 2.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆரண�  ேதவ�கா�ர� �,�� 
சாைல , 3.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆரண� 
ேதவ�கா�ர� ெத+� சாைல , 4.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆரண� ேதவ�கா�ர� 1வ5 
�,�� ெத/ , 5.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ஆரண�  ேதவ�கா�ர� 2வ5 �,�� ெத/ , 

6.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ஆரண�  
ேதவ�கா�ர� 3வ5 �,��8ெத/ , 7.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ப��ைளயா� ேகாய��ெத/ , 

8.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெபா�ன(ய�ம�ேகாய��ெத/ , 9.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேதர
8ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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த	6� கிராம� & 

அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( E�த� 
�திய க�
ட�, வட�� 
ப�தி

1.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 ெபா�Vர;க 
ைநனா� ெத/ , 2.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

ெப.ய ெஜய�� ெத/ , 3.த	6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ��,ேம� 5�P� ேரா� , 4.த	6� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 இ4திரா நக� , 5.த	6� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழயகாலன( @த� 
ெத/ , 6.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய 
காலன( 2வ5 �,�� ெத/ , 7.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய காலன( 3வ5 �,�� 
ெத/ , 8.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய 
காலன( 4வ5 �,�� ெத/ , 9.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய காலன( 5வ5 �,�� 
ெத/ , 10.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய 
காலன( 6வ5 �,�� ெத/ , 11.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 பைழய காலன( 7வ5 �,�� 
ெத/ , 12.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பஜைன�ேகாய�� ெத/ , 13.த	6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 �திய காலன( @த� ெத/ , 14.த	6� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய காலன( 1வ5 
�,�� ெத/ , 15.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�திய காலன( 2வ5 �,�� ெத/ , 16.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய காலன( 3வ5 �,�� 
ெத/ , 17.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய 
காலன( 4வ5 �,�� ெத/ , 18.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 �திய காலன( 5வ5 �,�� 
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த	6� கிராம� & 

அ%ச� 632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( E�த� 
�திய க�
ட�, ேம+� 
ப�தி

1.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��1 ெச�வ 
வ�னாயக� ேகாய�� ெத/ , 2.த	6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அகிலா�ட�ர� , 3.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெச�ம� ேம� , 4.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 காரேம� , 5.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 �றவ� காலன( , 6.த	6� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 சம85வ�ர� 
ஒ8தவாைட8ெத/ , 7.த	6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 சம85வ�ர� ெச�ப/8திெத/ , 

8.த	6� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 சம85வ�ர� 
A5வாைல ெத/ , 9.த	6� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 சம85வ�ர� காசின( ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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த	6� அ%ச� 
632326

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ேமா�W�,

1.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 2.த	6� ம5ரா 
ேமா�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா� 
1வ5 �,�� ெத/ , 3.த	6� ம5ரா ேமா�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா�ேகாய�� 
2வ5 �,��ெத/ , 4.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 ப��ைளயா�ேகாய�� 3வ5 
�,��8ெத/ , 5.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 மா.ய�ம� ேகாய��1வ5 
ெத/ , 6.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 5 மா.ய�ம�ேகாய��2வ5 ெத/ , 

7.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

மா.ய�ம�ேகாய�� 3வ5 �,��ெத/ , 8.த	6� 
ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பஜைனேகாய��ெத/ , 9.த	6� ம5ரா ேமா�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பஜைனேகாய�� 1வ5 
�,��8ெத/ , 10.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 பஜைனேகாய�� 2வ5 
�,��8ெத/ , 11.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 ேரா�ெத/ 1வ5ெத/ , 

12.த	6� ம5ரா ேமா�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
5 ேரா�தெத/ 2வ5 �,��ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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வ��ணம;கல� 
& அ%ச� 632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப �ள( 
ேம+� க�
ட�,

1.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1& 2 

ேரா� ெத/ , 2.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 3.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  1 ேம��8ெத/ 1 வ5 
�,�� ெத/ , 4.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  1 ேம��8ெத/ 2  வ5 �,�� ெத/ , 

5.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  1 

ெச�படவ8ெத/ , 6.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  1 த�மராஜாேகாய�� ெத/ , 

7.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 8.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  1 க�மாள� ெத/ , 

9.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  1 

ஈ1வர� ேகாய�� ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

292
வ��ணம;கல� 
அ%ச� 632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள( �திய 
E�த� க�
ட�,

1.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  2 

ப�ராமண� ெத/ , 2.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  2 ெப.ய8 ெத/ , 3.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��  3 ேமலா�ைட 
5��8ெத/ , 4.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா��  3 ேமலா�ைட ெத/ , 

5.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ஒ�ட8ெத/ , 6.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ஒ�ட� �,�� ெத/ , 

7.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

க�ப8த
 ெத/ , 8.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 க�ப8த
 �,�� ெத/ , 

9.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெமா�ைட ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

10.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

அ�ணாநக� �,�� ெத/ , 11.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 ந��ப�� ேரா�ெத/ , 

12.வ��ணம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

அ�ணாநக� ேரா� ெத/ , 13.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 �தியகாலன( 
ஒ8தவாைட 2 வ5 ெத/ , 14.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 �தியகாலன( 
ஒ8தவாைட 1வ5 ெத/ , 15.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 �தியகாலன( 
ஒ8தவாைட ச45ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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வ��ணம;கல� 
அ%ச� 632316

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ந��ப��,

1.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 5 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 2வ5 �,��8 ெத/ , 

2.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 5 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( 1வ5 �,��8 ெத/ , 

3.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 5 

வ�Sவ� காலன( , 4.வ��ணம;கல� (வ.கி) 
ந��ப�� (ஊ)வா�� 5 மாதா ேகாய�� ெத/ , 

5.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 4 

ப�ள(�Eட8 ெத/ , 6.வ��ணம;கல� (வ.கி) 
ந��ப�� (ஊ)வா�� 4 ப�ள(�Eட ச45 ெத/ , 

7.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 4 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 8.வ��ணம;கல� 
(வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 4 ேரா�8 ெத/ , 

9.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 4 

ெஜக�னாத�ெத/ , 10.வ��ணம;கல� (வ.கி) 
ந��ப�� (ஊ)வா�� 5 வ�
கார ெத/ , 

11.வ��ணம;கல� (வ.கி) ந��ப�� (ஊ)வா�� 5 

கள85 ேம��8 ெத/ , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-

294
ரா4த� & அ%ச� 
632313

அரN ஒ�றிய ப�ள(,

1.ெத�]� (வ.கி) ரா4த� (ஊ)வா�� 1 

கீழ�ைட8ெத/ , 2.ெத�]� (வ.கி) ரா4த� 
(ஊ)வா�� 1 ம+,� 2 மா.ய�ம�ேகாய�� ெத/ , 

3.ெத�]� (வ.கி) ரா4த� (ஊ)வா�� 1ம+,� 2 

ேரா��8ெத/ , 4.ெத�]� (வ.கி) ரா4த� (ஊ)வா�� 
1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத/ , 5.ெத�]� (வ.கி) 
ரா4த� (ஊ)வா�� 1 ேம��8ெத/ , 6.ெத�]� 
(வ.கி) ரா4த� (ஊ)வா�� 2 ெத�ன�ைடெத/ , 

7.ெத�]� (வ.கி) ரா4த� (ஊ)வா�� 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன(ெகா�ைலேம� , 8.ெத�]� 
(வ.கி) ரா4த� (ஊ)வா�� 1 ேச8ப� ேரா� , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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வா��	 சாவ
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ெத�]� கிராம� 
&அ%ச� 632313

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
(அைற எ� 1) ேம+� 
ப�க�,

1.ெத�S� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1ஆதிதிராவ�ட� 
காலன( , 2.ெத�S� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
1ம+,� 3 ேரா��8ெத/ , 3.ெத�S� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ஹரகார8ெத/ , 4.ெத�S� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 1 ம4ைதெவள(8ெத/ , 

5.ெத�S� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

பாடசாைல8ெத/ , 6.ெத�S� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ேமல�ைட8ெத/ , 99.அய�நா� 
வா0 வா�காள�க�-

296

 ெத�]� 
கிராம� &அ%ச� 
632313

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள( 
,கிழ�� ப�க� ,

1.ெத�S� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 2.ெத�S� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2,3 ெத�ன�ைட8ெத/ , 

3.ெத�S� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ெபா�மண�நக�ெகா�ைலேம� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�அய�நா� வா0 வா�காள�க�

297
ம5ைரெப/ம�W�
 & அ%ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ,

1.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�58 ெத/ , 2.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 த/மராஜா ேகாய�� ெத/ , 3.ம5ைர 
ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ம+,�3  

மா.ய�ம� ேகாய�� ெத/ , 4.ம5ைர ெப/ம�W� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 கனக�ப�� ேரா��8 
ெத/ , 5.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கனக�ப�� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத/ , 6.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கனக�ப�� நா`� ெத/ , 7.ம5ைர 
ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 கனக�ப�� 
ெச�
 ெத/ , 8.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 கனக�ப�� அ/4ததிய� காலன( , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ம5ைரெப/ம�W�
 & அ%ச� 632313

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( ச@தாய 
Eட� ,

ம5ைர ெப/ம�W� வ கி ம+,� ஊ வா�� 
ப�ள8 ெத/ , 2.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 ப�ள(Eட8 ெத/ , 3.ம5ைர 
ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 �ள85 
ெத/ , 4.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1ம+,� 2 ஒ8தவாைட  ெத/ , 

5.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

@/�கன4த� கிண+, ெத/ , 6.ம5ைர 
ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

@/�கன4த� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ , 

7.ம5ைர ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

@/�கன4த� ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 8.ம5ைர 
ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

@/�கன4த� மாதா ேகாவ�� ெத/ , 9.ம5ைர 
ெப/ம�W� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

@/�கன4த� காள(கா�ர� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-
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@/கம;கல� 
அ%ச�606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( 
@/கம;கல�,

1.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

@/கம;கல�  மா.ய�ம� ேகாவ�� ெத/ , 

2.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

@/கம;கல� ேரா��8 ெத/ , 3.@/கம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 @/கம;கல� பஜைன 
ேகாவ�� ெத/ , 4.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 @/கம;கல� ெகா�ைல ேம� , 

5.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

G;கி� தா;க� ப�ள(Eட8 ெத/ , 

6.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

G;கி� தா;க� பஜைன ேகாவ�� ெத/ , 

7.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

G;கி� தா;க� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

8.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

G;கி� தா;க� ெகா�ைல ேம� , 

9.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�/�ல4 தா;க� கீழ�ைட ெத/ , 

10.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

�/�ல4 தா;க� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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@/கம;கல� 
அ%ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( 
@/கம;கல�

1.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

@/கம;கல� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத/ , 

2.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பைழய காலன( மாதா ேகாவ�� ெத/ , 

3.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

பைழய காலன( ேரா��8 ெத/ , 4.@/கம;கல� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 1வ5 
ெத/ , 5.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

�திய காலன( 2வ5 ெத/ , 6.@/கம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய காலன( 3வ5 ெத/ , 

7.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 �திய 
காலன( 4வ5 ெத/ , 8.@/கம;கல� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 4 �/�ல4 தா;க� 
ப�ள(Eட8 ெத/ , 9.@/கம;கல� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 �/�ல4 தா;க� ம4ைத ெவள( , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

301

ேதவ�கா�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
606902

 ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( கிழ�� 
ப�க க�
ட� ,

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

மைலயா� �ரவைட , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 2 ெத�னமர8ெத/ , 3.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 காள(ய�ம� நக� , 

4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

அ�ணாநக� , 5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 மைலயா� �ரவைட 1வ5 
�,��ெத/ , 6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 மைலயா� �ரவைட 2 வ5 
�,��ெத/ , 7.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 மைலயா� �ரவைட 3 வ5 
�,��ெத/ , 8.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 1 அ�ணாநக� 1வ5 �,��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேதவ�கா�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( வட�� 
ப�க க�
ட�

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

இராமலி;கசாமி ெத/ , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 5 மகாராஜாேப�ைட8 ெத/ , 

3.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

மகாராஜாேப�ைடெத/ 1வ5 �,��ெத/ , 

4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

மகாராஜாேப�ைடெத/ 2 வ5 �,��ெத/ , 

5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

மகாராஜாேப�ைடெத/ 3 வ5 �,��ெத/ , 

6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 5 

மகாராஜாேப�ைடெத/ 4 வ5 �,��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேதவ�கா�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
606902

ெசய��� ேஜாச� 
ஆர�ப�ப�ள(

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

ஆதிதிராவ�ட� பைழய காலன( , 2.ேதவ�கா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3ஆதிதிராவ�ட�  �திய 
காலண� , 3.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 1வ5 �,��8 ெத/ , 

4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 2 வ5 �,��8 ெத/ , 

5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 3 வ5 �,��8 ெத/ , 

6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 4 வ5 �,��8 ெத/ , 

7.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 5வ5 �,��8 ெத/ , 

8.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 6 வ5 �,��8 ெத/ , 

9.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 7வ5 �,��8 ெத/ , 

10.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 8 வ5 �,��8 ெத/ , 

11.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 9வ5 �,��8 ெத/ , 

12.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 10வ5 �,��8 ெத/ , 

13.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 11வ5 �,��8 ெத/ , 

14.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பைழயகாலன( 12வ5 �,��8 ெத/ , 
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ேதவ�கா�ர� 
கிராம� & அ%ச� 
606902

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� ப�தி அைற 3

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 �58ெத/ 
, 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ஆ85ைர ேரா� , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-

305
ேதவ�கா�ர� 
&அ%ச� 606902

 அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
,�திய ேநப�� க�
ட� 
, ேம+� ப�க�

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 நாவ�த� 
ெத/, , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ச4ைதேம��ெத/ , 3.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 ஓ�ட;�
ைச , 4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 6 நாவ�த� ெத/ 1வ5 �,��8 
ெத/ , 5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 

நாவ�த� ெத/ 3வ5 �,��8 ெத/ , 

6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 6 �58 
ெத/ 1வ5 �,��8 ெத/ , 7.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 6 �58ெத/ 2வ5 �,��8 
ெத/ , 8.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ஆ85ைரேரா�  1வ5 �,��8 ெத/ , 

9.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 ஆ85ைர 
ேரா� 2 வ5 �,��8 ெத/ , 10.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 9 ஆ85ைர ேரா� 3வ5  
�,��8 ெத/ , 11.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 ஓ�ட;�
ைச 1வ5 �,�� ெத/ , 

12.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ஓ�ட;�
ைச 2வ5 �,�� ெத/ , 

13.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ஓ�ட;�
ைச 3வ5 �,��8 ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�அய�நா� வா0 
வா�காள�க�

306
ேதவ�கா�ர� 
அ%ச� 606902

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( 
�திய நபா�� க�
ட�, 

கிழ�� ப�தி

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

பஜைனேகாவ��ெத/ , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பைழய த�டார ெத/ , 3.ேதவ�கா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 பாகாய ேதா�டெத/ , 

4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

வைளய�கார ெத/ , 5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பாகாயேதா�டெத/ 1வ5 
�,��ெத/ , 6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 பைழய த�டார ெத/ 1�,��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேதவ�கா�ர�&அ%ச
� 606902

அரசின� ஆ�க� 
ேம� நிைல�ப�ள( 
�திய நபா�� க�
ட�, 

ேம+� ப�தி

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ேச8ப�ேரா� , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� , 3.ேதவ�கா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 த�மராஜா ேகாவ�� 
ெத/ , 4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 9 

ேபா]� ேரா� , 5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� 1வ5 
�,��ெத/ , 6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� 2 வ5 
�,��ெத/ , 7.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� 3 வ5 
�,��ெத/ , 8.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� 4 வ5 
�,��ெத/ , 9.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� 5 வ5 
�,��ெத/ , 10.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 9 @8தால�ம� நக� 6 வ5 
�,��ெத/ , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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ேதவ�கா�ர� 
&அ%ச� 606902

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள( 
ேம+� க�
ட�

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 8 சி;கார 
ேப�ைட ெத/ , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 8 சா�மண�ேப�ைட ெத/ , 

3.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��7 வட�� 
மாடவ >தி , 4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��7 

ெத�மாடவ >தி , 99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-
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 ேதவ�கா�ர� 
கிராம�&அ%ச� 
606902

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� ைமய க�
ட�

1.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 8 

தி/ம%சன வ >தி , 2.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 8 மா.ய�ம� ேகாய��ெத/ , 

3.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 8 �ள85 
ேம��8ெத/ , 4.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 8 மா.ய�ம� ேகாய�� 1வ5 �,�� 
ெத/ , 5.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 8 

�ள85 ேம��8ெத/ 1வ5 �,�� ெத/ , 

6.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 8 �ள85 
ேம��8ெத/ 2வ5 �,�� ெத/ , 7.ேதவ�கா�ர� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��8 �ள85ேம��8ெத/ 
3வ5 �,�� ெத/ , 8.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 8 �ள85 ேம��8ெத/ 4வ5 �,�� 
ெத/ , 9.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��8 

�ள85 ேம��8ெத/ 5வ5 �,�� ெத/ , 

10.ேதவ�கா�ர� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��8 

�ள85ேம��8ெத/ 6வ5 �,�� ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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க.�P� கிராம� 
ேதவ�கா�ர� 
அ%ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள( �திய 
E�த� க�
ட�

1.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

பஜைனேகாவ�� ெத/ , 2.க.�P� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 ப�ள(Eட8 ெத/ , 3.க.�P� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3ப�ள(�Eட8 �,�� ெத/ 1 , 

4.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேம��8ெத/ , 

5.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேம��8 ெத/ 
�,�� ெத/ 1 , 6.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 ேம��8ெத/ �,�� ெத/ 2 , 7.க.�P� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேம��8ெத/ �,�� ெத/ 3 , 

8.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேம��8ெத/ 
�,�� ெத/ 4 , 9.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 ேம��8ெத/ �,�� ெத/ 5 , 10.க.�P� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ப�ள8ெத/ , 11.க.�P� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 ேமாசவா
 ேரா� , 12.க.�P� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 சகாயநக� மாதாேகாவ�� 
�,��ெத/1 , 13.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 3 

மாதாேகாய�� ெத/ , 14.க.�P� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 3 சகாயநக� மாதாேகாவ�� �,��ெத/ 
2 , 15.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா��3 சகாயநக� 
மாதாேகாவ�� �,��ெத/ 3 , 16.க.�P� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 3 சகாயநக� மாதாேகாவ�� 
�,��ெத/ 4 , 17.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 
3 இ/ள� �
ய�/�� , 99.அய�நா� வா0 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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க.�P� கிராம� 
ேதவ�கா�ர� 
அ%ச� 606902

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந�நிைல� ப�ள(

1.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 நா	சா�ர� 
ேரா�	ெத/ , 2.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 1 

நா	சா�ர� ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 3.க.�P� 
(வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 ேமாசவா
 ஜாதி 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 4.க.�P� (வ.கி) ம+,� 
(ஊ)வா�� 4 ஜாதி ப��ைளயா� ேகாய�� ெத/ 
�,��8ெதர , 5.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 4 

ஜாதி ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ �,��ெத/ 2 , 

6.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெச�னான4த� ேரா�8ெத/ 1 , 7.க.�P� (வ.கி) 
ம+,� (ஊ)வா�� 2 ெச�னான4த� ேரா�8ெத/ 2 

, 8.க.�P� (வ.கி) ம+,� (ஊ)வா�� 2 

ெச�னான4த� ப��ைளயா�ேகாய��ெத/ , 

99.அய�நா� வா0 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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1

அ��� கிராம� 
வளவ!� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.அ��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 2.அ��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+/  ெத, , 3.அ��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
2 ந+/ ெத, , 4.அ��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ஆ	சா� ெத, , 5.அ��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

�$ைடகார ெத, , 6.அ��� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன( பஜைன 
ேகாவ��ெத, , 7.அ��� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ஓ/தவாைடெத, , 8.அ��� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 3 ஏ��கைர/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

2

வட�� க$
ட� 
பைன8ைக 
�லிவல� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( வட�� 
க$
ட�

1.பன8ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ ெத, 
1 , 2.பன8ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ 
ெத, 2 , 3.பன8ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+ெத, 1 , 4.பன8ைக (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
1 ேம$+ெத, 2 , 5.பன8ைக (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

தி,வ�ணாமைல மாவ$ட�

068 ெச:யா� ச$டம�ற/ ெதா�தி
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3

வட�� க$
ட� 
�லிவல� 
கிராம� & 

அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
நட+நிைல�ப�ள(

1.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத, , 2.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாவ�� ெத, , 3.�லிவல� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 '�ைகய�ம� ேகாவ�� 
ெத, , 4.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

அ�ஜன காலன( பஜைன ேகாவ�� ெத, , 

5.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ;தா 
ேகாவ�� ெத, , 6.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 �' காலன( , 7.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 <ைனப$+ ப�ள(=ட/ ெத, , 

8.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+ ெத, 
, 9.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 பஜைன 
ேகாவ�� ெத, , 10.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+ ெத, , 11.�லிவல� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 அ�ஜன காலன( ;தா 
ேகாவ�� ெத, , 12.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 �' ெத, , 13.�லிவல� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

4

ெத)� க$
ட� 
ப�ர�மேதச� 
கிராம� & 

அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)�  
க$
ட�

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 க,ண >க� 
ெத, , 2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

ம,/'வ ெத, , 3.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 �யவ� ெத, , 4.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ப?�+ ெத, , 

5.ப�ர�மேதச�(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ெச$
/ 
ெத, , 6.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா+ , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

5

ப�ர�மேதச� 
கிராம� & 

அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( எ@.எ@.ஏ 
ேம)� க$
ட�

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

�/த!ரா� ெத, , 2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 ;�/தி ெத, , 3.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத, , 

4.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 க�மாள� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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6

ப�ர�மேதச� 
கிராம� & 

அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( (வட�� 
க$
ட�)

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய 
ெத, , 2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

7

ேம)� 8க 
க$
ட� 
ப�ர�மேதச� 
கிராம� & 

அ"ச� 632511

ஆதி திராவ�ட� நல 
'வ�க�ப�ள( ேம)� 
பா�/த க$
ட�

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ெச:ய!� ேப$ைடெத, , 2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப/கா� 1 வ' ெத, , 

3.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப/கா� 2வ' ெத, , 4.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2அ�ேப/கா� 3 வ' ெத, , 

5.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப/கா� 4வ' ெத, , 6.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2அ�ேப/கா� 5வ' ெத, , 

7.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
2அ�ேப/கா� 6வ' ெத, , 8.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2அ�ேப/கா� 7வ' ெத, , 

9.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ�� ெத, , 10.ப�ர�மேதச� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 காலன( ந+/ெத, , 

11.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

;தாேகாவ��ெத, , 12.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 காலன( ெப�யெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

8
ப�ர�மேதச�  
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( �A�

1.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 ெமய��ேரா+ 
, 2.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 3.�A� (வ.கி) 
ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 பஜைன ேகாய�� ெத, , 

4.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 காலன( 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத, , 5.�A� (வ.கி) 
ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 காலன( �*��ெத, , 

6.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 ;தாேகாவ�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� ப�க 
க$
ட� வட�� 
8க� 
ப�ர�மேதச� 
632511

அரசின� ேம� நிைல� 
ப�ள(  ெத)� க$
ட� 
வட�� பா�/த'ப�க�

1.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 ப"சாய/' 
ேரா+ ெத, , 2.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 

ந+/ெத, , 3.�A� (வ.கி) ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 

'�ைகய�ம� ேகாய�� ெத, , 4.�A� (வ.கி) 
ப�ர�மேதச� (ஊ)வா�+ 3 இ. ப�. ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

10

எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� கிழ�� 
பா�/த' 
சி/தன�கா� 
கிராம� 
ப�ர�மேதச� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.சி/தன�கா� (வ.கி) சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 

ம)*� 2 பஜைன ேகாய�� ெத, , 2.சி/தன�கா� 
(வ.கி) சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 3.சி/தன�கா� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 ேமைட/ ெத, , 

4.சி/தன�கா� (வ.கி) சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

ேரா$+/ ெத, , 5.சி/தன�கா� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 காவாDகைர ெத, , 

6.சி/தன�கா� (வ.கி) சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

ஏ��கைர/ ெத, , 7.சி/தன�கா� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத, , 8.சி/தன�கா� (வ.கி) சி*நாவ�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 2 திெரௗபதி அ�ம� ேகாய�� ெத, , 

9.சி/தன�கா� (வ.கி) சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா+ ெத, , 10.சி/தன�கா� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 சி/தன�கா� காலன(  
பஜைன ேகாய�� ெத, , 11.சி/தன�கா� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+2சி/தன�கா�காலன( , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

11

சி*நாவ�ப$+ 
கிராம� 
ப�ர�மேதச� 
அ"ச�-632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( இட'ப�க 
அைற

1.சி*நாவ�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.சி*நாவ�ப$+ (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ஏ��கைர/ ெத, , 

3.சி*நாவ�ப$+ (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(� 
=ட/ ெத, , 4.சி*நாவ�ப$+ (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1 ேமா$+ �
ைச , 5.சீவர� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 சிவர� கிராம�  
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 6.சீவர� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 சிவர� ேரா$+/ ெத, , 

7.சீவர� (வ.கி) சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 சீவர� 
காலன( பஜைன ேகாய�� ெத, , 8.சீவர� (வ.கி) 
சி*நாவ�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 சீவர� காலன( 
ஒ/தவாைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

12

வடஇG�ைப 
கிராம� 
&அ"ச�  632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம�லிகா�ர/ ெத, , 2.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 3.வடஇG�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 4.வடஇG�ைப 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ ெத, , 

5.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சி�னெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

13

ேம�ேப$ைட 
கிராம� 
வடஇG�ைப  
&அ"ச�  632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2ேம� 
ேப$ைட பஜைன ேகாய�� ெத, , 

2.வடஇG�ைப(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம� 
ேப$ைட ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

3.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�ேப$ைட ேரா+ெத, , 4.வடஇG�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ப$டைர பஜைன ேகாய�� 
ெத, , 5.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  

ப$டைர ஆ"சேனய� ேகாய�� ெத, , 

6.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ப$டைர 
மHதெவள( ெத, , 7.வட இG�ைப (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப$டைர ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வடஇG�ைப & 

அ"ச� 632511

ஆதிதிராவ�ட� நல 
ந+நிைல�ப�ள(

1.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, அ�சன காலன( , 

2.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பாடசாைல 
ெத, அ�சன காலன( , 3.வடஇG�ைப (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பஜைன ேகாய�� ெத, . அ�சன காலன( 
, 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

15

எ@. எ@. ஏ 
க$
ட� 
நா$ேட�  632511

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத)� ப�தி

1.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஈ@வர� 
ேகாய�� ெத, , 2.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 கா�வா:கைர ெத, , 3.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�சன காலன( பஜைன ெத, , 

4.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�சன 
காலன( ஒ/தவாைட ெத, , 5.நா$ேட� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�சன காலன( ேரா+/ ெத, , 

6.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �தியகாலண� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

16  நா$ேட� 632511
அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க$
ட�

1.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆ"சிேநய� 
ேகாய�� ெத, , 2.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ஒ/தவாைட ப�ராமண� ெத, , 3.நா$ேட� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�=ட ெத, , 4.நா$ேட� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைக�ேகால� ேப$ைட 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�

17

எ@.எ@.ஏ 
க$
ட�, ெத)� 
ப�தி நா$ேட� 
கிராம� 
&அ"ச� 632511

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட�, ெத)� 
ப�தி

1.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேகாேன� 
ெத, , 2.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ,ணகி� ெத, , 3.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�மாள/ ெத, , 4.நா$ேட� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேதர
 ெத, , 5.நா$ேட� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர ெத, , 6.நா$ேட� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சாமி 8தலி ெத, , 

7.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�னர/ ெத, 
, 8.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மJனவ� ெத, , 

9.நா$ேட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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கிழ�� க$
ட� 
ெபா�கச8/திர� 
நா$ேட� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஓ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(  கிழ�� 
க$
ட� அைற எ� 1

1.நா$ேட� (வ.கி)  க�ப$+ (ஊ)வா�+3 க�ப$+ 
ஆதிதிராவ�ட�காலன( ெபா�கச8/திரம , 2.நா$ேட� 
(வ.கி)  க�ப$+ (ஊ)வா�+ 3 க�ப$+ ப�ள/ெத, 
ெபா�கச8/திர� , 3.நா$ேட� (வ.கி)  க�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 3 க�ப$+ ேம$+/ெத,ெபா�கச8/திர� 
, 4.நா$ேட� (வ.கி)  க�ப$+ (ஊ)வா�+ 3 க�ப$+ 
ெச$
/ெத, ெபா�கச8/திர� , 5.நா$ேட� (வ.கி)  
சீ�பள� (ஊ)வா�+ 3 சீ�பள� அ,Hததிய� 
பாைளய�ெபா�கச8/தி , 6.நா$ேட� (வ.கி) 
ெபா�கச8/திர� (ஊ)வா�+ 3 ெபா�கச8/திர� 
உைடயா�ெத, , 7.நா$ேட� (வ.கி) ெபா�கச8/திர� 
(ஊ)வா�+ 3 ெபா�கச8/திர� �ள/'/ெத, , 

8.நா$ேட� (வ.கி) ெபா�கச8/திர� (ஊ)வா�+ 3 

ெபா�கச8/திர� ப��ைளயா� ேகாவ��ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

19

ெபா�கச8/திர� 
நா$ேட� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஓ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(  எ@. எ@. 

ஏ க$
ட� வல'ப�க அைற

1.நா$ேட� (வ.கி) ெபா�கச8/திர� (ஊ)வா�+ 3 

ெபா�கச8/திர� பஜைனேகாவ��ெத, , 2.நா$ேட� 
(வ.கி) ெபா�கச8/திர� (ஊ)வா�+ 3 

ெபா�கச8/திர� பா$ைட/ெத, , 3.நா$ேட� (வ.கி) 
ெபா�கச8/திர� (ஊ)வா�+ 3 ெபா�கச8/திர� 
ேரா$+/ெத, , 4.நா$ேட� (வ.கி) ெபா�கச8/திர� 
(ஊ)வா�+ 3 ெபா�கச8/திர� �'/ெத, , 5.நா$ேட� 
(வ.கி) ெபா�கச8/திர� (ஊ)வா�+ 3 

ெபா�கச8/திர� �$ைட/ெத, , 6.நா$ேட� (வ.கி)  
சீ�பள� (ஊ)வா�+ 2 சீ�பள� அ,Hததிய�பாைளய� 
, 7.நா$ேட� (வ.கி)  சீ�பள� (ஊ)வா�+ 2 சீ�பள� 
ேரா$+/ெத, , 8.நா$ேட� (வ.கி)  சீ�பள� (ஊ)வா�+ 
2 சீ�பள� ேம$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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;"K�ப$+ 
ச$+வHதாDக� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதர
 
ெத, , 2.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 3.;"K�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(=ட/ ெத, , 

4.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 5.;"K�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� 
;தாேகாவ��ெத, , 6.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேவLேகாபா�சாமிெத, , 

7.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஓ)ைறவாைடெத, , 8.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ேப/க� 1வ'ெத, , 9.;"K�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ேப/க� 2வ'ெத, , 

10.;"K�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ேப/க� 3வ'ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ச$+வHதாDக� 
&அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 

MHத�டல� மாHதாDகா� ஏ� ெத, , 

2.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 

MHத�டல�  ேரா$+ ெத, , 3.MHத�டல� (வ.கி) 
ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 MHத�டல�  ேபாய� 
காலன( , 4.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� 
(ஊ)வா�+ 1 MHத�டல�  ந+/ ெத, , 

5.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 

MHத�டல�  கைடசி ெத, , 6.MHத�டல� (வ.கி) 
ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 MHத�டல� 
பா$ைட/ ெத, , 7.MHத�டல� (வ.கி) 
ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 MHத�டல�  
அ,Hததிய� �
ய�,�� , 8.MHத�டல� (வ.கி) 
ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 MHத�டல� ேகா
/ 
ெத, , 9.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� 
(ஊ)வா�+ 1 MHத�டல� பஜைன ேகாவ�� ெத, , 

10.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாவ��1வ' ெத, , 11.MHத�டல� (வ.கி) 
ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 2 MHத�டல� பஜைன 
ேகாவ�� 2வ' �*�� ெத, , 12.MHத�டல� (வ.கி) 
ச$+வHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 MHத�டல� ப�ள/ 
ெத, , 13.MHத�டல� (வ.கி) ச$+வHதாDக� 
(ஊ)வா�+ 1 MHத�டல� ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத, , 14.ச$+வHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச$+வHதாDக� பஜைன ேகாவ�� ெத, , 

15.ச$+வHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  

ச$+வHதாDக� ேம$+ ெத, , 16.ச$+வHதாDக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ச$+வHதாDக� வண�க� 
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சி*வ"சி�ப$+ 
ேம	ேச� 
அ"ச� 632506

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வடவா�ைட ெத, , 2.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீழ�ைட/ெத, , 

3.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ 
ெத, , 4.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 5.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய��ெத, , 

6.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய��ெத, ேம)� , 7.சி*வ"சி�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'ெத, , 

8.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

ேம$+ெத, , 9.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அDகாள�ம�ேகாய�� ெத, , 

10.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(�=ட/ெத, , 11.சி*வ"சி�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2, �ள�கைர/ெத, , 12.சி*வ"சி�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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இ,மர� 
ச$+வHதாDக� 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சிறிய ெத, , 

2.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய ெத, , 

3.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இ,ள� காலன( 
, 4.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( 
ெப�யெத, , 5.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன( ஒ/தவாைட/ெத, , 6.இ,மர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( ;தாேகாவ�� 
ெத, , 7.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�தியகாலன( 1வ'�*��ெத, , 8.இ,மர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 2வ'�*��ெத, , 

9.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 
3வ'�*��ெத, , 10.இ,மர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 4வ'�*��ெத, , 

11.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 
5வ'�*��ெத, , 12.இ,மர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 6வ'�*��ெத, , 

13.இ,மர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �தியகாலன( 
7வ'�*��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� ப�தி 
சிெம�$க$
ட�
 ராHத� 604407

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(

1.இராHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைலெத, , 2.இராHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1  பஜைனேகாவ�� ெத, , 3.இராHத� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத�ன�ைட ெத,, ராHத� , 

4.இராHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+/ ெத,, 

ராHத� , 5.'ைரராN நக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 3 

ேரா+/ ெத,, 'ைரராN நக� , 6.'ைரராN நக� (வ.கி) 
இராHத� (ஊ)வா�+ 3 அ�ம�ேகாய��ெத, 
'ைரராN நக� , 7.'ைரராN நக� (வ.கி) இராHத� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத,, 'ைரராN 
நக� , 8.'ைரராN நக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 3 

இHதிராகாHதி ெத, 'ைரராN நக� , 9.'ைரராN நக� 
(வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 3 காமராச� ெத, , 

10.'ைரராN நக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 3 

ெத�ன�ைட ெத,, 'ைரராN நக� , 11.'ைரராN 
நக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 3 பஜைனேகாய�� 
ெத, 'ைரராN நக� காலண� , 12.'ைரராN நக� 
(வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� ெத,, 

'ைரராN நக� காலண� , 13.'ைரராN நக� (வ.கி) 
இராHத� (ஊ)வா�+ 3 �'/ெத,  'ைரராN நக� , 

14.'ைரராN நக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 1 

�*��/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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அைற எ� 7ப� 
ேம)� 
சிெம�$ 
க$
ட� ராHத� 
604407

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(

1.இராHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ேம$+/ெத, , 

2.இராHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய�� ெத, , 3.இராHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேடD� ெத, , 4.இராHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  இHதிராநக� , 5.இராHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, , 6.இராHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாய�� ெத, , 7.இராHத� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேடD� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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அைற எ� 3 

வட�� 
சிெம�$ 
க$
ட� ெத)� 
பா�/த வட�� 
க$
ட� ராHத� 
604407

அரசின� ேம�நி0ைல�ப�ள( 
 அைற எ� 3 வட�� 
சிெம�$ க$
ட� ெத)� 
பா�/த வட�� க$
ட�

1.இராHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத�ன�ைட 
ெத, , 2.இராHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ,Hததிய� ெத, , 3.இராHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேபா��ழா:ெத, , 4.இராHத� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ந+/ெத, , 5.இராHத� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேடD�ெத, , 6.இராHத� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேசாைல நக� , 7.நாயHதாDக� 
(வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 2 அ,Hததிய�ெத, , 

8.நாயHதாDக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ��ெத, , 9.நாயHதாDக� (வ.கி) 
இராHத� (ஊ)வா�+ 2 �றவ�ெத, , 10.நாயHதாDக� 
(வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 2 ேடD�ெத, , 

11.நாயHதாDக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 2 

பா$ைடெத, , 12.நாயHதாDக� (வ.கி) இராHத� 
(ஊ)வா�+ 2 தாHேதான(�ம� ேகாவ��ெத, , 

13.நாயHதாDக� (வ.கி) இராHத� (ஊ)வா�+ 2 இ,ள� 
காலன( , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�ன�ப$+ 
632511

அர< உய�நிைல�ப�ள( 
ெத)� எ@.எ@.ஏ க$
ட� 
கிழ�� ப�தி அைற

1.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 2.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப�ய/ ெத, , 3.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 தாHேதாண� அ�ம� ேகாவ�� ெத, , 

4.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதர
/ 
ெத, , 5.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா$+/ ெத, , 6.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாவ�� ெத, , 

7.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சி�ன/ 
ெத, , 8.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�'காலன( ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�ன�ப$+ 
632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ந+ க$
ட�

1.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�ஜயா 
ைர@மி� ெத, , 2.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தாDக� ெத, , 3.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ,ள� காலன( ெத, , 

4.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைல/ ெத, , 5.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பஜைன ேகாவ�� ெத, , 6.ெத�ன�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத, , 7.ெத�ன�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பாடசாைல�*��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத)� க$
ட�  
ேம)� அைற 
�/த!�&அ"ச
�  604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(  ெத)� 
க$
ட�  ேம)� அைற

1.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 2.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய 
ெத, , 3.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சி�ன 
ெத, , 4.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 '�+ 
ெத, , 5.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ 
ெத, , 6.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(=ட/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

30
�/த!�&அ"ச
�  604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
ப�தி பா�/த வட�� 
க$
ட�

1.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  வட�� 
பஜைன ேகாய�� ெத, , 2.�/த!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 1 வ' �*�� �ள�கைர ெத, , 

3.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ேம)� ேரா+ 
ெத, , 4.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 5.�/த!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம)� பஜைன ேகாய�� ெத, , 

6.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 2வ' �*�� 
�ள�கைர ெத, , 7.�/த!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/ ெத, , 8.�/த!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 1வ' �*�� ேரா+/ ெத, , 

9.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 2வ' �*�� 
ேரா+/ ெத, , 10.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 வட�� ேரா+ ெத, , 11.�/த!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 3வ' �*�� ேரா+ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� க$
ட�-

�/த!� 
அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ேம�க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 

ெப,மா� ேகாய�� ெத, ேம�க"சா��ழி , 

2.ேம�க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத,, ேம�க"சா��ழி , 

3.ேம�க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+ ெத, ,ேம�க"சா��ழி , 

4.ேம�க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 

ெத)� பஜைன ேகாவ�� ெத,, ேம�க"சாD�ழி , 

5.ேம�க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 

வட�� பஜைன ேகாய�� ெத,, ேம�க"சாD�ழி , 

6.கீ7 க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 கீ7 
க"சா��ழி ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 7.கீ7 
க"சா��ழி (வ.கி) �/த!� (ஊ)வா�+ 3 

கீ7க"சா��ழி ேம$+/ ெத, , 8.�/த!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3  வட�� �*�� ெத, , 

9.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ�� 
�*��/ ெத, , 10.�/த!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேமலா�ைட ெத, , 11.�/த!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம)� ேரா+ ெத, , 

12.�/த!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 13.�/த!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3  ேம$+ ெத, , 14.�/த!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெச:ய!� 
வடஇG�ைப 
அ"ச� 632511

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெச:ய!� 
ேரா+ெத, , 2. ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3  

ெச:ய!� ப��ைளயா� ேகாவ��ெத, , 

3.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெச:ய!� 
ேப$ைடெத, , 4.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 காலன( ேரா+ெத, , 5.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன( பஜைனேகாவ��ெத, , 

6.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச:ய!� 
ேவளாள� ெத, , 7.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெச:ய!� க�மாள�ெத, , 

8.ெச:ய!�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச:ய!� 
ப�ள/ெத, , 9.ெச:ய!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச:ய!� ப�ராமண� ெத, , 10.ெச:ய!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத, ேமல�ைட , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
ெவDகள/A� 
604410

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(

1.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� 
ெத, , 2.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கைட/ ெத, , 3.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 க�மாள/ ெத, , 4.ெவDகள/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 

5.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 6.ெவDகள/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க,ண >க� ெத, , 7.ெவDகள/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஒ/தவாைட/ ெத, , 

8.ெவDகள/A�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கீழ�ைட 
ேம$+/ ெத, , 9.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

10.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேவளாள� �*�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ேம)� 
O� ெத)� 
க$
ட� 
ெவDகள/A� 
604410

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட� ேம)� 
O� ெத)� க$
ட�

1.ெவDகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத�ன�ைட ேம$+/ ெத, , 2.ெவDகள/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள/' ெத, , 

3.ெவDகள/A�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3அ�ஜன 
காலன( 1வ'�*��ெத, , 4.ெவDகள/A� (வ.கி) 
ெவDகள/A� (ஊ)வா�+ 3 அ�சன காலன( 2வ' 
ெத, , 5.ெவDகள/A� (வ.கி) ெவDகள/A� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�சன காலன( 3 வ' �*�� ெத, , 

6.ெவDகள/A� (வ.கி) ெவDகள/A� (ஊ)வா�+ 3 

அ�சன காலன( 4 வ' �*�� ெத, , 

7.ெவDகள/A� (வ.கி) ெவDகள/A� (ஊ)வா�+ 3 

அ�சன காலன( 5 வ' �*�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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 எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� கிழ�� 
O�உைமயா��ர
� 604410

ஊரா$சி ஓ�றிய 
'வ�க�ப�ள( எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� கிழ�� O�

1.ெவDகள/A�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4�ள/'கைர 
ெத, , 2.ெவDகள/A�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

பஜைன�ேகாய�� ெத, , 3.ெவDகள/A�(வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப�ராமண� ெத, , 

4.உைமயா��ர� (வ.கி) ம)*� ெவDகள/A� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம$+/ ெத, , 5.உைமயா��ர� (வ.கி) 
ம)*� ெவDகள/A� (ஊ)வா�+ 4 8,க� ேகாய�� 
ெத, , 6.உைமயா��ர� (வ.கி) ெவDகள/A� 
(ஊ)வா�+ 4 ேரா$+/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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அரசD��ப� 
தி,�பனDகா+ 
அ"ச� 604410

அர< ஆதிதிராவ�ட� நல 
உய�நிைல�ப�ள(

1.அரசD��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� 
ெத, , 2.அரசD��ப� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா$+/ ெத, , 3.அரசD��ப� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெஜக�ஜ>வ�ரா� ெத, , 4.ெச$
தாDக� 
(வ.கி) அரசD��ப� (ஊ)வா�+ 2 அ�ஜன காலன( , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�
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ெத)� ப�தி 
ஒP�கவா�க�

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.ெச$
தாDக� (வ.கி) அரசD��ப� (ஊ)வா�+ 2 

ெச$
/தாDக�ெச$
/தாDக�  ேரா+ ெத, , 

2.ெச$
தாDக� (வ.கி) அரசD��ப� (ஊ)வா�+ 2  

ெச$
/தாDக�  ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

3.ெச$
தாDக� (வ.கி) அரசD��ப� (ஊ)வா�+ 3  

ெச$
/தாDக��'/ ெத, , 4.ஒP�கவா�க� (வ.கி) 
அரசD��ப� (ஊ)வா�+ 3 ஒP�கவா�க� அ�ம� 
ேகாய�� ெத, , 5.ஒP�கவா�க� (வ.கி) அரசD��ப� 
(ஊ)வா�+ 3 ஒP�கவா�க� ஒP�கவா�க�  
ேரா$+ெத, , 6.ஒP�கவா�க� (வ.கி) அரசD��ப� 
(ஊ)வா�+  3 ஒP�கவா�க� சி*வனDகா+ , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� ப�க 
க$
ட� 
ெவ�ள��ள� 
தி,�பனDகா+ 
அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.ெவ�ள�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ஆ)*/ெத, , 2.ெவ�ள�ள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

3.தாள(�கா� (வ.கி) ெவ�ள�ள� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா$+/ெத, தாள(�கா� , 4.தாள(�கா� (வ.கி) 
ெவ�ள�ள� (ஊ)வா�+ 1 காலன( பஜைன�ேகாவ�� 
ெத, தாள(�கா� , 5.தாள(�கா� (வ.கி) 
�ெவ�ள�ள� (ஊ)வா�+ 2 ெகா$டா:ெத, , 

6.ெவ�ள�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெவ�ள�ள� காலன( , 7.ெவ�ள�ள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெவ�ள�ள� ேரா$+ெத, , 

8.ெவ�ள�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

39

ேம)� ப�க 
க$
ட� 
தி,�பனDகா+  
604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட�

1.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1&2 

ேரா$+/ ெத, , 2.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 க,ண >க� ெத, , 3.தி,�பனDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க,ண >க� �*�� ெத, 1 , 

4.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெச�லிய�ம� ேகாவ�� ெத, , 5.தி,�பனDகா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க,ண >க� 
ெப.ெத,.மHைதெவள( , 6.தி,�பனDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பாைளய ெத,, க,ண >க� ெத, 2 

, 7.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க,ண >க� �*��/ெத, 3 , 8.தி,�பனDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�மாள/ெத, , 

9.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேவளாள� ெத, , 10.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  ஒடHதாDக� (ம'ரா) , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� க$
ட� 
தி,�பனDகா+ -  

604410

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள(

1.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.தி,�பனDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய��மா� ேகாவ�� ெத, , 

3.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ�� ெப�ய/ெத, , 4.தி,�பனDகா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  பஜைன ேகாவ�� 
சி�ன/ெத, , 5.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேமல�ைடெத, , 6.தி,�பனDகா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சி*வனDகா+ , 

7.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'காலன(  8த� ெத, , 8.தி,�பனDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'�காலன( 2வ'ெத, , 

9.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'�காலன( 3வ'ெத, , 10.தி,�பனDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'�காலன( 4வ'ெத, , 

11.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேஜ ேஜ 
 நக� 2வ' ெத, , 12.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேஜ ேஜ  நக� 4வ'ெத, , 

13.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேஜ ேஜ 
 நக� 5வ'ெத, , 14.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேஜ ேஜ நக� 6வ'ெத, , 

15.தி,�பனDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ�� ெத, �*�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
  ேம)� 
பா�/த' 
ெவ�பா�க� 
604410

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ெவ�பா�க�

1.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ 
ெத, , 2.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 3.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத, , 4.ெவ�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ ெத, , 

5.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப?�+ 
ெத, , 6.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ைகலாசநாத�ேகாய�� ெத, , 7.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( 1வ' ெத, , 

8.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆலமர/ெத, , 9.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �'� காலன( 1வ' ெத, , 

10.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ைகலாசநாத� ேகாய�� 1வ' �*��/ ெத, , 

11.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
ைகலாசநாத� ேகாய�� 2வ' �*��/ ெத, , 

12.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ைகலாசநாத� ேகாய�� 3வ' �*��/ ெத, , 

13.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�'�காலன( 2வ' �*��/ ெத, , 14.ெவ�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �'�காலன( 3 வ' 
�*��/ ெத, , 15.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 பைழய காலன( 2வ' �*��/ ெத, , 

16.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய 
காலன( 3வ' �*��/ ெத, , 17.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய�காலன( 4வ' �*��/ 
ெத, , 18.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

தி,�பணDகா+ ேரா+ ெத, , 19.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
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ேம)� க$
ட� 
ெவ�பா�க� அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(

1.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆரண� 
பா$ைட ெத, , 2.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேடD� ெத, , 3.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வாண�ய�பா
 ெத, , 

4.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேதா�� 
ெத, , 5.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அGவலக �
ய�,�� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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கிழ�� க$
ட� 
ெவ�பா�க� 
604410

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(

1.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா$+/ 
ெத, , 2.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�கைர ெத, , 3.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( ெத, , 4.ெவ�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெஜ.ெஜ.நக� 1வ' ெத, , 

5.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெஜ.ெஜ.நக� 
2 வ' ெத, , 6.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ெஜ.ெஜ.நக� 3 வ' ெத, , 7.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெஜ.ெஜ.நக� 4 வ' ெத, , 

8.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெஜ.ெஜ.நக� 
5 வ' ெத, , 9.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ெஜ.ெஜ.நக� 6 வ' ெத, , 10.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெஜ.ெஜ.நக� 7 வ' ெத, , 

11.ெவ�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெஜ.ெஜ.நக� 8 வ' ெத, , 12.ெவ�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெஜ.ெஜ.நக� 9 வ' ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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த)� க$
ட� 
அழிவ�ைடதாDகி

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� (ஊ)வா�+ 1 

வடவா�ைட ெத, , 2.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) 
வயQ� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 

3.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி)வயQ� (ஊ)வா�+ 2 

ந+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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ெத)� 
இர�டாவ' 
க$
ட� 
அழிவ�ைடதாDகி

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� (ஊ)வா�+ 1 

ேமல�ைட ெத, , 2.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) 
வயQ� (ஊ)வா�+ 2 ெத�ன�ைடெத, , 

3.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� (ஊ)வா�+ 2 

ராம� ேதா�� , 4.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� 
(ஊ)வா�+ 2 ேகாணமைட , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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வட�� பா�/த 
ெத)� 
க$
ட�அழிவ�
ைட/தாDகி 
ம'ரா வயQ� 
கிராம� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� (ஊ)வா�+ 5 

ப�ள(�=ட/ெத,  வயG� , 2.அழிவ�ைட/தாDகி 
(வ.கி) வயQ� (ஊ)வா�+ 5 மா�ய��ம�ேகாவ�� 
ெத, வயG� , 3.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� 
(ஊ)வா�+ 5 பஜைனேகாவ�� ெத,,  வயQ� , 

4.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� (ஊ)தா�சாைல , 

5.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) வயQ� 
(ஊ)ெத�ன�ைட ெத, , 6.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) 
வயQ� (ஊ)ேமல�ைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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கிழ�� 
எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� 
அைறஅழிவ�ைட
தாDகி & அ"ச� 
604402

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� எ@.எ@.ஏ க$
ட� 
வட�� O�

1.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3ைபரவ�ர� , 2.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேஜ.ேஜ நக� காலன( , 

3.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஊ/'�கா$+ எ�ைலய�ம�ெத, , 

4.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம�ேகாவ�� ெத, , 5.அழிவ�ைட/தாDகி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பஜைனேகாவ�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ�
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அழிவ�ைடதாDகி 
ம'ரா 
ஜ�ேபாைட 
கிராம� 604402

ஊரா$சி ஓ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேரா$+/ெத,ஜ�ேபாைட , 2.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பஜைனேகாவ�� ெத, , 

3.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத, , 4.அழிவ�ைட/தாDகி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேரா$+ ெத, , 

5.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, த�கா�பாைளய� , 

6.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெப,மா�ேகாவ�� ெத, எட�பாைளய� , 

7.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெவ�பா�க� ேரா+ , 8.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 '�+/ெத, , 

9.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

காலன( ெப,மா�ேப$ைட , 10.அழிவ�ைட/தாDகி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மா�ய�ம� ேகாவ�� 
ெத, , 11.அழிவ�ைட/தாDகி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ெகாச/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

49

ெத)� பா�/த 
வட�� ந+ 
க$
ட� 
ெப,மாHதாDக� 
அழிவ�ைடதாDகி 
அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ெப,மாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 2.ெப,மாHதாDக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத, , 3.ெப,மாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 4.ெப,மாHதாDக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 5.ெப,மாHதாDக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1க�லா�பாைற 1வ' ெத, , 

6.ெப,மாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க�லா�பாைற  2வ' ெத, , 7.ெப,மாHதாDக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�லா�பாைற  3வ' 
ெத, , 8.ெப,மாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க,�ப� நக� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம)� பா�/த 
க$
ட� 
த�ட�பHதாDக�
 

அழிவ�ைடதாDகி 
அ"ச�604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
பா�/த  க$
ட�

1.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

சி�ன/ெத, , 2.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

3.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா$+/ ெத, , 4.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாய�� ெத, , 

5.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�*��/ெத, , 6.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

7.த�ட�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�ன(கா�ர� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� க$
ட� 
ெத)� O� 
வடமணபா�க� 
அ"ச� 604402

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க$
ட� ெத)� O�

1.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2உய�நிைல� ப�ள( ெத, , 2.வடமண�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2கீழ�ைட ெத, , 

3.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ப�ராமண� ெத, , 4.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2ேரா+ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத)� பா�/த 
வட�� 
க$
ட�க$
ட� 
வடமணபா�க� - 

604402

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத)�  பா�/த வட�� 
க$
ட�க$
ட�

1.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3�*�� 
ெத, , 2.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3ேதா�� ெத, , 3.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3வ�ைனத>�/த வ�நாயக� ேகாய�� ெத, , 

4.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 5.வடமண�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பா�வா
ெத,(காலன() , 
99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வடமணபா�க� 
அ"ச� 604402

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(  
வட�� பா�/த ெத)� 
க$
ட� ேம)� ப�க அைற

1.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ேம$+/ ெத, , 2.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+  1 ம)*� 2 யாதவ�ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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வடமணபா�க� 
கிராம� அ"ச� 
604402

அரசின� உய�நிைல�ப�ள(,  
ெத)� க$
ட�  வட�� 
பா�/த' கிழ�� ப�தி அைற

1.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1அ	<��$ைட ெத, , 2.வடமண�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1ெப�யா� சாைல , 

3.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ேவ���ள ெத, , 4.வடமண�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ெஜ: நக� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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வட�� ப�தி 
ேமாரண�&அ"ச
� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ 
ெத, , 2.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மHைதெவள(  வட��ெத, , 3.ேமாரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 4.ேமாரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ெத, , 5.ேமாரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

6.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 7.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெபா�ன( நக� ஓ/தவாைட ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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ெத)� க$
ட� 
ேமாரண� 
கிராம� 
ேமாரண� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 தி,ேவ)கா+ 
ெத, , 2.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 3.ேமாரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமாரண� ஏ காலன( 
பாடசாைலெத, , 4.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மHதெவள( ெத)�ெத, , 5.ேமாரண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ளெத, �*��ெத, , 

6.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2ெபா�ன( நக� 
ெப�யெத, , 7.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெபா�ன( நக� �*��ெத, , 8.ேமாரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமாரன� ஏ காலன( 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

57

வட�� ப�தி 
ேமாரண�&அ"ச
� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 2.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 வ�ணார�ேப$ைட , 3.ேம�Mேத� (வ.கி) ேமாரண� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம�Mேத� ேரா+/ெத, , 4.ேம�Mேத� 
(வ.கி) ேமாரண� (ஊ)வா�+ 3 ேம��/ேத� 
பைழயெத, , 5.ேம�Mேத� (வ.கி) ேமாரண� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம��/ேத� ஏ��கைரெத, , 

6.ேம�Mேத� (வ.கி) ேமாரண� (ஊ)வா�+ 3 

ேம��/ேத� �*�� ெத, , 7.ேமாரண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமாராண� ஏ காலன( 
பஜைனேகாவ�� ெத, , 8.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேமாராண� ஏ காலன( மாதாேகாவ�� 
ெத, , 9.ேமாரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேமாராண� ஏ காலன( மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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தளர�பா
 
கிராம� 
ெச�னச8/திர�
அ"ச� 632506

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.தளர�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1தளர�பா
 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 2.தளர�பா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1தளர�பா
 பாடசாைலெத, , 

3.தளர�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, 
, 4.தளர�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ஆதிதிராவ�ட��
ய�,��-அDகாள�ம� 
ேகாய�லெத, , 5.தளர�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� ெப,மாளேகாய��ெத, , 

6.தளர�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 

7.தளர�பா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
�
ய�,�� அ�ேப/கா� நகர , 8.�RHைத (வ.கி) 
தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2அ�ம�ேகாய��ெத, , 

9.�RHைத (வ.கி) தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைல/ெத, , 10.�RHைத (வ.கி) 
தளர�பா
(ஊ)வா�+2 ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� 
ெப�ய/ெத, , 11.�RHைத (வ.கி) 
தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 �RHைத காலன( , 12.�RHைத 
(வ.கி) தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 சகாய�ர� காலன( , 

13.�RHைத (வ.கி) தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 சகாய�ர� 
ெப,மா�ேகாய��ெத, , 14.�RHைத (வ.கி) 
தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 மாதாேகாய��ெத, , 

15.�RHைத (வ.கி) தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 க,ண >க� 
நக� , 16.�RHைத (வ.கி) தளர�பா
(ஊ)வா�+ 2 

மாHதாDக� ேரா$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத)� க$
ட� 
Mேத� 
��லவா�க� 
ேமாரண� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(

1.Mேத� (வ.கி) Mேத���லவா�க�(ஊ)வா�+ 1 Mேத� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 2.Mேத� (வ.கி) 
Mேத���லவா�க�(ஊ)வா�+ 1 Mேத� 
ெப,மா�ேகாய��ெத, , 3.Mேத� (வ.கி) 
Mேத���லவா�க�(ஊ)வா�+ 1 Mேத� 
8,க�ேகாய��ெத, , 4.��லவா�க� (வ.கி) 
Mேத���லவா�க� (ஊ)வா�+ 2 ��லவா�க� 
இHதிரா நக� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� க$
ட� 
Mேத�-

��லவா�க� 
ேமாரண� 
அ"ச� 604407

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க$
ட�

1.��லவா�க� (வ.கி) Mேத���லவா�க�(ஊ)வா�+ 1 

��லவா�க� வட��ஓ/தவாைடெத, , 

2.��லவா�க� (வ.கி) Mேத���லவா�க� (ஊ)வா�+ 
2  ��லவா�க� �திய இர$ைடவாைட/ெத, , 

3.��லவா�க� (வ.கி) Mேத���லவா�க� (ஊ)வா�+ 
2 ��லவா�க� பைழய இர$ைடவாைட/ெத, , 

4.��லவா�க� (வ.கி) Mேத���லவா�க� (ஊ)வா�+ 
2 ��லவா�க� �ள/'/ெத, , 5.��லவா�க� (வ.கி) 
Mேத���லவா�க� (ஊ)வா�+ 2 ��லவா�க� 
ேரா$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� பா�/த 
க$
ட� 
அசனமாேப$ைட&

அ"ச� 631402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( வட�� பா�/த 
க$
ட�

1.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ச�னதி ெத, , 2.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ேசன(ய� ெத, , 3.அசனமா�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1பஜைன ேகாய�� ெத, , 

4.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 5.அசனமா�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ெபா�ன(ய�ம�ேகாய��ெத, , 6.அசனமா�ேப$ைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�ெத, , 

7.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'ெத, , 8.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 த,மராஜாேகாய��ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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பைழய க$
ட� 
ெத)� பா�/த 
க$
ட� 
அசனமாேப$ைட&

அ"ச� 631402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( பைழய 
க$
ட� ெத)� பா�/த 
க$
ட�

1.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேதர
ெத, , 2.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அDகாள�ம�ேகாய��ெத, , 

3.அசனமா�ேப$ைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மாHேதா�� ெத, , 4.க�மHதாDக� (வ.கி) 
அசனமா�ேப$ைட (ஊ)வா�+ 3 க�மHதாDக� , 

5.க�மHதாDக� (வ.கி) அசனமா�ேப$ைட (ஊ)வா�+ 3 

வா�யா�ெத, , 6.க�மHதாDக� (வ.கி) 
அசனமா�ேப$ைட (ஊ)வா�+ 3ேரா$+/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
ேம)� அைற 
ெத�கழன(  
631702

அரசின�ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(  ெத)� 
பா�/த வட�� க$
ட�

1.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�யெத, , 

2.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைகலாச 
நாத� ேகாய�� ெத, , 3.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 க�மாள� ெத, , 4.ெத�கழன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 

5.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��ெத, 
, 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம)� க$
ட� 
வல' ப�க 
அைற 
ெத�கழன(  
631702

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( வட�� 
க$
ட� கிழ�� பா�/த 
அைற

1.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ >ரப/திர� 
ேகாய��ெத, , 2.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 பஜைனேகாய��ெத, , 3.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �'ெத, , 4.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ள�கைரெத, , 5.ெத�கழன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச/திரெத, , 6.ெத�கழன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இர�டாவ' �*��/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம)� க$
ட� 
வட�� அைற 
ெத�கழன( -  

631702

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( கிழ�� 
பா�/த ேம)� க$
ட� ந+ 
அைற

1.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�ன(கா�ர�ெத, , 2.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 எ�.ஜி.ஆ�.நக�, பாரதியா�ெத, , 

3.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�.ஜி.ஆ� 
நக� , தி,வ�Rவ�ெத, , 4.ெத�கழன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�.ஜி.ஆ� நக�, காமராஜ� ெத, , 

5.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�.ஜி.ஆ� 
நக�, அறிஞ� அ�ணா'ைர ெத, , 6.ெத�கழன( 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�.ஜி.ஆ�. நக�, 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 7.ெத�கழன( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�.ஜி.ஆ� நக� , ேரா$+/ெத, , 

8.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தாDக� 
ெத, , 9.ெத�கழன( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சாைல �ள� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ந+ க$
ட� 
கிழ�� ப�க 
அைற 
ெப,Dக$T� - 

604402

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( ந+ 
க$
ட� கிழ�� ப�க அைற

1.ெப,Dக$T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேவளாள� 
ெத, , 2.ெப,Dக$T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�மாள� ெத, , 3.ெப,Dக$T� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வான(ய� ெத, , 4.ெப,Dக$T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ராமண� ெத, , 5.ெப,Dக$T� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேஜ.ேஜ.நக� , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
 ெப,Dக$T�- 

604402

ஊரா$சி ஓ�றிய  
'வ�க�ப�ள( வட�� 
க$
ட�

1.ெப,Dக$T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேவ$ைட�கார� ெத, , 2.ெப,Dக$T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந>லமாண��க ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 3.ெப,Dக$T� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத, , 4.ெப,Dக$T� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� க$
ட� 
ேம)� பா�/த' 
ெப,Dக$T� 
(அைற 7 ) 604402

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(  கிழ�� 
க$
ட� ேம)� பா�/த'

1.ெப,Dக$T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 18,ேகச� 
ெத, , 2.ெப,Dக$T� வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�$ைட�கைரெத, , 3.ெப,Dக$T� வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, , 4.ெப,Dக$T� வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 28/'மா�ய�ம� ேகாய�� 
ெத, , 5.ெப,Dக$T� வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

MDகாவன� ெத, , 6.ெப,Dக$T� வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �ள/'ெத, , 7.ெப,Dக$T� வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3�' காலன( , 8.ெப,Dக$T� 
வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன(பஜைனேகாய�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
வட�� பா�/த' 
ெகாைடய�பா�க
� 
அழிவ�ைடதாDகி 
அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வடவ�ைட/ ெத, , 2.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ ெத, , 

3.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 4.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ ெத, , 

5.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கிராமண� ெத, , 6.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெத)� ெத, , 7.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 மண��கார/ ெத, , 

8.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெமய�� ேரா+/ெத, எ�.ஜி.ஆ� நக� , 

9.ெகாைடய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத)� பா�/த 
வட�� க$
ட� 
<மDகலி 
கிராம� 
&அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(  ெத)� 
பா�/த வட�� க$
ட�

1.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1அ�ம� �ள/ 
ெத, , 2.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1�'/ 
ெத, , 3.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1ேரா+ 
ெத, , 4.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ப�ராமண� ெத, , 5.<மDகலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ேதர
 ெத, , 6.<மDகலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ெப�ய ெத, , 7.<மDகலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �'/ெத, 8த�ெத, , 8.<மDகலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'/ெத, இர�டாவ'ெத, , 

9.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'/ெத, 
;�றாவ'ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம)� பா�/த 
கிழ�� க$
ட� 
<மDகலி 
கிராம� 
&அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 2.ஆலHதாDக� (வ.கி) <மDகலி 
(ஊ)வா�+ 2 தாDக�ெத, , 3.<மDகலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+  2 �லாள� ெத, , 4.<மDகலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+  2 அ�ம� ேகாய�� ெத, , 

5.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச�ல�பநக� 
8த� ெத, , 6.<மDகலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெச�ல�பநக� இர�டாவ' ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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கரHைத 
ெவ�பா�க� 
அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 

2.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய��ெத, , 3.கரHைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப,மா�ேகாய��ெத, , 4.கரHைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மHதெவள(ெத, , 5.கரHைத 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதா��ெத, , 6.கரHைத 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாவ�� 
ெத, (காலன() , 7.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாவ�� ெத,  (காலன() , 8.கரHைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 8,க� ேகாவ��ெத,  (காலன() 
, 9.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'/ெத,  
(காலன() , 10.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெதா���வ >+ெத,  (காலன() , 11.கரHைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ/தவாைட ெத, , 12.கரHைத 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�ண� ேகாய�� ெத, , 

13.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� �*��/ ெத, 1 , 14.கரHைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� �*��/ ெத, 2 , 

15.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெஜய�� 
ேகாய�� ேமல�ைட ெத, , 16.கரHைத (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெஜய�� ேகாய�� 
ெத�னா�ைட ெத, , 17.கரHைத (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெஜய�� ேகாய�� கீழ�ைட ெத, , 

18.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 தாமைர 
�$ைட ெத, , 19.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாைற ெத, , 20.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'/ ெத, 2 , 21.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'/ ெத, 3 , 22.கரHைத (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

கிண)* ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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தி,�பன;� 
ெவ�பா�க� 
அ"ச�604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிை◌ல�ப�ள(

1.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ 
நக� கீ7வ�ைட/ெத, ள , 2.தி,�பன;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ நக� பஜைனேகாவ�� 
ெத, , 3.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1ேம$+நக�ஒ/தவாைட/ெத, , 

4.ெவDக$ராய� ேப$ைட (வ.கி) தி,�பன;� 
(ஊ)வா�+ 3ெவDக$ராய� ேப$ைட பஜைனேகாய�� 
ெத, , 5.ெவDக$ராய� ேப$ைட (வ.கி) தி,�பன;� 
(ஊ)வா�+ 3ெவDக$ராய� ேப$ைட ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத, , 6.ெவDக$ராய� ேப$ைட (வ.கி) 
தி,�பன;� (ஊ)வா�+ 3ெவDக$ராய� ேப$ைட 
ேரா$+ெத, , 7.ெவDக$ராய� ேப$ைட  (வ.கி) 
தி,�பன;� (ஊ)வா�+ 3ெவDக$ராய� ேப$ைட 
மHதெவள(ெத, , 8.ேசேல� (வ.கி) தி,�பன;� 
(ஊ)வா�+ 3 ேசேல� கிராம� , 9.ேசேல� (வ.கி) 
தி,�பன;� (ஊ)வா�+ 3 ேசேல� 
ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� , 10.ேசேல� (வ.கி) 
தி,�பன;� (ஊ)வா�+ 3 ேசேல� ேரா$+/ெத, , 

11.ேசேல� (வ.கி) தி,�பன;� (ஊ)வா�+ 3 ேசேல� 
ஒ/தவாைட/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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கிழ�� ப�க� 
தி,�பன;� 
ெவ�பா�க� 
அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
ப�க�

1.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆலமர/ெத, , 2.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தாமைர�$ைடெத, , 3.தி,�பன;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப?�+ெத, , 

4.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஜூய�ம�டப/ெத, , 5.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2ேரா$+ெத, , 6.தி,�பன;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மHதெவள(ெத, , 7.தி,�பன;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய�� ெத, , 

8.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

படேவ$ட�ம� ேகாவ�� ெத, , 9.தி,�பன;� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம�ேகாவ�� 
ெத, , 10.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேதா�� ெத, , 11.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஜ>ய�ம�டப ேரா+ ெத, , 

12.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஜ>ய� 
ம�டப ஒ/தவாைட/ ெத, , 13.தி,�பன;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஜ>ய�ம�டப வாராபதி ெத, , 

14.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெஜய�� 
ேகாவ�� ெத, , 15.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆலமர/ ெத, 2 , 16.தி,�பன;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஈ@வர� ேகாய�� ெத, , 

17.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ 
ெத, , 18.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள/ ெத, , 19.தி,�பன;� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �றவ� ெத, , 20.தி,�பன;� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'/ ெத, , 21.தி,�பன;� 
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ப��லாHதாDக� 
கிராம� 
&அ"ச�  604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( 
ப��லாHதாDக�

1.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 காலன( 
8த� ெத, , 2.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 ேரா$+/ெத, , 3.ப��லாHதாDக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 இ,வா$சிஅ�ம�ேகாவ�� ெத, 
, 4.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

கிண)*ெத, , 5.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 ெப,மா� ேகாவ�� ெத, , 

6.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

ேவ$ைட�காரெத, , 7.ப��லாHதாDக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 தாHேதாண� அ�ம� 
ேகாவ��ெத, , 8.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 ேவளாள� ெத, , 9.ப��லாHதாDக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+  2 ேடD� ெத, , 

10.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 சH' 
ெத, , 11.ப��லாHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேவ$ைட�கார சH' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

76
நம�
&அ"ச� 
604410

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ேம)� ப�தி க$
ட�

1.நம�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமலா�ைட/ெத, , 2.நம�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+/ெத, , 3.நம�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கீழ�ைட/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

77

அ�யரபா�க� 
கிராம�, 

நம�
&அ"ச� 
604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)�ப�க 
க$
ட�

1.அ�யர�பா�க� (வ.கி) நம�
 (ஊ)வா�+1பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 2.அ�யர�பா�க� (வ.கி) நம�
 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, , 3.அ�யர�பா�க� (வ.கி) 
நம�
 (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ ெத, , 

4.அ�யர�பா�க� (வ.கி) நம�
 (ஊ)வா�+ 2 ப�ள(� 
=டேம)� ெத, , 5.அ�யர�பா�க� (வ.கி) நம�
 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள(� =டகிழ�� ெத, , 

6.அ�யர�பா�க� (வ.கி) நம�
 (ஊ)வா�+ 2 

நம�
ேகா+/ெத, , 7.அ�யர�பா�க� (வ.கி) 
நம�
 (ஊ)வா�+ 2 8@W� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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எ�
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எ@.எ@.ஏ 
கிழ�� க$
ட� 
நம�
 & 

அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய  
'வ�க��ள( எ@.எ@.ஏ 
கிழ�� க$
ட�

1.நம�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2சி�ன/ெத, , 

2.நம�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப�யெத, , 

3.நம�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2ேடD�ெத, , 

4.நம�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ப�ள(�=ட/ெத, , 5.நம�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ , 6.நம�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க,ன >க� வ >தி , 7.நம�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

79
வடமாவHத� - 

604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.வடமாவHத� (வ.கி) நம�
 (ஊ)வா�+ 3  

பஜைனேகாவ��ெத, , 2.வடமாவHத� (வ.கி) நம�
 
(ஊ)வா�+ 3 ஈ@வர� ேகாவ��ெத, , 

3.வடமாவHத� (வ.கி) நம�
 (ஊ)வா�+ 3 காலன( 
ேடD�ெத, , 4.வடமாவHத� (வ.கி) நம�
 
(ஊ)வா�+ 3 ெசDக�ன(ய�ம� ெத, , 

5.வடமாவHத� (வ.கி) நம�
 (ஊ)வா�+ 3 

ெப�யா�ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� ப�தி 
க$
ட� 
சி/தா/A� 
அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�கப�ள(

1.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர 
வ >தி , 2.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெச�வவ�னாயக� ேகாய�� வ >தி , 3.சி/தா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ ேவளாள� வ >தி , 4.சி/தா/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா�ய�ம� ேகாவ�� 
ெத, , 5.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ேவளாள� �*��/ெத, , 6.சி/தா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�மவ� வ >தி , 7.சி/தா/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமலா�ைட வ�ன(ய� 
வ >தி , 8.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 த	ச� 
வ >தி , 9.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ�ன(ய� வ >தி , 10.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ராமண� வ >தி , 11.சி/தா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைரவ >தி1வ' �*�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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கிழ�� க$
ட� 
அைற எ� - 2 

சி/தா/A� & 

அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�கப�ள(

1.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ வ >தி , 

2.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா$+/ெத,, காலன( , 3.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா$+ �*�� 1வ' ெத, காலன( , 

4.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ேரா$+ 
�*�� 2வ' ெத, காலன( , 5.சி/தா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+�*�� 3வ' ெத, 
காலன( , 6.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா$+ �*�� 4வ' ெத,காலன( , 7.சி/தா/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப,மா�ேகாய�� ெத, 
காலன( , 8.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப,மா�ேகாய�� �*��/ெத, , 9.சி/தா/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத, சாணார�ப�ைட , 10.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப��ளாயா� ேகாய�� 1வ' �*�� 
ெத, , 11.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா�ேகாய�� 2வ' �*�� ெத, , 

12.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

82

வட�� ப�தி 
க$
ட� 
சி/தா/A� 
அ"ச� 604410

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(

1.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 8கமதிய� 
வ >தி , 2.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காமராஜி வ >தி , 3.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேமல�ைடெசD�Hத�வ >தி , 4.சி/தா/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 1வ' ைர@மி� �*�� 
ெத, , 5.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1பஜைன ேகாய�� ெத, , 6.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ைர@மி� ேரா+வ >தி , 7.சி/தா/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கீழ�ைட ெசD�Hத�வ >தி , 

8.சி/தா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'/ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�
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தி,வ
ராய�ர� 
604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.தி,வ
ராய�ர� (வ.கி) கீ7ெந�லி (ஊ)வா�+ 2 

தி,வ
ராய�ர� ெப�ய/ெத, , 2.தி,வ
ராய�ர� 
(வ.கி) கீ7ெந�லி (ஊ)வா�+ 2 தி,வ
ராய�ர� 1வ' 
�*�� ெத, , 3.தி,வ
ராய�ர� (வ.கி) கீ7ெந�லி 
(ஊ)வா�+ 2 தி,வ
ராய�ர� 2வ' �*��/ ெத, , 

4.தி,வ
ராய�ர� (வ.கி) கீ7ெந�லி (ஊ)வா�+ 2 

தி,வ
ராய�ர� 3வ' �*��/ ெத, , 

5.தி,வ
ராய�ர� (வ.கி) கீ7ெந�லி (ஊ)வா�+ 2 

ஒ)ைற வாைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

84
தி,வ
ராய�ர� 
604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.கனக�பா�க� (வ.கி) ஹ�ஹர�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 

கனக�பா�க� 1வ' �*��/ ெத, , 

2.கனக�பா�க� (வ.கி) ஹ�ஹர�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 

கனக�பா�க� 2 வ' �*��/ ெத, , 

3.கனக�பா�க� (வ.கி) ஹ�ஹர�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 

கனக�பா�க� 3 வ' �*��/ ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

85

கீ7ெந�லி 
சி/தா/A� 
அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3  ெவ�ளாள� 
ெத, , 2.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�கைர/ெத, , 3.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெப�யெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெத)� க$
ட� 
கீ7ெந�லி 
சி/தா/A� 
அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 
க$
ட�

1.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2அ�சன 
காலன( ேம)��ற� ஒ/தவாைடெத, , 2.கீ7ெந�லி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ�Rவ� ெத, , 

3.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பஜைனேகாய�� ெத, , 4.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ெத, , 5.கீ7ெந�லி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகDகாநக� , 6.கீ7ெந�லி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப+கள� ெத, , 7.கீ7ெந�லி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 அ�சனகாலன( ெத��ற� 
ஒ/தவாைடெத, , 8.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

9.கீ7ெந�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 அ�சனகாலன( 
வட�ற� ஒ/தவாைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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காகன� கிராம� 
&அ"ச� 604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.காகன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 2.காகன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமல�ைட ெத, , 3.காகன� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கீழ�ைட ெத, , 4.காகன� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ ெத, , 5.காகன� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத�ன�ைட ெத, , 6.காகன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதா�� ெத, , 7.காகன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ ெத, , 8.காகன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ ெத, , 9.காகன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'/ ெத, , 10.காகன� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஒ/தவாைட/  ெத, , 

11.காகன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதா�� 
�*��/ ெத, , 12.காகன� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ேதா�� ேரா+/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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�' 
ெம/ைதக$
ட� 
��ன/A� 
அ"ச�  604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(

1.��ன/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண�ெத, , 2.��ன/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கிழ�ைட/ெத, , 3.��ன/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

4.��ன/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+/ெத, , 5.��ன/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, , 6.��ன/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய��ெத, , 

7.��ன/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(�=ட/ெத, , 8.��ன/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சH'/ெத, , 9.��ன/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+/ெத, , 10.��ன/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2ம)*� 3, அ�சனகாலண�, 
பஜைனேகாய��ெத, , 11.ெப,�மா�
 (வ.கி) 
��ன/A� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ெத, , 

12.ெப,�மா�
 (வ.கி) ��ன/A� (ஊ)வா�+ 3 

ெப,�மா�
, பஜைனேகாய��ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெத�M�
�ப$+
 

ராமகி,Yண�ர�
அ"ச�604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேமல�ப$+

1.ெத�M�
�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத�M�
�ப$+ , 2.ெத�M�
�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பைழயகாலன( , 3.ெத�M�
�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேமல�ப$+ , 

4.ெத�M�
ப$+ (வ.கி) பா�பாHதாDக� (ஊ)வா�+ 2 

பரதHதாDக� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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ஜேட� கிராம�  
ராமகி,Yண�ர�
அ"ச�604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ஜேட�

1.ெத�M�
�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�'�காலன( , 2.ஜேட� (வ.கி) ெத�M�
�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 2 ஜேட� பஜைனேகாய��ெத, , 3.ஜேட� 
(வ.கி) ெத�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 ஜேட� 
ேரா+/ெத, , 4.ஜேட� (வ.கி) ெத�M�
�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 2 ஜேட� ேம$+/ெத, , 5.ஜேட� (வ.கி) 
ெத�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 ஜேட� 
�ள�கைர/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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வட�� ப�க� 
�' க$
ட� 
ஆரா/தி�ேவQ�
 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ஆரா/தி� ேவQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.ஆரா/தி� ேவQ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய ெத, , 3.ஆரா/தி� 
ேவQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெச:யா� ேரா+ 
ெத, , 4.ஆரா/தி� ேவQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2�*�� ெத, , 5.ஆரா/தி� ேவQ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ேதா�� ெத, , 6.இராமகி,Yண�ர� 
(வ.கி) ஆரா/தி� ேவQ� (ஊ)வா�+ 1 தி,வ�Rவ� 
நக� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

92
இராமகி,Yண�ர
�  604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.இராமகி,Yண�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

�'/ெத, , 2.இராமகி,Yண�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  ப�ள/ெத, , 3.இராமகி,Yண�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  கலDக�ெத, , 

4.இராமகி,Yண�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகா�ைலேம$+ ெத, , 5.இராமகி,Yண�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மHதெவள( ெத, , 

6.இராமகி,Yண�ர� (வ.கி) ம)*�(ஊ)வா�+ 2  

ெப�யெத, , 7.இராமகி,Yண�ர� (வ.கி) 
ம)*�(ஊ)வா�+ 2 ேமா$T� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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அ,�ப,/தி, 
ராமகி,Yணா�ர
� அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( த$ேடா+ 
க$
ட� வட�� பா�/த'

1.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந���றவ� 
காலன(  வசHத�ர� , 2.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந���றவ� காலன( ேடD� ெத, , 

3.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந���றவ� 
காலன( ேரா+ ெத, , 4.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1  அ,�ப,/தி ேம$+/ ெத, , 

5.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

அ,�ப,/தி ப�ள/ ெத, , 6.அ,�ப,/தி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+� காலன( வ�னாயக� 
ேகாய�� ெத, , 7.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+� காலன( 8,க� ேகாய�� ெத, 
, 8.அ,�ப,/தி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+� 
காலன( மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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சி*Dக$T� 
கிராம� 
ராமகி,Yணா�ர
� அ"ச� 604402

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 

சி*Dக$T� ஆலமர/ ெத, , 2.சி*Dக$T� (வ.கி) 
அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 சி*Dக$T� அரசமர/ 
ெத, , 3.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 

சி*Dக$T� பாடசாைல/ ெத, , 4.சி*Dக$T� (வ.கி) 
அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 சி*Dக$T� ப�ராமண� 
ெத, , 5.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 

சி*Dக$T� ஆய�மா� ெத, , 6.சி*Dக$T� (வ.கி) 
அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 சி*Dக$T� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத, , 7.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி 
(ஊ)வா�+ 2 சி*Dக$T� ேரா+/ ெத, , 

8.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 

காலன( ச/யா நக� , 9.சி*Dக$T� (வ.கி) 
அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 2 ப�ள காலன( ேடD� 
ெத, , 10.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 
3 ப�ள காலன( அHேதான(யா� ெத, , 11.சி*Dக$T� 
(வ.கி) அ,�ப,/தி (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� ெத, 
ப�ள காலன( , 12.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி 
(ஊ)வா�+ 3 8/'மா�ய�ம� ேகாய�� ெத,   
ப�ள காலன( , 13.சி*Dக$T� (வ.கி) அ,�ப,/தி 
(ஊ)வா�+ 3 வ�ணார� ேப$ைட ப�ள காலன( , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
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ெசDக$டா���

�&அ"ச� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப�ய ெத, , 2.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 3.ெசDக$டா���
� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*�� ெத, , 

4.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க�மாள/ெத, , 5.ெசDக$டா���
� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெபா�ன(ய�ம�ேகாய��ெத, , 

6.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�கைர/ெத, , 7.ெசDக$டா���
� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�ன(கா�ர� , 

8.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழய காலண� ேரா$+/ெத, , 

9.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழய காலன( 1வ' �*�� ெத, , 

10.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழய காலன( 2 வ' �*�� ெத, , 

11.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�திய காலன( 1 வ' �*�� ெத, , 

12.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( ேரா$+/ெத, , 13.ெசDக$டா���
� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( 2வ' 
�*��/ெத, , 14.ெசDக$டா���
� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய காலன( 3வ' �*��/ 
ெத, , 15.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சாமHதி�ர� , 16.ெசDக$டா���
� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம�லிகா�ர� , 

17.ெசDக$டா���
� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ,ள� காலன( , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ஏனாதவா
 
8,�கா/தா�M
�
 
அ"ச�604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத, , 2.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தனேசகர�ர� , 3.ஏனாதவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ� ஜி ஆ� நக� , 4.ஏனாதவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெஜ ெஜ நக� 1வ'ெத, , 

5.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� பஜைன ேகாய�� ெத, , 

6.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� ந+/ெத, , 7.ஏனாதவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெஜ ெஜ நக� 2வ'ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ஏனாதவா
 
8,�கா/தா�M
�
 
அ"ச�604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
ப�க� ேம)� பா�/த'

1.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 2.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*��/ ெத, , 3.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ ெத, , 4.ஏனாதவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெகாச�பாைளய� ெத, , 

5.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 6.ஏனாதவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 நா:�க� �ள/ெத, , 7.ஏனாதவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வா�+ ெகாச�பாைளய� 
ேமல�ைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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வ+க�ப$+8,க
/தா�M�
அ"ச
�604407

அரசின�  உய�நிைல�ப�ள( 
வ+க�ப$+ 
8,க/தா�M�
 அ"ச�

1.8,க/தா�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+ெத, , 2.8,க/தா�M�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 3.8,க/தா�M�
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

4.8,க/தா�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  2 

பஜைனேகாய��ெத, , 5.8,க/தா�M�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2ப�ராமண� ெத, , 

6.8,க/தா�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2�*��ெத, , 7.வ+க�ப$+ (வ.கி) 
8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 2 வ+க�ப$+ 
சாைல/ெத, , 8.வ+க�ப$+ (வ.கி) 
8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய��ெத, 
, 9.வ+க�ப$+ (வ.கி) 8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+/ெத, , 10.வ+க�ப$+ (வ.கி) 
8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 2 திெரௗபதி அ�ம� 
ேகாய�� ெத, , 11.வ+க�ப$+ (வ.கி) 
8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+  3 ப�ள/ெத, , 

12.வ+க�ப$+ (வ.கி) 8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+/ ெத, , 13.வ+க�ப$+ (வ.கி) 
8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 3 ேரா+ ெத, , 

14.வ+க�ப$+ (வ.கி) 8,க/தா�M�
 (ஊ)வா�+ 3 

ெஜயHதி காலன( , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேசர�ப$+ 
8,�க/தா�M�

 அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ேசரா�ப$+ (வ.கி) வ+க�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 

எ�ல�ம�ேகாய��ெத, , 2.ேசரா�ப$+ (வ.கி) 
வ+க�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

3.ேசரா�ப$+ (வ.கி) வ+க�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�=ட/ெத, , 4.ேசரா�ப$+ (வ.கி) வ+க�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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த�டைர 
8,க/தாம�M
�
அ"ச�604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
ப�தி க$
ட� த�டைர

1.த�டைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 2.த�டைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ�ன(ய�ெத, , 3.த�டைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 வாண�ய/ெத, , 4.த�டைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத, , 5.த�டைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 6.த�டைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ச�ன(யாசி/ெத, 
�ள/'ேம$+/ெத, , 7.த�டைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ளகாலன( , 8.த�டைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ளகாலன( மா�ய�ம� ேகாவ��ெத, 
, 9.த�டைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வட��ேம$+�காலன( , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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<�
வா�க� 
ெசDக$டா���

� அ"ச� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.<�
வா�க� (வ.கி) <�
வா�க� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா$+/ெத, , 2.<�
வா�க� (வ.கி) <�
வா�க� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத, , 

3.<�
வா�க� (வ.கி) <�
வா�க� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ��கைரெத, , 4.<�
வா�க� (வ.கி) <�
வா�க� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைரெத, , 5.<�
வா�க� (வ.கி) 
<�
வா�க� (ஊ)வா�+ 1 பாடசாைலெத, , 

6.<�
வா�க� (வ.கி) <�
வா�க� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேடD�ெத, , 7.<�
வா�க� 
(வ.கி) <�
வா�க� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன( ேரா$+/ெத, , 8.<�
வா�க� (வ.கி) 
<�
வா�க� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 
அ�ம�ேகாவ��ெத, , 9.<�
வா�க� (வ.கி) 
<�
வா�க� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( 
ெப�யெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெப,�ப�ள� 
அ,காZ� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 2.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�*��/ ெத, , 3.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 இர$ைடவாைட ெத, , 4.ெப,�ப�ள� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பா$ைட ெத, , 

5.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாவ�� ெத, , 6.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+ ெத, , 7.ெப,�ப�ள� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 8.ெப,�ப�ள� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேஜ. ேஜ  நக� , 

9.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள�கைரெத, , 10.ெப,�ப�ள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�சனகாலன( , 11.ெப,�ப�ள� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க,�க�தாDக� , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

103
அ,காZ� & 

அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.அ,காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேவளாள� 
ெத, , 2.அ,காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�யவ� ெத, , 3.அ,காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ேரா$+/ெத, , 4.அ,காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�கி,Yண�ர� , 5.அ,காZ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இHதிராநக� ஆதிதிராவ�ட� 
�
ய�,�� , 6.அ,காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� மா�ய�ம� ேகாவ� , 

7.அ,காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ஆதிதிராவ�ட� 
�
ய�,�� ப��ைளயா� ேகாய� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� கிழ�� 
ப�தி 
க$
ட�பா�பHதா
Dக� & அ"ச� 
604407

அர< உய�நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட� கிழ�� 
ப�தி க$
ட�

1.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஜேட� 
சாைல , 2.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஆ)கா+ சாைல , 3.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அDகாளபரேம@வ�ேகாய��ெத, , 

4.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க�ன(ேகாய��ெத, , 5.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

6.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�=ட/ெத, , 7.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெபா�ன(ய�ம�ேகாய��ெத, , 

8.பா�பHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,மா�ேகாய��ெத, , 9.பா�பHதாDக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ/தவாைட/ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� ப�தி 
�திய க$
ட� 
பா�பHதாDக� & 

அ"ச� 604407

அர< உய�நிைல�ப�ள( 
ெத)� ப�க� �திய க$
ட�

1.கேணச�ர� (வ.கி) பா�பHதாDக� (ஊ)வா�+ 1 

கேணச�ர� , 2.கேணச�ர� (வ.கி) பா�பHதாDக� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய��ெத, , 3.MமாHதாDக� 
(வ.கி) பா�பHதாDக� (ஊ)வா�+ 2 MமாHதாDக� 
அ�னமா�ேகாய��ெத, , 4.பழேவ� (வ.கி) 
பா�பHதாDக� (ஊ)வா�+ 2 பழேவ� , 5.�A� (வ.கி) 
பா�பHதாDக� (ஊ)வா�+ 2 �A� , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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எ�
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Aள( 
பா�பாHதாDக� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� வட�� ப�தி

1.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 Aள( 
ஓ)றவாைடெத, , 2.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+/ெத, , 3.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

Aள( க�ணக?�ட� ெத, , 4.Aள( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 Aள( ப�ள(�=ட/ெத, , 5.Aள( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 Aள( ஓ$ட�ெத, , 6.Aள( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 Aள( Aள(காலண� 2வ'ெத, , 

7.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 Aள( ப�ள/ெத, , 

8.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 Aள( 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 9.Aள( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 Aள( பா�நக� , 10.Aள( (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 'ள(காலன( 8த�ெத, , 11.Aள( (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 'ள(காலன( 3வ' ெத, , 

12.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆலமர/ெத, , 

13.Aள( (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள(=ட/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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Aள( 
பா�பாHதாDக� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வட�� ப�க� 
ெப�ய ேகாவ�� கிராம�

1.ெப�ய ேகாய�� (வ.கி) Aள( (ஊ)வா�+1ெப�ய 
ேகாய��ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 2.ெப�ய ேகாய�� 
(வ.கி) Aள( (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய�ேகாய�� 
�ள�கைரெத, , 3.ெப�ய ேகாய�� (வ.கி) Aள( 
(ஊ)வா�+ 1 ெப�யேகாய�� ப�ள(�=ட/ெத, , 

4.ெப�ய ேகாய�� (வ.கி) Aள( (ஊ)வா�+ 1 

ெப�யேகாய�� க)பகவ�னாயக�ேகாய��ெத, , 

5.ெப�ய ேகாய�� (வ.கி) Aள( (ஊ)வா�+ 1 

ெப�யேகாய�� ெப,மா�ேகாய��ெத, , 6.ெப�ய 
ேகாய�� (வ.கி) Aள( (ஊ)வா�+ 1 ெப�யேகாய�� 
ெப�யேகாய�� காலண� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� (கிழ��) 

ெந+�ப�ைற
அரசின� உய�நிைல�ப�ள(

1.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமலா�ைட ெத, , 2.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வடவ�ைட ெத, , 3.ெந+�ப�ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ெத, , 4.ெந+�ப�ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

5.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமல�ைட/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� (ேம)�) 

ெந+�ப�ைற

அரசின� உய�நிைல� ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட� (ேம)�) 

ெந+�ப�ைற கிராம�  & 

அ"ச�

1.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கீழ�ைட 
ெத, , 2.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந/த�ெகா�ைலெத, , 3.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, , 4.ெந+�ப�ைற (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர/ெத, , 5.ெந+�ப�ைற 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெஜ.ெஜ.நக� , 

6.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� காலண� , 7.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 8 ஆதிதிராவ�ட� ெதா��� வ >+க� , 

8.ெந+�ப�ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+ 
�*�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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மா�யந�Q� 
காகன� அ"ச� 
604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)�ப�தி

1.மா�யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மண�ய�கார�ெத, , 2.மா�யந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 3.மா�யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இ,ள� �
ய�,�� , 

4.மா�யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க,ண >க�ெத, , 5.மா�யந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �*��ெத, , 6.மா�யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 'G�கான/த�ம� 
ேகாய��ெத, , 7.மா�யந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஈ
கா ெத, , 8.மா�யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�ைலய�ம�ேகாய��ெத, , 

9.மDகல� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 4 மDகல� 
ேம$+நக� , 10.மDகல� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 4 

மDகல�  ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 11.மDகல� 
(வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 4 மDகல� ஈ
காெத, , 

12.மDகல� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 4 மDகல� 
பஜைனேகாய��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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வடM�
�ப$+ 
காகன� அ"ச� 
604410

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) வட�M�
�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

2.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) 
வட�M�
�ப$+(ஊ)வா�+ 1 ராம�ேகாய��ெத, , 

3.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) வட�M�
�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 4.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) 
வட�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 �*��ெத, , 

5.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) வட�M�
�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 1 மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 

6.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) வட�M�
�ப$+ 
(ஊ)வா�+  2 ப�ள(�=ட/ெத, , 7.வட�M�
�ப$+ 
(வ.கி) வட�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

ெப,மா�ேகாய��ெத, , 8.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) 
வட�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

ெகDைகய�ம�ேகாய��ெத, , 9.வட�M�
�ப$+ 
(வ.கி) வட�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 

;தாேகாய��ெத, , 10.வட�M�
�ப$+ (வ.கி) 
வட�M�
�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 டா�ட� அ�ேப/கா� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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'�ைப கிராம� 
ப�லி அ"ச� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(

1.'�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத, , 2.'�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழய காலன( , 3.'�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�திய காலன( , 4.'�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கிள(யா/A� ேரா+ ெத, , 5.'�ைப (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ��வ�ர� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
ப�லி &அ"ச� 
604407

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(

1.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ப�ராமண� ெத, , 

2.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க,ண >க� ெத, , 

3.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத, , 

4.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�
த� ெத, , 

5.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 உைடயா� ெத, , 

6.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�ணா� ெத, , 

7.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ ெத, , 

8.ப�லி (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ ெத, , 

9.மDகள� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 

10.மDகள� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 2 மDகல� , 

11.ப�லி (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 2 ெகாளவ� ேம+ , 

12.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�மா� 
ேகாவ�� ெத, , 13.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப,மா� ேகாவ�� ெத, , 14.ப�லி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள�காலன( , 15.ப�லி (வ.கி) ப�லி 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ளகாலன( ப�லி , 16.ப�லி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பாடசாைல ெத, , 17.ப�லி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� 
க$
ட�ப�லி& 

அ"ச� 604407

அரசின� உய�நிைல� ப�ள(

1.மDகல� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 4 மDகல� , 

2.இ,மHதாDக� (வ.கி) ப�லி (ஊ)வா�+ 4 ேரா$+ 
ெத, , 3.இ,மHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

க�மவா� ெத, இ,மHதாDக� , 4.வடஎல�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 வடஎல�பா�க� , 

5.இ,மHதாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ேபாய� 
ெத, , 6.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 யாதவ� 
ெத, (இ,மHதாDக�) , 7.ப�லி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 உைடயா� ெத, (இ,மHதாDக�) , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ப�லி ேம$+ 
நக� ப�லி & 

அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ப�லி ேம$+ 
நக� ப�லி

1.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெப,Dகள/Aரா� ெத, , 2.ப�லி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 3.ப�லி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

4.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள(=ட/ ெத, , 

5.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �'/ெத, , 

6.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேகா
/ ெத, , 

7.ப�லி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மா�ய�ம� 
ேகாய�� �*��/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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வடDக�ப$+ 
கிராம� 
ம
�பா�க� 
அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.வடDக�ப$+ (வ.கி) வடDக�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 

ேமா$T� (வடDக�ப$+) , 2.வடDக�ப$+ (வ.கி) 
வடDக�ப$+ (ஊ)வா�+ 1 மா�ய�ம� ேகாவ�� 
ெத, (வடDக�ப$+) , 3.வடDக�ப$+ (வ.கி) 
வடDக�ப$+ (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாவ�� 
ெத, (வடDக�ப$+) , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� 
காரைண & 

அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காரைண 
பாடசாைல ெத, , 2.காரைண (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காரைண கீழ�ைடெத, , 3.காரைண 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காரைண ேமல�ைட 
ெத, , 4.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காரைண பஜைன ேகாய�� ெத, , 5.காரைண (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காரைண ேரா+  ெத, , 

6.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ ப�ள காலன( 
ெத, , 7.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப/கா� ெமய�� ெத, , 8.காரைண (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+� காலன( , 9.காரைண 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காரைண அ�ேப/கா� 
�*�� 1வ' ெத, , 10.காரைண (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காரைண அ�ேப/கா� �*�� 2வ' 
ெத, , 11.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காரைண அ�ேப/கா� �*�� 3வ' ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�
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பா�
ய�பா�க�
 காரைண & 

அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத, , 2.காரைண (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 உைடயா� ெத, , 3.காரைண (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பா�
ய�பா�க� ேரா+ , 4.காரைண 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதா�� ெத, , 5.காரைண 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பா�
ய�பா�க� 
காலண�   கிண* ெத, , 6.காரைண (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கா"சி�ர� சாைல , 7.பா�
ய�பா�க� 
(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�+ 1 பா�
ய�பா�க� 
மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 8.பா�
ய�பா�க� 
(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�+ 1 பா�
ய�பா�க�  
காலன( ந+/ ெத, , 9.பா�
ய�பா�க� (வ.கி) 
காரைண (ஊ)வா�+ 1 பா�
ய�பா�க�  காலன( 
ஓ/தவாைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ேசாழாவர�&அ"
ச�631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வல'ப�க 
க$
ட� ேம)� ப�தி

1.ேசாழவர� (வ.கி) ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 2 

க�ன(ய�ம� ேகாய��  ெத, , 2.ேசாழவர� (வ.கி) 
ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 2 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

3.ேசாழவர� (வ.கி) ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 2 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 4.ேசாழவர� (வ.கி) 
ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 3 ேரா+ ெத, , 5.ேசாழவர� 
(வ.கி) ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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 ேசாழவர� O 
அ"ச�631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( கிழ�� ப�தி 
இட' ப�க க$
ட�

1.ெப,��லிேம+ (வ.கி) ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 
1ெப,��லிேம+ பஜைனேகாய�� ெத, , 

2.ெப,��லிேம+ (வ.கி) ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 
1ெப,��லிேம+ ந+/ெத, , 3.ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 1ெப,��லிேம+  
மா�ய�ம� ேகாய��ெத, , 4.ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 1ெப,��லிேம+ 
ப�ள(�=ட/ெத, , 5.ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 1ெப,��லிேம+ ேரா$+ெத, 
, 6.ேசாழவர� (வ.கி) ேசாழவர� (ஊ)வா�+ 3 

கீழ�ைட ெத, , 7.ேசாழவர� (வ.கி) ேசாழவர� 
(ஊ)வா�+ 3 பஜைனேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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அழி"ச�ப$+ 
ேசாழவர�அ"ச
� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� 8க�

1.அழி"ச�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.அழி"ச�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ெத, , 3.அழி"ச�ப$+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ/தவாைட/ெத, , 

4.அழி"ச�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�=ட/ெத, , 5.அழி"ச�ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+ெத, , 6.அழி"ச�ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+�காலன(மா�ய�ம�ேகாய�� ெத, , 

7.அழி"ச�ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள�காலன( ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

8.ெச�ல�ெப,��லிேம+ (வ.கி) அழி"ச�ப$+ 
(ஊ)வா�+ 2 ெச�ல�ெப,��லிேம+ 
ப�ள(�=ட/ெத, , 9.ெச�ல�ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
அழி"ச�ப$+ (ஊ)வா�+ 2  ெச�ல�ெப,��லிேம+ 
ஒ/தவாைட ெத, , 10.ெச�ல�ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
அழி"ச�ப$+ (ஊ)வா�+ 2  ெச�ல�ெப,��லிேம+ 
ந+/ெத, , 11.ெச�ல�ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
அழி"ச�ப$+ (ஊ)வா�+ 2  ெச�ல�ெப,��லிேம+ 
ேரா+ ெத, , 12.ெச�ல�ெப,��லிேம+ (வ.கி) 
அழி"ச�ப$+ (ஊ)வா�+ 2  ெச�ல�ெப,��லிேம+ 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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கிழ�� க$
ட� 
ெத)� பா�/த' 
வாைக கிராம� 
Aசி அ"ச� 
631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.வாைக (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 பஜைன ேகாவ�� 
ெத,வாைக , 2.வாைக (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 

ஒ/தவாைட ெத, , 3.வாைக (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 

இர$ைடவாைடெத, , 4.வாைக (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 
3 மா�ய�ம�ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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Aசி 
நாத�ெகா�ைல 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( வட�� 
பா�/த க$
ட�

1.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 ப�ள(�=ட/ெத, , 

2.வாைக (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 காவாDகைரதெத, 
கீழ�ைட வ >தி , 3.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 

பஜைனேகாய�� ெத, , 4.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 

ேடD�ெத, , 5.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, Aசி , 6.ந/த�ெகா�ைல 
(வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ ெத, , 

7.ந/த�ெகா�ைல (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத,வாைக , 

8.ந/த�ெகா�ைல (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 3 ேடD� 
வடவா�ைடெத, , 9.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)காவாDகைர ெத,ேமலா�ைடவ >தி , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

124
வட�� க$
ட� 
Aசி

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(

1.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத, 
, 2.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 உைடயா� ெத, , 

3.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 க�மாள/ ெத, , 

4.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 ஒ/தவாைட ப�ராமண� 
ெத, , 5.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ப�ராமண� ெத, , 6.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)வா�+ 1 8த� ப�ராமண� ெத, , 7.Aசி (வ.கி) 
Aசி (ஊ)வா�+ 1 காவாDகைர ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

125

கிழ�� க$
ட� 
Aசி& அ"ச� 
631702

அரசின� ேம�நிைல� ப�ள(

1.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�=ட/ ெத, , 

2.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 வ�னாயக�ர� 
ைர@மி� ெத, , 3.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 

ேடD� ெத, , 4.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 

சி/ேத�ெத, , 5.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 1 

�ள�கைர/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� க$
ட� 
Aசி கிராம� & 

அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� பா�/த 
க$
ட�

1.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2ெச$
யா� ெத, , 

2.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ேவளாள� ெத, , 

3.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 வ�Rவ� ெத, , 

4.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ச� �ஜி@ட� ெத, , 

5.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 8@W� ெத, , 6.Aசி 
(வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 காHதி நக� , 7.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)வா�+ 2 வ�னாயக�ேகாய��ெத, , 8.Aசி (வ.கி) 
Aசி (ஊ)வா�+ 2 ேபா�ெவ� ெத, , 9.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)வா�+ 2 இ,ள� ெத, , 10.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 11.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)வா�+ 2 MDகா நக� , 12.Aசி (வ.கி) Aசி 
(ஊ)வா�+ 2 வ�ளலா�நக� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

127
Aசி கிராம� & 

அ"ச� 631702

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
வட�� க$
ட� ெத)� 
பா�/த'

1.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ேதா$ட�கார/ ெத, , 

2.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ைர@மி� ெத, , 

3.Aசி  (ஊ)வா�+ 2 சைடயா�
ெகா�ைல ெத, , 

4.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத, , 5.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ஏ��கைர ெத, 
, 6.Aசி (வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ெமய�� ேரா+ , 7.Aசி 
(வ.கி) Aசி (ஊ)வா�+ 2 ஆப�ஸ� ெத, , 8.Aசி (வ.கி) 
Aசி (ஊ)வா�+ 2 ேபாW@ ைல� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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அ�'�லா�ர�  
Aசி அ"ச� 
631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( அைற எ� 
1 ெத)� க$
ட� வட�� 
பா�/த'

1.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1அைட"சிய�ம� ேகாய�� ெத, , 2.அ�'�லா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 அ�ணாநக� ெத, , 

3.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1<�ப�ரமண�ய� ேகாய�� ெத, , 4.அ�'�லா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ேதா��/ ெத, (வட��) , 

5.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப�யெத, , 6.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேதா��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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அ�'�லா�ர�  
Aசி அ"ச� 
631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
பா�/த' வட�� க$
ட�

1.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 2.அ�'�லா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1ெமய�� ேரா$+/ ெத, , 

3.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 காலன( 
பஜைனேகாவ��ெத, , 4.அ�'�லா�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ராஜ>\காHதிநக� , 

5.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேக.ேக 
நக� , 6.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2�தியகாலன(/ெத, , 7.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �,� அ?@ ெத, , 8.அ�'�லா�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத, , 

9.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சாைலெத, , 10.அ�'�லா�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அதியமா� நக� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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�ரDகண��8$ட
� Aசி அ"ச� 
631702

ஆதிதிராவ�ட� நல�ப�ள( 
�திய தள க$
ட�

1.�ரDகண�� 8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 1�ரDகண�� 8$ட� ெச�லிய�ம� 
ெத, , 2.�ரDகண�� 8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 3.�ரDகண�� 8$ட� 
(வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�=டெத, , 

4.�ரDகண�� 8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� ேகாவ�� ெத, , 5.�ரDகண�� 
8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+�காலன( ெத, �'ெத, , 6.�ரDகண�� 
8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+�காலன( ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

7.�ரDகண�� 8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+�காலன( ேரா+ ெத, , 

8.�ரDகண�� 8$ட� (வ.கி) வடக�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 1 ஒ/தவாைட ப�ள(=ட/ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� 
ப�தி  
ப�லாவர� 
Aசிஅ"ச� 
631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(  எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� ப�தி

1.ப�லாவர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ெச�வ 
வ�நாயக� ேகாய�� ெத, , 2.ப�லாவர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகDைகஅ�ம�ேகாய��ெத, , 

3.ப�லாவர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 காHதிநக� , 

4.ப�லாவர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ப�லாவர� 
ந/த�ெகா�ைல 
Aசிஅ"ச� 
631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ேம)� 
பா�/த'

1.ப�லாவர� (ஊ)வா�+  2 ேதா��/ ெத, , 

2.ப�லாவர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 3.ப�லாவர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாவ�� ெத, , 

4.ப�லாவர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஆலமர/ 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம)� க$
ட� 
இட' ப�க 
அைற 
ப�லாவர� Aசி 
அ"ச� 631702 

இட' ப�க� 
வட�� பா�/த'

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(  ப�லாவர�

1.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 ஈ@வர�ேகாய�� ெத, , 

2.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

3.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

4.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ��கைர ெத, , 5.கண�கிG�ைப (வ.கி) 
கீ7நா:�க�பாைளய� (ஊ)வா�+ அ�ேப/கா� ெத, 
, 6.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 7.கண�கிG�ைப (வ.கி) 
கீ7நா:�க�பாைளய� (ஊ)வா�+ 2 8,க� ேகாய�� 
ெத, , 8.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 க,மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

9.கண�கிG�ைப (வ.கி) கீ7நா:�க�பாைளய� 
(ஊ)வா�+ 2 ஈ@வர� ேகாய�� ேரா+ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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மாம�T� & 

அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய ஆர�ப� 
ப�ள( ைமய�க$
ட� 
ேம)��ப�தி கிழ�� 
பா�/த'

1.மாம�T� (வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 1 நாய�க� 
ெத, , 2.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப�ய/ெத, , 3.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ஒ)றவாைடப�ராமண� ெத, , 4.மாம�T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பவான(அ�ம� ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� பா�/த 
க$
ட� 
மாம�T�&அ"ச
� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( �திய 
க$
ட� கிழ�� ப�தி

1.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

இர$ைடவாைட ப�ராம� ெத, , 2.மாம�T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 =/தா
/ெத, , 3.மாம�T� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�மாள/ெத, , 

4.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ம'ராய�ேப$ைடெத, , 5.மாம�T� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 6.மாம�T� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேதர
ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ேம)� பா�/த 
க$
ட� 
மாம�T�&அ"ச
� 631702

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� பா�/த' கிழ�� 
ப�தி

1.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேரா$+/ெத, , 2.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 ேவளாள� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� ப�தி 
மாம�T�&அ"ச
� 631702

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� பா�/த க$
ட�

1.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 சர@வதி�ர� 
, 2.மாம�T� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

சர@வதி�ர� ேரா$+ெத, , 3.மாம�T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 த�மா�ர� , 4.மாம�T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 சHைதேம+ , 5.மாம�T� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 த�மா�ர� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ம�]� 631702 

ெத)� க$
ட�

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( பைழய 
க$
ட� வட�� பா�/த'

1.கீ7நா:�க� பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம�]� ேரா$+/ ெத, , 2.கீ7நா:�க� பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 8/' வ�நாயக� ேகாய�� 
ெத, , 3.கீ7நா:�க� பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கீ7நாய�க�பாைளய� ேரா$+ெத, , 

4.கீ7நா:�க� பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 5.கீ7நா:�க� 
பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

காலன(ேரா$+ெத, , 6.வடக�பா�க� 
(வ.கி)வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ ெத,  
(வடக�பா�க�) , 7.வடக�பா�க� (வ.கி) 
வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 ேவளாள� ெத,  
(வடக�பா�க�) , 8.வடக�பா�க� (வ.கி) 
வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 வ�நாயக� ேகாய�� ெத, 
  (வடக�பா�க�) , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(  பைழய 
க$
ட� வட�� ப�தி 
கிழ�� பா�/த'

1.வடக�பா�க� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத, (வடக�பா�க�), காலன( , 

2.வடக�பா�க� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

�*��/ ெத,  (வடக�பா�க�), காலன( , 

3.வடக�பா�க� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ந+/ ெத,  (வடக�பா�க�), காலன( , 

4.வடக�பா�க� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

;தா ேகாய�� ெத,   (வடக�பா�க�),காலன( , 

5.வடக�பா�க� (வ.கி) வடக�பா�க�வா�+ 3 

எ�ைலய�ம� ேகாய�� ெத,   (வடக�பா�க�), , 

6.வடக�பா�க� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ெதா��� வ >+ 1 வ' ெத, (வடக�பா�க�) , 

7.வாழவHத� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

எ�ைலய�ம� ேகாய�� ெத,   (வாழவHத�) , 

8.வாழவHத� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள(=ட/ ெத,  (வாழவHத�) , 9.வாழவHத� (வ.கி) 
வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 வ�நாயக� ேகாய�� ெத, 
  (வாழவHத�) , 10.வாழவHத� (வ.கி)வடக�பா�க� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ ெத,  (வாழவHத�) , 

11.வாழவHத� (வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

�லவ� ேகாவ�Hத� ெத,   (வாழவHத� , 

12.வாழவHத� (வ.கி)வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 

மHதெவள( ெத,  (வாழவHத�) , 13.வடக�பா�க� 
(வ.கி) வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 ெதா��� வ >+ 
2வ' ெத,  (வடக�பா�க�) , 14.வடக�பா�க� (வ.கி) 
வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 ெதா��� வ >+ 3வ' 
ெத, (வடக�பா�க�) , 15.வடக�பா�க� (வ.கி) 
வடக�பா�க� (ஊ)வா�+ 3 ெதா��� வ >+ 4வ' 
ெத,   வடக�பா�க� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத)� க$
ட� 
வட�� பா�/த' 
ேமன�Q� 
கிராம� & 

அ"ச� 631702 

ெத)� ப�தி 
வட�� பா�/த 
8க�

அறிஞ� அ�ணா அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள(

1.ேமன�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+ 
ெத, , 2.ேமன�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஈ@வர� ேகாவ�� ெத, , 3.ேமன�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'�பாைளய� ேரா+ ெத, , 

4.ேமன�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 

யாதவ�  ெத, , 5.ேமன�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( 1வ'. 2வ' ம)*� 3வ' 
ெத, , 6.ேமன�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

ஒ)ைறவாைட பஜைன ேகாவ��,படேவ$ட�ம� 
ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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பைழயக$
ட� 
ேமன�Q�& 

அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.Mைன/தாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஈ@வர�ேகாவ�� ெத, , 2.Mைன/தாDக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 Mெந:/தாDக� ேரா$+ ெத, , 

3.Mைன/தாDக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

Mைன/தாDக�  ேம$+ெத, , 

4.Mைன/தாDக�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

Mைன/தாDக� திெரௗபதிய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

5.கி�ஜா�ர� (வ.கி) Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 2 

கி�ஜா�ர� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

6.கி�ஜா�ர� (வ.கி) Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 2 

கி�ஜா�ர�  �*�� ெத, , 7.கி�ஜா�ர� (வ.கி) 
Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 2 கி�ஜா�ர�  
ேதா��ெத, , 8.கி�ஜா�ர� (வ.கி) Mைன/தாDக� 
(ஊ)வா�+ 2 கி�ஜா�ர� ேரா$+ ெத, , 

9.ேசன(யந�Q� (வ.கி) Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 3 

ேசன(யந�Q�  ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

10.ேசன(யந�Q� (வ.கி) Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 3 

ேசன(யந�Q�  படேவ$ட�ம� ேகாவ�� ெத, , 

11.ேசன(யந�Q� (வ.கி) Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 3 

ேசன(யந�Q� மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

12.ேசன(யந�Q� (வ.கி) Mைன/தாDக� (ஊ)வா�+ 3 

ேசன(யந�Q�  ச/தியமDகல� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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��
யாHத�ட
ல� 
ேமன�Q�அ"ச
�631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ேம)� 
பா�/த'

1.��
யாHத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+ ெத, , 2.��
யாHத�டல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 

3.��
யாHத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாவ��ெத, , 4.��
யாHத�டல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப�யா�டவ� ேகாவ�� ெத, , 

5.��
யாHத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேமைட/ெத, , 6.��
யாHத�டல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெப,மா�ேகாய�� ெத, , 

7.��
யாHத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஈ@வர�ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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<,$ட� 
ேமன�Q� 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.<,$ட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� 
ெத, , 2.<,$ட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 3.<,$ட� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 க,ண >க� ெத, , 4.<,$ட� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஈ@வர� ேகாய�� ெத, , 5.<,$ட� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 6.<,$ட� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 படவ >$ட�ம� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� பா�/த 
க$
ட� 
ேசாதிய�பா�க� 
சி�னஏழா	ேச� 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� ப�தி

1.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள/ெத, , 2.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாவ�� ெத, , 

3.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 4.ேசாதிய�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிண)*/ெத, , 

5.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைல�*�� சH' ெத, , 6.ேசாதிய�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பாடசாைல ெத, , 

7.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஏ��கைரெத, , 8.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஏ��கைர �*��ெத, , 

9.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைல �*��ெத, , 10.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள/தDகைரெத, , 

11.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந+/ெத, , 12.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ெத, , 13.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 '��ைகய�ம� ேகாவ��ெத, , 

14.ேசாதிய�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

டா�ட� அ�ேப/கா� நக� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

145

ைமய ப�தி 
க$
ட� கிழ�� 
பா�/த க$
ட� 
பகவHத�ர� 
சி�னஏழா	ேச� 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதா்ட�க�ப�ள(

1.பகவHத�ர� (வ.கி) ேமன�Q� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத, , 2.பகவHத�ர� (வ.கி) 
ேமன�Q� (ஊ)வா�+ 3 

ெச�லிய�ம�ேகாவ��ெத, , 3.பகவHத�ர� (வ.கி) 
ேமன�Q� (ஊ)வா�+ 3 சி�ன ஆலமர/ெத, , 

4.பகவHத�ர� (வ.கி) ேமன�Q� (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம� ேகாவ��ெத, , 5.பகவHத�ர� (வ.கி) 
ேமன�Q� (ஊ)வா�+ 3 ெபா�ன(ய�ம� ேகாவ�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� பா�/த 
க$
ட� எ@ 
எ@ ஏ க$
ட� 
சி�னஏழா	ேச�அ
"ச�631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( வட�� 
பா�/த க$
ட�

1.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1,2 

�'�பாைளய� சாைல , 2.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

3.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�நாயக� 
ேகாய�� ெத, , 4.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 எ��கைர ெத, , 5.ஏழா	ேச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப�யா� நக� , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெப�யஏழா	ேச� 
 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�யெத, , 

2.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 

3.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள காலன( 
, 4.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ 
காலன( ேரா+ ெத, , 5.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+ காலன( 8த� ெத, , 

6.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ 
காலன( 2� ெத, , 7.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+ காலன( 3� ெத, , 8.ஏழா	ேச� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ காலன( 4� ெத, , 

9.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+ 
காலன( 5� ெத, , 10.ஏழா	ேச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மHைதெவள(/ ெத, , 11.ஏழா	ேச� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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அரசான(�பாைல 
கிராம� & 

அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 8க�

1.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 2.அரசாண��பாைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

3.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ந+/ெத, , 4.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பாைற/ெத, , 5.அரசாண��பாைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மHதெவள(/ெத, , 

6.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள/ெத, , 7.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, காலன( , 

8.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள/ெத,காலன( , 9.அரசாண��பாைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாய�� ெத, , 

10.அரசாண��பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இர$ைடவாைட ெத, , 11.அரசாண��பாைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஒ)றவாைட ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�

149

சி/தால�பா�க� 
கிராம�, 

அரசான(�பாைல 
 அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 8க�

1.சி/தல�பா�க� (வ.கி) அரசாண��பாைல (ஊ)வா�+ 3 

ெச�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத, , 2.சி/தல�பா�க� 
(வ.கி) அரசாண��பாைல (ஊ)வா�+ 3 ப�ள/ெத, , 

3.சி/தல�பா�க� (வ.கி) அரசாண��பாைல (ஊ)வா�+ 3 

8@W� ெத, , 4.சி/தல�பா�க� (வ.கி) 
அரசாண��பாைல (ஊ)வா�+ 3 மா�ய�ம� ேகாய�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வயலா/A� 
அரசாண��பாைல
அ"ச�631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.வயலா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ப�ள/ெத, 
, 2.வயலா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+/ெத, , 3.வயலா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, , 4.வயலா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

5.வயலா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'பாைளய�ேரா$+/ெத, , 6.வயலா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'காலன(ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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கிழ�� ப�தி 
�தியக$
ட� 
�'�பாைளய�& 

அ"ச� 631702

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� ப�தி �' க$
ட�

1.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மத�ேம$+ ெத, , 2.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ச�னதி ெத, , 3.�'�பாைளய� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சி�ன/ெத, , 4.�'�பாைளய� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய/ெத, , 

5.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வண�க� 
ெத, , 6.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பைழயகாலன( மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

7.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( , 8.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பைழயகாலன( தாHேதாண�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 9.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( 8த� �*��ெத, , 

10.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( இர�டாவ' �*�� ெத, , 

11.�'�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�தியகாலன( 8�றாவ' �*��/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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��ைன கிராம� 
�'�பாைளய� 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
பா�/த'

1.��ைன (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, 
��ைன , 2.��ைன (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, ��ைன , 3.��ைன (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/ெத, ��ைன , 4.��ைன 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�ன(ய� ெத, ��ைன , 

5.த,ம	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, 
��ைன , 6.த,ம	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மிஷி�ெத, ��ைன , 7.த,ம	ேச� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஒ)ைறவாைட/ெத, ��ைன , 

8.த,ம	ேச� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

��ைனகாலன( ��ைன , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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சி*ந�Q��'�
பாைளய� 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 8க�

1.சி*ந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

=ழாDக�ன(அ�ம� ெத, , 2.சி*ந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க)பக வ�நாயக� ேகாய�� ெத, 
, 3.சி*ந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 4.சி*ந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பஜைனேகாவ�� ெத, , 5.சி*ந�Q� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கDைகஅ�ம�ேகாவ�� 
ெத, , 6.ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 7.ெநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 8.ெநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 காலன(மா�அ�ம� ேகாவ�� ெத, , 

9.ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

உ�க�பா$ைடெத, , 10.ெநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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பாZ� 
�'�பாைளய� 
அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.பாZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 யாதவா ெத, , 

2.பாZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�
த� ெத, , 

3.பாZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 4.பாZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 5.பாZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 6.பாZ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ெத, , 7.பாZ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர ெத, , 8.பாZ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ)ைறவாைட ெத, , 9.பாZ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ெத, , 10.பாZ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

11.பாZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 12.பாZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ��ப$+ , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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 மா/A� 
கிராம� & 

அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப� ெத)� 
க$
ட� கிழ�� ப�தி 
வட�� பா�/த'

1.மா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண�வ >தி , 

2.மா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பைழயவ�ன(ய� வ >தி , 3.மா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ெத, , 4.மா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�மாள� ெத, , 5.மா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க,ண >க� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெத)� க$
ட� 
கிழ�� பா�/த 
வட�� 
8க�மா/A� 
கிராம� & 

அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
ப�தி வட�� பா�/த'

1.மா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேவளாள� ெத, 
, 2.மா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ�ணாரேப$ைட , 3.மா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ேப/கா� நக� , 4.மா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா/A� =$+ேரா+ , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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�திய 
க$
ட�ேம)� 
ப�தி, 
நரசமDகல� 
கிராம� & 

அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(�=ட/ெத, , 2.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

3.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 4.நரசமDகல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேர`கா�பா� ேகாவ�� ெத, , 

5.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�
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�தியக$
ட� 
கிழ�� ப�தி, 
நரசமDகல� 
கிராம� & 

அ"ச� 631702

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேம�கா$ட�ம� ேகாய�� ெத, ல$<மி�ர� , 

2.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காHதிசிைல ெத, ல$<மி�ர� , 3.நரசமDகல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( �ள�கைரெத, 
ெவDக$ராய�ர� , 4.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2ெவDக$ராய�ர� �தியகாலன( 
பஜைனேகாய��ெத, , 5.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2ெவDக$ராய�ர� 8/'மா�ய�ம� 
ேகாய��ெத, , 6.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

7.நரசமDகல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

க�ன(ய�ம� ேகாய�� இ,ள� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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��னவா�க�கிரா
ம� 
ஆ�=�&அ"ச� 
631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( �திய  
க$
ட�

1.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

�ள(யHேதா�� ெத, , 2.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ெத, 8த� ெத, , 

3.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+ெத, 8த�ெத, , 4.��ணவா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய��ெத, , 

5.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,மா�ேகாய��ெத, , 6.��ணவா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைரெத, , 

7.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெபா�ன(அ�ம�ேகாய��ெத, , 8.��ணவா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�=ட ேரா+ெத, , 

9.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள/ெத, ந+/ெத, , 10.��ணவா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாய�� ெத, , 

11.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள 
கிழ�� ெத, , 12.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ெத, �*��ெத, , 

13.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+ெத, 2வ'ெத, , 14.��ணவா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ெத, 3 வ'ெத, , 

15.��ணவா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+ெத, 4வ'ெத, , 16.��ணவா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(=ட ப���ர� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

160
மகாஜன�பா�க�
& அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� ப�தி

1.மகாஜன�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

�'/ெத, , 2.மகாஜன�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, , 3.மகாஜன�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 

4.மகாஜன�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�ள�கைர ெத, , 5.மகாஜன�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 க�ேல� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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மகாஜன�பா�க�
& அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( எ@. எ@.ஏ 
க$
ட� கிழ�� ப�க�

1.மகாஜன�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ம�ற 
ேகாய�� ெத, , 2.மகாஜன�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேரா+/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத)� ப�க 
க$
ட� 
உ�க�ெப,�பா�
க�மா/A�அ"ச
� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
ப�தி க$
ட�

1.உ�க�ெப,�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மKதிெத, , 2.உ�க�ெப,�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஏ�கைர ெத, , 3.உ�க�ெப,�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 உைடயா� ெத, , 

4.உ�க�ெப,�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேவளாள� ெத, , 5.உ�க�ெப,�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 

6.உ�க�ெப,�பா�க�(வ.கி)உ�க�ெப,�பா�க�மா/
A�(ஊ)வா�+ 2 வட��ேம+ , 

7.உ�க�ெப,�பா�க�(வ.கி)உ�க�ெப,�பா�க�மா/
Aர(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

163

மாDக� கிராம� 
மா/A� அ"ச� 
631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( ெத)� பா�/த 
க$
ட�

1.மாDகா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�நாயக� 
ேகாய�� ெத, , 2.மாDகா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ஆலமர/ெத, , 3.மாDகா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பாைளயகார/ெத, , 4.மாDகா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+ெத, , 5.மாDகா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

6.மாDகா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழ�� 
ேம)� ெத, , 7.மாDகா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வா$ட� ேடD� ெத, , 8.மாDகா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �'/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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எ�

வா��	 சாவ
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உ�க�, & அ"ச� 
631701

அர< உய�நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட� ெத)� 
பா�/த'

1.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, , 

2.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  க,ண >க� ெத, , 

3.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 

4.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1  யாதவ� ெத, , 

5.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1க�மாள/ ெத, , 

6.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 7.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ம+வDகைர ெத, , 8.உ�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+/ெத, , 9.உ�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஈ@வர� ேகாய�� ெத, , 10.உ�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 8கமதிய� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

165
உ�க� & 

அ"ச� 631701

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட�, ெத)� 
பா�/த'

1.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

ெப�ைட8த�ெத, , 2.உ�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேகா$ைட�கைர , 3.உ�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ�Rவ� காலண� , 4.உ�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலண� , 

5.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மJனவ� ெத, , 

6.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �$ட�கைர 
ெத, , 7.உ�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர 
ெத, , 8.ெப�ைட (வ.கி) உ�க� 
(ஊ)ெப�ைடஇர�டாவ' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

166

=ழமHத� 
கிராம� உ�க� 
அ"ச� 631701

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
ெத)� க$
ட�

1.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய ெத, 
, 2.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+/ெத, 
, 3.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத, , 4.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ம�டப/ ெத, , 5.=ழமHத� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�G�$ைட ெத, , 

6.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஒ/தவாைட 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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=ழமHத� 
கிராம� உ�க� 
அ"ச� 631701

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
வட�� க$
ட�

1.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெர$ைடவாைட ெத, , 2.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� , 3.=ழமHத� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப�ைட  ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 4.=ழமHத� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, (ெப�ைட) , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

168
ஆ�=� கிராம� 
& அ"ச� 631701

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட� வட�� 
ப�தி

1.ஆ�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேவளாள� ெத, , 

2.ஆ�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 �ள�கைர1வ' 
ெத, , 3.ஆ�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

MHேதா$ட� ெத, , 4.ஆ�=� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர2வ'ெத, , 5.ஆ�=� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர3வ'ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க$
ட� 
அைற எ�.4 

ஆ�=� கிராம� 
& அ"ச� 631701

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� க$
ட� அைற எ� 
4 �திய எ@.எ@.ஏ க$
ட�

1.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+3 ேம$+/ ெத, , 

2.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+2 ப�ராமண� ெத, , 

3.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+3 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

170

வட�� க$
ட� 
அைற எ� 14 

�திய எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ஆ�=� 
கிராம� & 

அ"ச� 631701

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
வட�� க$
ட� அைற எ� 
14 �திய எ@.எ@.ஏ க$
ட�

1.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+2 பாடசாைல/ெத, 
, 2.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+2 

த>�/த�ள�கைர/ெத, , 3.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� 
(ஊ)வா�+2 ேம$+�காலன( வ�னாயக�ேகாய��ெத, , 

4.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+2 ப�ள காலன( 
ஒ/தவாைட ெத, , 5.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ளகாலன( ெப,மா�ேகாய�� ெத, , 

6.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+ 2 ப�ளகாலன( 
ெர$ைட வாைட ெத, , 7.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ளகாலன( �*��/ெத, , 8.எடவ� 
(வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+�காலன( ேட@� 
ெத, , 9.எடவ� (வ.கி) ஆ�=� (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+�காலன( ந+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

171

எ@.எ@.ஏ 
கிழ�� க$
ட� 
கீ7ேந/த�பா�க�
 & அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(

1.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெவDகடாவர� ேரா+ ெத, , 2.கீ7ேந/த�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 8தலியா� ெத, , 

3.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�
த� ெத, , 4.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேவ$ைட�கார� ெத, , 

5.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேந/த�பா�க� ேரா+ ெத, , 6.கீ7ேந/த�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பாடசாைல ெத, , 

7.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 நாa+ 
ெத, , 8.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேதா�� ெத, , 9.கீ7ேந/த�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேந/த�பா�க� காலன( , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ம
�பா�க� 
&அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(

1.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிராம 
பஜைன ேகாவ�� ெத, , 2.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 உைடயா� ெத, , 3.ம
�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மண�ய�கா� ெத, , 

4.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கிராம 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 5.ம
�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 8@W� ெத, , 6.ம
�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள/தDகைர ெத, , 

7.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+ 
ெத, , 8.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள�காலன( மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

9.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(�=ட/ெத, , 10.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெப�யா� ெத, , 11.ம
�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+�காலன( 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 12.ம
�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+�காலன( பஜைன 
ேகாவ�� ெத, , 13.ம
�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+�காலன(மா�ய�ம� ேகாவ�� 
ெத, , 14.ம
�பா�க� (ஊ)வா�+ 2 ச8தாய=ட/ 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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சி*ேவள(யந�Q
� ம
�பா�க� 
அ"ச� 631701

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
க$
ட�

1.சி*ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெபா�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

2.சி*ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 3.சி*ேவள(யந�Q� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ))வா�+ 2  பாடசாைல ெத, , 

4.சி*ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 5.சி*ேவள(யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன ேகாய�� �*�� ெத, 
, 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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174

கிழ��ப�தி 
ேவள(யந�Q� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(

1.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.ேவள(யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/ெத, , 

3.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 4.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெஜய�ன� ெத, , 5.ேவள(யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 8த� 
�*�� ெத, , 6.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ' ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�

175
ேவள(யந�Q� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, ெத)� ப�தி 
க$
ட�

1.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஓKர�ம� ேகாய�� ெத, , 2.ேவள(யந�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கள/' ேம$+/ ெத, , 

3.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவள(ய 
ந�Q� காலன( , 4.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 நாயHதாDக� காலன( , 5.ேவள(யந�Q� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கள/'ேம$+ 2வ' ெத, 
, 6.ேவள(யந�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட� 2வ' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

176
காழி��&அ"ச� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 'வ�க� 
ப�ள( கிழ�� க$
ட�, 

கிழ�� க$
ட�

1.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க,ண >க� ெத, , 

2.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, 
, 3.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�மாள� 
ெத, , 4.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ராமண� ெத, , 5.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 �ள�கைர/ ெத, , 6.காழி�� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 இ,ள� காலன( , 7.காழி�� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேவட ேம+ , 8.காழி�� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப,மா�ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

177
காழி��&அ"ச� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( எ@ எ@ ஏ 
கிழ�� ப�தி

1.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ ெத, , 

2.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ ெத, , 

3.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கிழ��/ ெத, , 

4.காழி�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன( , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

178
ெப,Dகள/A� 
கிராம� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, ெப,Dகள/A�

1.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� வ >தி , 2.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 வடவ�ைட ெத, , 3.ெப,Dகள/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�ன(யHதாDக� , 

4.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெபாரைடயா� நக� , 5.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப,Dகள/A� காலன( , 

6.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேபா� 
ெவ� ெத, , 7.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேடD�ெத, , 8.ெப,Dகள/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ)றவாைட ெத, , 

9.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� வ >தி 8த� ெத, , 10.ெப,Dகள/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�ன(ேகாவ�� ெத, , 

11.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,மா� ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

179
�ள(யர�பா�க� 
கிராம� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, சம/'வ�ர�

1.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வள��ர� , 2.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 தி,ேவDகிடந�Q� , 3.ெப,Dகள/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சம/'வ�ர� , 4.ெப,Dகள/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வள��ர� இ,ள� காலன( 
, 5.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வள��ர� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 

6.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள/ெத, தி,ேவDகிடந�Q� , 7.ெப,Dகள/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�ப� வ >தி , 

8.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 <Hத� 
வ >தி , 9.ெப,Dகள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

தி,ஞானச�பHத� வ >தி , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

180

வ��ணவா
கிரா
ம� &அ"ச� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(,

1.வ��ணவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப�யெத, , 2.வ��ணவா
 (ஊ)வா�+ 1 ஆலமர/ 
ெத, , 3.வ��ணவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(=ட/ ெத, , 4.வ��ணவா
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ ெத, , 5.வ��ணவா
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஏ�ேகா
 ெத, , 6.வ��ணவா
 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேதா��/ெத, , 

7.வ��ணவா
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பா$ைடெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

181
கீ7�'பா�க� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( கிழ�� 
ப�தி

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �திய 
ேம$+ ெத, , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெச��ேம$+ ெத, , 3.கீ7�'�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர ெத, , 

4.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2மாயா�
�ர� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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கிழ�� ப�தி 
ெத)� ப�க� 
604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� ப�க 
க$
ட�, கீ7�'பா�க�

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1ெப�ய 
ெத, , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 3.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

4.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய 
ேம$+ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

183 ெச:யா� 604407
ஆ�.சி.எ�. ஆர�ப�ப�ள( 
ெவள(ப�க� வா��	சாவ
,

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள� 
காலன( , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேமாதிலா� ெத, , 3.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஔைவயா� ெத, , 4.கீ7�'�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஜ>ய� ெத, , 

5.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�ளலா� ெத, , 6.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 1வ' ெத, , 

7.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ 
காலன( 2வ' ெத, , 8.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 3வ' ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

184  ெச:யா� 604407
ஆ�.சி.எ�. ஆர�பப�ள( 
ெவள(�ப�க வா��	சாவ
,

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அதியமா� ெத, , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 இ.ப�. ெத, , 3.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �லவ� ேகாவ�Hத� ெத, , 

4.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ச/திய;�/தி ெத, , 5.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 டா�ட�. ராதாகி,Yண� ெத, , 

6.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�.
.உஷா ெத, , 7.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேவ�8,க� ெத, , 8.கீ7�'�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ\ைவயா� 2 வ' ெத, , 

9.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கீ7�'�பா�க� சாைல , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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185
கீ7�'�பா�க� 
கிராம� 04407

ெசய��$ ேஜாச� ஆDகில 
உய�நிைல� ப�ள( , �'� 
க$
ட�

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா�8/' ெத, , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ.ஊ.சி.ெத, , 3.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ைன இHதிரா ெத, , 

4.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ��ட� 
ெத, , 5.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சரவண� ெத, , 6.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வா�யா� ெத, , 7.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ*8க த�ப�ரா� ெத, , 

8.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ உ சி 1 

வ' ெத, , 9.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 வ உ சி 2 வ' ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

186  ெச:யா� 604407
ஆ� சி எ� ஆர�ப�ப�ள( 
வட�� க$டட�,

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

இராமலிDக� ெத, , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 க)பக வ�நாயக� ேகாய�� ெத, , 

3.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ராஜ>\ 
காHதி ெத, , 4.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ரDகநாத� ெத, , 5.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அக/திய� ெத, , 

6.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஜவஹ� 
ெத, , 7.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கீ7�'�பா�க� சாைல , 8.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ராமதா@ ெத, , 

9.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

பாரதியா� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

187
கிராம� 
&அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஓ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( எ@.எ@.ஏ 
க$டட� கிழ�� அைற, 

கீ7�'�பா�க�

1.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அறிஞ� 
அ�ணா ெத, , 2.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப<�ெபா� நக� , 3.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேவத�� ெத, , 4.கீ7�'�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 எ� ஜி.ஆ� ெத, , 

5.கீ7�'�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ணாமைலயா� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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188
தி,வ/தி�ர� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, �ள(யர�பா�க� 
கிராம�

1.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கா"சி�ர� சாைல , 2.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1க�மவா� வ >தி , 3.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1ப�ள(=ட/ ெத, , 

4.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*�� 
ெத, , 5.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள/' ேம$+ ெத, , 6.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெகாச�பாைளய� ெத, , 

7.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வ��ணவா
 சாைல , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

189
தி,வ/தி�ர�அ"
ச�604407

ஆதி திராவ�ட� நல உய� 
நிைல�ப�ள( ேம)� பா�/த 
க$
ட�, �ள(யர�பா�க�

1.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வடவ�ட/ ெத, , 2.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 

3.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2  ம)*� 
3 பஜைன ேகாய�� ெத, , 4.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 சி*ேவன(ய ந�Q� சாைல , 

5.�ள(யர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கா"சி�ர� ேமல�ைட வாைட , 6.�ள(யர�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�லேம+ , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

190 ெச:யா� -  604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( அைற 
எ� 60 ம)*� 61,

1.தி,வ/தி�ர�  (ந)வா�+ 1 பா�
ய� ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர�  (ந)வா�+ 1 பா�
ய� ெத,  சH' 
, 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ேசாழ� ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ேசர� ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ப�லவ� ெத, , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 எ�ல�ப நக� , 

7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 காேவ�/ ெத, , 

8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 பா�
ய� 1வ' ெத, , 

9.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 பா�
ய� 2வ' ெத, , 

10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 பா�
ய� 3வ' ெத, , 

11.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 8�ைல/ ெத, , 

12.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 காேவ� 1  வ' ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
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191 ெச:யா�  604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( அைற 
எ� 62 ம)*� 63,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ஜ>வா நக� , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ஜ>வா நக� சH' , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 தி,வ�Rவ� ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ெஜய�� ேகாய�� ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+1 ஆரண� சாைல 1வ'ெத, , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ஆ)கா+சாைல1வ'ெத, 
, 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ஆரண� வ��? சாைல , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

192  ெச:யா� 604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( நபா�+ 
க$
ட� அைற எ� 1,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ஆரண�சாைல 2   வ'  
ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ேந,நக� , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ராகேவHதிரா ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 வ >ரமண�ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 பாரதியா� நக� , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ேந,நக� 1 வ'ெத, , 

7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 அ�ணாெத, , 

8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 காமராN ெத, , 

9.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 பாரதிெத, , 

10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ைவைகெத, , 

11.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 ைவைக 1வ' ெத, , 

12.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1 தமிழ� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

193 ெச:யா� 604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( , நபா�+ 
க$
ட� அைற எ� 5

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 வ��ேனYவரா ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 வ�ேவகானHதா ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 ேக.வ� இராம� ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 அ�ணாநக� 1 வ' ெத, 
, 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 அ�ணாநக� 2 வ' 
சாைல , 6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 1&2 ஆ)கா+ 2 வ' 
 சாைல , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 ஆ)கா+ 3 வ' 
சாைல , 8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 ஆ� 
 ஓ ெத, , 

9.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 
.எ@.ப� ெத, , 

10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 வ�ளலா�ெத, , 

11.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 ஜ>ய�ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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194  ெச:யா� 604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( , நபா�+ 
க$
ட� அைற எ� 6

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 நரசி�ம நக� 1 வ' 
சாைல , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 நரசி�ம நக� 
2வ' ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 நரசி�ம நக� 
3வ' ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 

த�டைரகா�வா: ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 
2 அ\ைவயா� ெத, , 6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 

பாரதிதாச� ெத, , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 தி, 
வ� க ெத, , 8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 கைலஞ� 
ெத, , 9.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 வ�YLெத, , 

10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 2 க�ப�ெத, , 

11.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+2 
 வ� டவ� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

195 ெச:யா� 604407

ெகD�சாமி நாa+ ஆDகில 
உய�நிைல�ப�ள( வட�� 
ப�தி க$
ட�, 

ேவ�ேசாம<Hதர நக�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 க�ண�ய� நக� , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 க�ன(ய� நக� 1 

வ'ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 க�ன(ய� 
நக� 2வ' ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 

க�ன(ய� நக� 3வ'ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 4 க�ன(ய� நக� 4வ'ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

196 ெச:யா� 604407

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( (தாய� 
அ�பா: ப�தி) அைற எ� 1, 

தி,வ/தி�ர� அ"ச�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ ெத, ெமய��ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ ெத, 
1வ'�*��ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ 
ெத, 2வ'�*��ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 

�'/ ெத, 3வ'�*��ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 3 �'/ ெத, 4வ'�*��ெத, , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ ெத, 
5வ'�*��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�
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197 ெச:யா� 604407

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள(, டா�ட� 
தா�டவராய த�ப�ரா� 
க$
ட�, தி,வ/தி�ர� 
அ"ச�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ ெத, 
6வ'�*��ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ 
ெத, 7வ'�*��ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 

�'/ ெத, 8வ'�*��ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 3 �'/ ெத, 9வ'�*��ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ ெத, 
10வ'�*��ெத, , 6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 �'/ 
ெத, 11வ'�*��ெத, , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 3 

�'/ ெத, 12வ'�*��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

198
தி,வ/தி�ர� 
604407

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( தாயா� 
அபா: ப�ளா� அைற எ� 5, 

ெச:யா�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4பதிய கா"சி�ர� சாைல , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 5 ைஹ @=� 
ஒ)ைறவாைட ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 

ெவDகேட@வராநக� 1வ' �*�� ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 ெவDகேட@வரா நக� 
2வ' �*��ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 

ெவDகேட@வராநக� 3வ'  �*�� ெத, , 

6.தி,வ/தி�ர�நகரா$சிவா�+ 4ெவDகேட@வராநக� 
4வ' �*�� ெத, , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 

ெவDகேட@வராநக� 5வ' �*�� ெத, , 

8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 ெவDகேட@வராநக� 6 

வ' �*�� ெத, , 9.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 

ேவ�ேசாம<Hதர� நக� 1வ' �*�� , 

10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 ேவ� ேசாம<Hதர� நக� 
2வ' �*�� ெத, , 11.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 

ேவ� ேசாம<Hதர� நக� 4வ'�*�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

199
தி,வ/தி�ர� 
604407

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( தாயா� 
அ�பா: ப�ளா� அைற எ� 
4, ெச:யா�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 4 பDகளா/ ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 5 ேலாகநாத� ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 5 ேகாேன�ேதா�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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200
தி,வ/தி�ர� 
604407

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( =+த� 
க$
ட� (ெத)�) அைற எ� 
22, ெச:யா�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 6 ெச�வ வ�னாயக� 
ேகாய�� ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 6 ெச�வ 
வ�னாயக� ேகாய�� ெத, 1 வ' ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 6 ெச�வ வ�னாயக� 
ேகாய�� ெத, 2 வ' ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 6 ெச�வ வ�னாயக� ேகாய�� ெத, 3 வ' 
ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 6 ெச�வ வ�னாயக� 
ேகாய�� ெத, 4வ' ெத, , 6.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 6 அன�காZரா� ெத, , 7.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 6 கிடD� ெத, , 8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 6 

கிடD� 1 வ'ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

201

ெச:யா� 
தி,வ/தி�ர� 
604407

ெப)ேறா� ஆசி�ய� கழக� 
ேம)� ப�க அ�பா: 
க$
ட� அ,கி�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 ேகாவ�Hத� ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 ேகாவ�Hத� 1 வ' சH' , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 ேகாவ�Hத� 2வ' சH' , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 ேகாவ�Hத� 3வ' சH' , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 பைழய மKதி ெத, , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 ேத.ச பழன(ேவ� ெத, , 

7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 7 ேத.ச.பழன(ேவ� ெத,  
1வ' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

202
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி 8@W� 
ந+நிைல�ப�ள( , ெச:யா�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 9 பDகளா/ ெத, சH' , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 9 ேகாேன�ேம$+/ ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 9�'மKதி ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 9 �' மKதி ெத, சH' , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 9 ேகாத�டராமசாமி 
ேகாய�� ெத, , 6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 9 ேந/தாஜி 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

203

ெச:யா� 
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி 8@W� 
ந+நிைல�ப�ள( ,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 8  காசி�கார/ ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர�வா�+ 8 ஆதிேகசவ ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

204

ெச:யா� 
தி,வ/தி�ர� 
604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( =+த� 
க$
ட� வட�� ப�க�,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 ேகாபா� ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 ேகாபா�ெத, 1வ'ெத, 
, 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 ேகாபா� ெத, 2 , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 ேகாபா�ெத, 3 , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 காHதி சாைல , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 இராமக�`/ெத, , 

7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 10 இராமக�` 1வ'ெத, 
, 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

205
தி,வ/தி�ர� 
604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( நபா�+ 
க$
ட�, ெச:யா�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 11 அ`மHத�ேப$ைட 
ெமய�� ேரா+ , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 11 

8கம'ேபா$ைட , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 11 அன>� 
நக� , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 11 அன>� நக� 
1வ'ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 11 அன>� நக� 
2வ'ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

206  ெச:யா� 604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( நபா�+ 
க$
ட� அைற எ� 6,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 சமாதியா� �ள/ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 சமாதியா� �ள/ெத, 1 

, 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 சமாதியா� �ள/ெத, 
2 , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 சமாதியா� 
�ள/ெத,  3 , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 

சமாதியா� �ள/ெத, 4 , 6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 
12 சமாதியா� �ள/ெத,  5 , 7.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 12 சமாதியா� �ள/ெத,  6 , 

8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 சமாதியா� �ள/ெத,  
7 , 9.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 சமாதியா� 
�ள/ெத,  8 , 10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 

சமாதியா� �ள/ெத,  9 , 11.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 
12 சமாதியா� �ள/ெத,  10 , 12.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 12 சமாதியா� �ள/ெத,  11 , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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207 ெச:யா� 604407

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள( நபா�+ 
க$
ட�, அைற எ� 8

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 அறிஞ� அ�ணா நக� , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 தி,வ�Rவ� நக� , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 தி,வ�Rவ� 1 வ' 
ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 12 தி,வ�Rவ� 2 

வ' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

208
ெச:யா�& 

அ"ச� 604407

நகரா$சி ந+நிைல�ப�ள( 
எ@.எ@.ஏ க$
ட� ேம)� 
ப�தி,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 �ழHைத ஈ@வர� 
ேகாய�� ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 

�ழHைதஈ@வர� ேகாய�� 1வ' சH' ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 �ழHைதஈ@வர� 
ேகாவ�� 2வ' சH' , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 

�ழHைதஈ@வர� ேகாவ�� 3வ' ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 ந/த�ெகா�ைலெத, , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 ந/த�ெகா�ைல 1வ' 
சH' , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 ந/த�ெகா�ைல 
ெத, 2வ'   சH' , 8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 13 

ந/த�ெகா�ைல ேம$+/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

209
தி,வ/தி�ர� 
அ"ச� 6044

நகரா$சி ந+நிைல� ப�ள( 
ெகாடநக�, ெகாடநக� ெத)� 
க$
ட�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 14 சி�னசாமி ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 14 அரசமர/ ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 14 பஜைன ேகாய�� ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 14 ந�லத�ண>��ள/ 
ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 14 ந�ல 
த�ண>��ள/ெத, 1வ' சH' , 6.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 14 ந�ல த�ண>��ள/ெத, 2வ' சH' , 

7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 14 ந�ல 
த�ண>��ள/ெத, 3 வ' சH' , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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210 ெச:யா� 604407

நகரா$சி ந+நிைல�ப�ள( 
ேகாத�டபாண�, ெத)� 
கிழ�க க$
ட� ப�தி�ர� 
காHதி சாைல தி,வ/தி�ர� 
அ"ச�

1.தி,வ/தி�ர�  நகரா$சிவா�+ 15 ஆதிேகசவ� 
ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 ஆதிேகசவ� 
ெத, 1 வ' சH' , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 

ஆதிேகசவ� ெத, 2  வ' சH' , 4.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 15 ஆதிேகசவ� ெத, 3 வ' சH' , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 ஆதிேகசவ� ெத, 
4வ' சH' , 6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 காமராN 
நக� , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 காமராN நக� 
1வ' சH' , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

211 ெச:யா� 604407

நகரா$சி ந+நிைல�ப�ள( , 

ெத)� கிழ�� க$
ட� 
ப�தி�ர� காHதி சாைல

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 காமராN நக� 2 வ' 
சH' , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 காமராN நக� 
3வ' சH' , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 காமராN 
நக� 4 வ' சH' , 4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 

காமராN நக� 5 வ' சH' , 5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 
15 காமராN நக� 6வ' சH' , 6.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 15 க�ப� நக� , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 15 

க�ப� நக� �*��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

212
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி ெதாட�க� ப�ள( , 

வP�ேப$ைட வட�� 
பா�/தக$
ட�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+16 காHதி சாைல , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+16 காHதி சாைல 
�*��ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+16 காHதி 
சாைல �*��ெத, 1 வ' சH' , 4.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+16 காHதி சாைல �*��ெத, 2  வ' சH' , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 16 க�Lகா�ர� , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 16 க�Lகா�ர� 
�*��ெத, , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 16 

க�Lகா�ர� 1வ' சH' , 8.தி,வ/தி�ர�(ந)வா�+ 
16 க�Lகா�ர� 2வ' சH' , 9.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 16 க�Lகா�ர� 3வ' சH' , 

10.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 16 க�Lகா�ர� 4வ' 
சH' , 11.தி,வ/தி�ர� (ஊ)வா�+ 16 க�Lகா�ர� 5 

வ' சH' , 12.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 16 

க�Lகா�ர� 6வ' சH' , 13.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 16 க�Lகா�ர� 7 வ' சH' , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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213
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி ந+நிைல�ப�ள( 
ேகாத�டபாண� ெத�ேம)� 
க$
ட� ப�தி�ர� 
காHதிேரா+ , ேகாத�டபாண� 
ெத�ேம)� க$
ட� 
ப�தி�ர� காHதிேரா+

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 17 பாவாைட ;�/தி 
ேகாய�� ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 17 

8`சாமி ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 17 பழன( 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

214
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி ஆர�பப�ள( 
வPA�ேப$ைட ெத)� 
ப�க க$
ட�,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 17 ைவ/திய� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

215
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி ஆர�ப�ப�ள( 
கி�தர�ேப$ைட, ேம)� 
க$
ட� ெத)� பா�/த'

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 19 ெப�ய ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 19 சி�னெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

216
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி உய�நிைல�ப�ள( 
கி�தர�ேப$ைட, 

ந+�க$
ட�(ப�ஆ�சி 
க$
ட�) ெத)� பா�/த'

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 20 1வ' ேந,ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 20 2வ' ேந, ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 அ�லிெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 20 ஆ@ப/தி�ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

217
தி,வ/தி�ர� 
604407

நகரா$சி உய�நிைல�ப�ள( 
கி�தர�ேப$ைட, கிழ�� 
க$
ட� ெத)� பா�/த'

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 21 இராஜாஜி ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 21 ஒ/தவாைட/ ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 21 ெபா�ன(ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

218 ெச:யா� 604407

நகரா$சி 
'வ�க�ப�ள(ெவDக$ராய�
ேப$ைட , ேச$+ நக�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 ெசDக�வராய� ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 ெப�யா� ெத, ெமய�� , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 ெப�யா� 1வ' ெத, , 

4.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 ெப�யா� 2வ' ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 ெப�யா� 3வ' ெத, , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 22 அ�லி/ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

219  ெச:யா� 604407

நகரா$சி 'வ�க�ப�ள( 
=+த� க$
ட�, 

ெவDக$ராய� ேப$ைட 
ேச$+ நக�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 23 இளDேகா ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 23 டா�ட� அ�ேப/கா� 
நக� 1வ' ெத, , 3.தி,வ/தி�ர�(ந)வா�+ 23 

டா�ட�அ�ேப/கா� நக� 2வ' ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

220
தி,வ/A� - 

604407

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( , 

அைற எ� 5 ேம)� 
=+த� க$
ட�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 கிழ�� மாட வ >தி 
ெமய��ெத, , 2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 கிழ�� 
மாட வ >தி 1வ'சH' , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 

கிழ�� மாட வ >தி 2வ'சH' , 4.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 24 கிழ�� மாட வ >தி 1வ'ெமய��ெத, , 

5.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 கிழ�� மாட வ >தி 
கா�நைடம,/'வமைனெத, , 6.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 24 கிழ�� மாட வ >தி 3வ'சH' , 

7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 கிழ�� மாட வ >தி 
4வ'சH' , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

221
தி,வ/A� - 

604407

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( 
அைற எ� 1 கிழ�� 
க$
ட�,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 ச�னதிெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)கா+ெவ$
 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

222
தி,வ/தி�ர� 
அ"ச� 604407

நகரா$சி 'வ�க�ப�ள( 
�மர�ெத,, தி,வ/A�

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 25 �மர� ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 25 �மர� �*�� ெத, , 

3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 25 �மர� ெத, 1வ' சH' 
, 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

223 தி,வ/A� 604407

நகரா$சி 'வ�க�ப�ள( 
ேம)� க$
ட� 
ஆ)றDகைர வDகி ெத,,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 27 ஆ)றDகைர ெமய�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�

224 தி,வ/A� 604407

நகரா$சி 'வ�க�ப�ள( 
ெத)� பா�/த வல' ப�க 
அைற ஆ)றDகைர வDகி 
ெத,,

1.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 ேகா
 �*�� ெத, , 

2.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 27 ஆ)றDகைர/ 1வ' 
�*�� ெத, , 3.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 27 

ஆ)றDகைர 2வ' �*�� ெத, , 4.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 24 தி,;ல� ெத, , 5.தி,வ/தி�ர� 
(ந)வா�+ 24 தி,;ல�  ெத, 1வ' சH' , 

6.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 பைழய வHதவாசி 
சாைல , 7.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 24 ஆ)றDகைர 
3வ' சH' , 8.தி,வ/தி�ர� (ந)வா�+ 26 

ெப/தவாைட ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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அ,காZ� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ைபDகின�

1.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாண� ெத, 
, 2.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப�ய 
ெத, , 3.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 4.ைபDகிண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 த$டார ெத, , 5.ைபDகிண� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சி�ன/ ெத, , 

6.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� , 7.ைபDகிண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 8.ைபDகிண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ணா நக� காலன( ேரா+ 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

226
அ,காZ� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( , எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� ப�தி வ >$+ 
வசதி வா�ய� ைபDகின�

1.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ணா 
நக� காலன( , 2.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 வ >$+வசதிவா�ய� , 3.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 அ�ணா நக� 1  வ' ெத, , 

4.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 அ�ணா 
நக�  2வ' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

227
ைபDகின� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( வட�� ப�க� 
ேம)� க$
ட� வ >$+ வசதி 
வா�ய�,

1.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 க�D��* 
ஆ)கா+ சாைல , 2.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 எ� ஜி ஆ� நக� ேரா+ ெத, , 

3.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ச�தி நக� , 

4.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆ)கா+ 
சாைல , 5.ைபDகிண� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேவளா�ைம �
ய�,�� ெத, , 6.ைபDகிண� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ >$+ வசதி வா�ய� 2வ' 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

228
அ,காZ� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, வட�� 
க$
ட� வடத�டல�

1.வடத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 2.வடத�டல� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 3.வடத�டல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா�ேகாய��ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

229
அ,காZ� 
அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( , ெத)� 
க$
ட� வடத�டல�

1.வடத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சDகர�தாDக� , 2.வடத�டல� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆரண� ேரா+/ெத, , 3.வடத�டல� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� , 

4.வடத�டல� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேரா$+ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

230

ெச:யா)ைறெவ
�றா� &அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
பா�/த க$டட�,

1.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேவளாள� ெத, , 2.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�ன(ய� ெத, , 

3.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வைளய�கார ெத, , 4.ெச:யா)ைற ெவ�றா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ ெத, , 

5.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, (ேம$T�) , 

6.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெப,மா� ேகாய�� ெத, (ேம$T�) , 7.ெச:யா)ைற 
ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா+ெத, , 

8.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

இ,ள� ெத, , 9.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, �*�� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெச:யா)ைறெவ
�றா� &அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
பா�/த க$டட�,

1.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள/ ெத, , 2.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேடD� ெத, , 3.ெச:யா)ைற 
ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ;தா ேகாய�� 
ெத, , 4.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 5.ெச:யா)ைற ெவ�றா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மாதாேகாய�� ெத, , 

6.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ச8தாய=ட/ெத, , 7.ெச:யா)ைற ெவ�றா� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3  ேர
ேயா ெத, , 

8.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேடD� �*�� 2வ' ெத, காலன( , 9.ெச:யா)ைற 
ெவ�றா� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ 8த� 
�*�� ெத, , 10.ெச:யா)ைற ெவ�றா� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ 2வ' �*�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�

232

ெச:யா)ைறெவ
�றா� அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�கப�ள(, கீழா/A�

1.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, 
, 2.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 3.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 4.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1  ம)*� 2 பாடசாைல ெத, , 5.கீழா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

6.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 7.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஊரா$சி 
ஒ�றிய/'வ�க�ப�ள(ப���ற� , 8.கீழா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள/தDகைரெத, , 9.எைர�� 
(வ,கி) கீழா/A� (ஊ)வா�+ 3 பஜைனேகாய�� ெத, , 

10.கீழா/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைலப���ற� 2வ' ெத, , 11.கீழா/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கீழா/A� காலன( ேரா+ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெதாP�ேப+ 
அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�கப�ள(, எைற��

1.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ப�ளெத, , 

2.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ெத, , 

3.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��/ெத, , 

4.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 

பஜைனேகாய�� ெத, , 5.எைற�� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, , 6.எைற�� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 தா�+�ள� ெத)�ெத, , 7.எைற�� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தா�+�ள� கிழ��ெத, 
, 8.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தா�+�ள� 
வட��ெத, , 9.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ஜனகாலன( , 10.எைற�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 காலன( �*��/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ெதாP�ேப+ 
கிராம� 
&அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ,

1.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ஆ)றDகைர/ ெத, , 2.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

3.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 4.ெதாP�ேப+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேதர
 ெத, , 5.ெதாP�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� ெத, , 

6.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பைழய 
பாடசாைல/ ெத, , 7.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ;தா ேகாய�� ெத, , 8.ெதாP�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 8/' மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 9.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+  2 ெபா�ன(ய�மா� ேகாய�� ெத, , 

10.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஈ@வர� 
ேகாய�� ெத, , 11.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ ெத, , 12.ெதாP�ேப+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மHைதெவள(பா$ைட ெத, , 

13.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ெப,மா� 
ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெகாழா�பா
,  

அ"ச� 604503

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(

1.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+�
ைச ெத, ெகாழா�பா
) , 2.ெதாP�ேப+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�லாD�/' 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத,, , 3.ெதாP�ேப+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகாழா�பா
 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத, , 4.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெகாழா�பா
 மHைதெவள( 
ெத,,ெகாழா�பா
 , 5.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெகாழா�பா
 கவைர ெதர, ெகாழா�பா
 , 

6.ெதாP�ேப+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேமா$+� 
=� க�லாD�/' காலன(, ெகாழா�பா
 , 

7.கீழ�பழHைத (வ.கி) ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 2 

கீ7�பழHைத காலன( ேடD� ெத, , 8.கீழ�பழHைத 
(வ.கி) ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 2 காலன(  ;தா 
மா�ய�மா� ேகாய�� ெத, , 9.கீழ�பழHைத (வ.கி) 
ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 2 �*��ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

236
க+க!� 
அ"ச� 604503

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(, கீழ�பழHைத

1.கீழ�பழHைத (வ.கி) ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத,, கீழ�பழHைத , 2.கீழ�பழHைத (வ.கி) 
ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 1 பாடசாைல/ ெத,, 

கீழ�பழHைத , 3.கீழ�பழHைத (வ.கி) ெதாP�ேப+ 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத,, கீழ�பழHைத , 

4.கீழ�பழHைத (வ.கி) ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 1 

ேம$+ ெத,, கீ7�பழHைத , 5.கீழ�பழHைத (வ.கி) 
ெதாP�ேப+ (ஊ)வா�+ 1 ஊ� மா�ய�ம� ேகாய�� 
ெத,,கீ7�பழHைத , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

237

ெகா��ைக 
கிராம� 
&அ"ச� 604409

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( , 

எ@.எ@.ஏ க$
ட� வட�� 
ப�தி

1.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ 
ெத, , 2.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 3.ெகா,�ைக (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத, , 4.ெகா,�ைக 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள/' ெத, , 

5.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ 
ெத, , 6.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�*�� ெத, , 7.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 8.ெகா,�ைக 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ,Hததிய� ெத, , 

9.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ம� 
ேகாய�� ெத, , 10.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �*�� ெத, , 11.ெகா,�ைக (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+  3 வட�� 8த� ெத, , 

12.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வட�� 
2வ' ெத, , 13.ெகா,�ைக (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 வட�� 3வ' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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8�=� கிராம� 
&அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட�,

1.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ ெத, , 

2.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 3.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 4.8�=� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2,3 ேரா+ ெத, , 5.8�=� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 அ�ம� ேகாவ�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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8�=� கிராம� 
&அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( , கிழ�� 
ப�க ெத)� க$
ட�

1.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2ப�ள(�=ட/ெத, , 2.8�=� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ ெத, , 3.8�=� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத, , 4.8�=� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள காலன( 8த� ெத, , 

5.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள காலன( 
2வ' ெத, , 6.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+ காலன( கா$ேட� எ'வா: ெத, , 7.8�=� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 8த� 
ெத, , 8.8�=� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ 
காலன( 2வ' ெத, , 9.8�=� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 3வ' ெத, , 10.8�=� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 4வ' 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வா�கைட 
அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( , 

கிழ��க$
ட�

1.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பாரதியா� 
ெத, , 2.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1<வாமி 
வ�ேவகானHத� ெத, , 3.வா�கைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேந, ெத, , 4.வா�கைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �மர� ெத, , 5.வா�கைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 அ�ணா ெத, , 6.வா�கைட (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/ ெத, , 7.வா�கைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 வட�� தி,வ�Rவ� 
ெத, , 8.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமராஜ� ெத, , 9.வா�கைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 திெரௗபதி அ�ம� ேகாய�� ெத, , 

10.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ேப/கா� 
காலன( 1வ' ெத, , 11.வா�கைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ேப/கா� காலன( 2 வ' ெத, , 

12.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ேப/கா� 
காலன( 3 வ' ெத, , 13.வா�கைட (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஒKர�ம� ேகாய�� ெத, , 14.வா�கைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய அ�ேப/க� காலன( 
1வ' ெத, , 15.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�திய அ�ேப/க� காலன( 2 வ' ெத, , 16.வா�கைட 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �திய அ�ேப/க� காலன( 3 

வ' ெத, , 17.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

�'/ ெத, , 18.வா�கைட (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெத)� தி,வ�Rவ� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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கழன(பா�க� 
கிராம� 
&அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( கழன(பா�க�,

1.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� 
ெத, , 2.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 3.கழன(பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 4.கழன(பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 க�மவா� ெத, , 

5.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அ�ேப/கா� ெத, , 6.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �' அ�ேப/கா� ெத, , 7.கழன(பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ;தா ேகாய�� ெத, , 

8.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, சH' , 9.கழன(பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ ெத, , 

10.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 11.கழன(பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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நாவ� 
வா�கைட 
அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள(,

1.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1ெஜய�ன� ெத, , 

2.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 அ�லி �ள/ 
ெத, , 3.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ப�ராமண� 
ெத, , 4.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 பாடசாைல 
ெத, , 5.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 இ,ள� 
�
ய�,�� , 6.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 7.நாவ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 மாதவப��ைள ெத, , 8.நாவ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 அ,ணசலப��ைள ெத, , 

9.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ேதா$
ெத, , 

10.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ெந+��ெத, , 

11.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 தைலயா�ெத, , 

12.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ;தாேகாய�� 
ெத, , 13.நாவ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 �'காலன( 
ெத, 1வ' ெத, , 14.நாவ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 �'காலன( ெத, 2வ' ெத, , 15.நாவ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 இ,ள� �
ய�,�� 
(மயாக�) , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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அர< உய� 
நிைல� ப�ள( , 

கிழ�� க$
ட� 
பாராK� & 

அ"ச� 604409

அர< உய� நிைல� ப�ள( , 

கிழ�� க$
ட� பாராK� & 

அ"ச� 604409

1.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 பஜைன ேகாய�� 
ெத, , 2.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

சH'ெத, , 3.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெசDக�பநாa+ ெத, , 4.பாராK� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 8/தியால�ம� ேகாய�� ெத, , 

5.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத, 
, 6.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, , 

7.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள/'�கைர , 

8.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத, , 9.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

8@W� ெத, , 10.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
 3 �' ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

244
பாராK� & 

அ"ச� 604409

அர< உய�நிைல�ப�ள( 
ேம)� ப�தி �திய க$
ட�, 

ேம)� ப�க �' க$
ட�

1.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3ெரௗபதிய�ம� 
ேகாவ�� ெத, 1 , 2.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 திெரௗபதிய�ம�ேகாய��ச�னதி ெத, , 3.பாராK� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாவ�� 2 வ' ெத, , 4.பாராK� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெப,மா� ேகாவ�� ெத, , 5.பாராK� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�டா� அ�ம� ேகாவ�� 
ெத, , 6.ம'ைர (வ.கி) பாராK� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 7.ம'ைர (வ.கி) பாராK� 
(ஊ)வா�+1 ேந, ெத, , 8.ம'ைர (வ.கி) பாராK� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+/ெத, , 9.ம'ைர (வ.கி) பாராK� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத, , 10.ம'ைர (வ.கி) 
பாராK� (ஊ)வா�+ 2 ப�ளெத, , 11.ம'ைர (வ.கி) 
பாராK� (ஊ)வா�+ 2 அ�ஜன காலன( 1 வ' ெத, , 

12.ம'ைர (வ.கி) பாராK� (ஊ)வா�+ 2 அ�ஜன 
காலன( �*�� ெத, , 13.ம'ைர (வ.கி) பாராK� 
(ஊ)வா�+ 2 அ�ஜன காலன( 2 வ' ெத, , 14.ம'ைர 
(வ.கி) பாராK� (ஊ)வா�+ 2 ஈ ப�  காலன( , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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பாராK�&அ"ச� 
604409

அர< உய� நிைல �ப�ள( 
பாராK�, ெத)� க$
ட�

1.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 2.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ெகDைகய�ம� ேகாய�� ெத, , 3.பாராK� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ந+/ ெத, , 4.பாராK� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

5.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 1வ' �*�� 
ெத, , 6.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 2வ' 
�*�� ெத, , 7.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ேரா$+/ ெத, , 8.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

1வ' ெத, , 9.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

2வ' ெத, , 10.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

3வ' ெத, , 11.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

சH' ெத, , 12.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

�' ெத, , 13.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

ல$<மண�ர� , 14.பாராK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 

=$ேரா+ ந���றவ� �
ய�,�� , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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பாராK� அ"ச� 
604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, �திய 
க$
ட� ெந�வா: .

1.ெந�வா: (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+/ெத, , 

2.ெந�வா: (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+/ெத, , 

3.ெந�வா: (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1&2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 4.ெந�வா: (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 சH'ெத, , 5.ெந�வா: (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 பஜைன ேகாவ��ெத, , 6.ெந�வா: (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 �ள/'/ெத, , 7.ெந�வா: (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 ஆதிதிராவ�ட� காலன( , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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தவசி அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ�� 8க�, 

ேம)� க$
ட� கிழ�� 
பா�/த'

1.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+ெத, 1 , 

2.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+/ெத,2 , 

3.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+/ெத, 3 , 

4.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+/ெத,4 , 

5.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத, , 

6.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேரா+ ெத, , 

7.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெந�வா:ேரா+ெத, , 8.தவசி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1ெச:யா)ைறெவ�றா� ேரா+ ெத, , 

9.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ெச:யா)ைறெவ�றா� ேரா+ �*�� ெத, , 

10.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 �ள(யா/த�ம� 
ேகாய�� ெத, , 11.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேவளாள� ெத,1 , 12.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

ேவளாள� ெத, 2 , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெச:யா)ைறெவ
�றா� அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� வட�� 8க�, தவசி

1.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ெப,மா� ேகாய�� 
ெத, , 2.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள/ெத, , 3.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�*��/ெத, , 4.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

சH' ெத, , 5.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�ள�கைர ெத, , 6.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன( ஒ)ைறவாைட/ெத, , 

7.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன( ேகாய�� ெத, , 8.தவசி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேபா� ெத, , 

9.தவசி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன(  சி�ன/ெத, , 10.தவசி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� காலன( ேரா+ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெச:யா)ைறெவ
�றா� அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள( வல' ப�க�, 

ெவ�ைள

1.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைஜன� ெத, , 

2.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 யாதவ�ெத, , 

3.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  1 

பாடசாைலெத, , 4.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 5.ெவ�ைள(ஊ). 

கீ7ம$ைடவா�+ 2 பாடசாைல ெத, , 6.ெவ�ைள 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேபா�ெவ� ெத, , 

7.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 வ�னாயக� 
ேகாய�� ெத, , 8.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ேரா+ெத, ெவ�ைள , 9.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத, �*��ெத,ெவ�ைள , 

10.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைலெத, �*��ெவ�ைள , 11.ெவ�ைள 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, 
�*��ெவ�ைள , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெச:யா)ைறெவ
�றா� அ"ச� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�பப�ள( , ேம)� ப�தி 
க$
ட� இட' ப�க� 
ெவ�ைள

1.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, 
, 2.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர 
ெத, , 3.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3ஏ��கைர ெத, , 4.ெவ�ைள (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஞான 8,க� M�
 , 5.ெவ�ைள 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஏ��கைர 1வ' �*�� 
கீ7ம$ைட , 6.கீ7ம$ைட (வ.கி) ெவ�ைள (ஊ)வா�+ 
2 ஏ��கைர 2வ' �*�� கீ7ம$ைட , 7.கீ7ம$ைட 
(வ.கி) ெவ�ைள (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைரெத, �*�� 
, 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

251
அன�காZ�& 

அ"ச�604401

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத)� ப�ளா� வட�� 8க�,

1.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 2.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

3.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 தைலயா� 
ெத, , 4.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

கள/'ேம$+/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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அன�காZ�& 

அ"ச�604401

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( , 

வட�� ப�ளா� ேம)� ப�தி 
ெத)� 8க�

1.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

ச�திவ�நாயக� ேகாய�� ெத, , 2.அன�காZ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+4 ப�ராமண� ெத, 1 , 3.அன�காZ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 ப�ராமண� ெத, 2 , 

4.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 ப�ராமண� 
ெத, 3 , 5.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 

ப�ராமண�ெத, 4 , 6.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ேம$+ேவளாள�ெத, , 7.அன�காZ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 ப�ளேவளாள� ெத, , 

8.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

காள(ய�ம� ேகாவ��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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அன�காZ� 
கிராம� & 

அ"ச� 604401

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� ப�ளா� கிழ�� 
பா�/த 8க�,

1.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 ப�ராமண� 
ெத, , 2.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 

அ/தி��ள� , 3.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+5 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

4.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 ஆ"சேநய� 
ேகாய�� ெத, , 5.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+3 வ�ணார/ ெத, , 6.அன�காZ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

7.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 ேரா$+ 
ெத, , 8.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+5 

�ள/தDகைர ெத, , 9.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 10.அன�காZ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 சாரதாநக� 1 , 

11.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சாரதா நக� 
2 , 12.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 5 சாரதா 
நக� 3 , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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அன�காZ� 
கிராம� & 

அ"ச� 604401

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( , 

வட�� ப�ளா� கிழ�� ப�க 
க$
ட� ேம)� ப�தி

1.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

கள/'ேம$+/ெத, , 2.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+7 காள(ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

3.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+7 காலன( , 

4.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ந+/ ெத, , 

5.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 இHதிரா 
நக� 1 , 6.அன�காZ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 7 

இHதிரா நக� 2 , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

255
 அன�ப/A� 
604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( கிழ�� 
க$
ட� ேம)� ப�தி, 
ேம)�ப�தி

1.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 நா:�க� 
ெத, , 2.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ேம$+/ெத, , 3.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 ப�ராமண� ெத, , 4.அன�ப/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 க�மாள� ெத, , 5.அன�ப/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ெவ�ைளய� ெத, , 

6.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 நாவ�த� 
ெத, , 7.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ெகாச/ ெத, , 8.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

9.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 அ�ணா 
நக� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

256
அன�ப/A� & 

அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( , ேம)� 
க$
ட�

1.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 ேம$+ 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.அன�ப/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 ஏ�ேகா
 அனHதா�ர� , 

3.அன�ப/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 4.வடஆள�ப�றHதா� 
(வ.கி) அன�ப/A� (ஊ)வா�+ 3 அன�ப/A� 
ஆதிதிராவ�ட�ேம$+ெத, , 5.வடஆள�ப�றHதா� 
(வ.கி) அன�ப/A� (ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
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வடஆல�ப�ரHதா
� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ,

1.வடஆள�ப�றHதா� (வ.கி) அன�ப/A� (ஊ)வா�+1 

ஆள�ப�றHதா� ப�ள/ெத, , 2.வடஆள�ப�றHதா� 
(வ.கி) அன�ப/A� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, 
ஆள�ப�றHதா�) , 3.வடஆள�ப�றHதா� (வ.கி) 
அன�ப/A� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன((ஆள�ப�றHதா�) , 4.வடஆள�ப�றHதா� (வ.கி) 
அன�ப/A� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத,(�A�) , 

5.அ�ன�ப/A� (வ.கி) �A� (ஊ)வா�+ 2 �A� 
ேம$+/ெத, , 6.அ�ன�ப/A� (வ.கி) �A� 
(ஊ)வா�+ 2 �A� ப�ளெத, , 7.அ�ன�ப/A� (வ.கி) 
�A� (ஊ)வா�+ 2 �A� �ள/தDகைர ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

258

இளந>���ற� 
கிராம� & 

அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ேம)� 
பா�/த க$
ட�,

1.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீ7/ெத, 
, 2.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ம)*� 2 

உைடயா� ெத, , 3.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 4.இளந>���ற� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

5.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன(ேரா+ ெத, , 6.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ந+/ ெத, , 7.இளந>���ற� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பைழய/ ெத, , 8.இளந>���ற� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேநதாஜி ெத, , 

9.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேகாய�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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இளந>���ற�அ"
ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ெத)� 
பா�/த க$
ட�,

1.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

தாதாெத, , 2.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ெச$
ெத, , 3.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப?�+/ெத, , 4.இளந>���ற� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 எ�ைலய�ம�ேகாய��ெத, , 

5.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைல/ ெத, , 6.இளந>���ற� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �ள�கைர/ ெத, , 7.இளந>���ற� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேரா$+/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

260
இளந>���ற�அ"
ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கீ7ந>���ற� 
கிராம�,

1.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+1 

ேரா$+/ெத, (கீ7ந>� ��ற�) , 2.கீ7ந>� ��ற� 
(வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+2 ந+/ெத, கீ7ந>� 
��ற� , 3.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) இளந>���ற� 
(ஊ)வா�+2 ஈ@வர� ேகாய�� ெத,  கீ7ந>� ��ற�) 

, 4.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+1 

ெப,மா� ேகாய�� ெத,     கீ7ந>� ��ற� , 

5.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+2 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத,   கீ7ந>� ��ற� , 

6.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+ 3 

ெத�னHேதா��/ெத, கீ7ந>� ��ற�) , 7.கீ7ந>� 
��ற� (வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+1 ேஜாதி 
ேகாய�� ெத,  கீ7ந>� ��ற�) , 8.கீ7ந>� ��ற� 
(வ.கி) இளந>���ற� (ஊ)வா�+2 8,க� ேகாய�� 
ெத,  கீ7ந>� ��ற�) , 9.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) 
இளந>���ற� (ஊ)வா�+3 ப�ள(�=ட/ெத,  கீ7ந>� 
��ற�) , 10.கீ7ந>� ��ற� (வ.கி) இளந>���ற� 
(ஊ)வா�+3 மHைதெவள(  கீ7ந>� ��ற� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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அ/தி கிராம� , 

அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(,

1.அ/தி (வ.கி) இளந>����ற� (ஊ)வா�+3 

ஏ��கைர/ெத, (அ/தி) , 2.அ/தி (வ.கி) 
இளந>����ற� (ஊ)வா�+2 ெப,மா� ேகாய�� ெத, 
   (அ/தி) , 3.அ/தி (வ.கி) இளந>����ற� (ஊ)வா�+1 

காவாDகைர/ெத,  (அ/தி) , 4.அ/தி (வ.கி) 
இளந>����ற� (ஊ)வா�+2 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத,   (அ/தி) , 5.அ/தி (வ.கி) இளந>����ற� 
(ஊ)வா�+1 8/தி�ய� ெத,  (அ/தி) , 6.அ/தி (வ.கி) 
இளந>����ற� (ஊ)வா�+3 பா�பாD�ள/ெத,  
இர�டாவ' �*��/ த , 7.அ/தி (வ.கி) 
இளந>����ற� (ஊ)வா�+ 3 பா�பா��ள/ ெத, 
8த� �*��/ ெத, , 8.அ/தி (வ.கி) 
இளந>����ற� (ஊ)வா�+ 3 பா�பா� �ள/ ெத,  
(அ/தி) , 9.அ/தி (வ.கி) இளந>����ற� (ஊ)வா�+ 1 

8,க� ேகாய�� ெத, (அ/தி) , 10.அ/தி (வ.கி) 
இளந>����ற� (ஊ)வா�+ 1 8/தி�ய� ேகாய�� 
ெத, கிழ��    (அ/தி , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

262
ேத/'ைற 
அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
ப�தி, ெந+Dக� கிராம�

1.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ெச�லிய�ம� 
ெத, , 2.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 3.ெந+Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 ஏ��கைரெத, , 4.ெந+Dக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேரா$+/ெத, , 5.ெந+Dக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� 
ெத, , 6.ெந+Dக�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ேவளாள� வ >தி , 7.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 பழHேதா��/ெத, , 8.ெந+Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 யாதவ� ெத, , 9.ெந+Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 திெரௗபதிய�ம�ேகாவ��ெத, 
ெத)� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�
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ேத/'ைற 
அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( வட�� 
ப�தி, ெந+Dக� கிராம�

1.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 அ�ஜன 
காலன( , 2.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

ெத�ன�ைட/ெத, , 3.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+3 வடவ�ைட/ெத, , 4.ெந+Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+3 ெந+Dக� �A�ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத, , 5.ெந+Dக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 �'ெத, �'� , 6.ெந+Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 =$ேரா+ெத, �A� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

264
ேத/'ைர&அ"ச
� 604408

அரசின� உய�நிைல�ப�ள( , 

எ@.எ@.ஏ க$
ட� கிழ�� 
ப�தி

1.ேத/'ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 2.ேத/'ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ப�ராமண� ெத, , 3.ேத/'ைர (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, , 4.ேத/'ைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ ெத, , 5.ேத/'ைர (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 6.ேத/'ைர (வ.கி 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, , 7.ேத/'ைர 
(வ.கி ம)*� (ஊ)வா�+ 3அ�ஜன காலன(  
மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 8.ேத/'ைர (வ.கி 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ஜன காலன( ேம$+/ ெத, , 

9.ேத/'ைர(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�சன காலன( 
ஏ��கைர ெத, , 10.ேத/'ைர (வ.கி ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3, வ�Rவ� ெத, , 11.ேத/'ைர (வ.கி 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர/ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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265
வ >ர�பா�க� 
அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( , �*�M� 
கிராம�

1.�*�M� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �' ெத, , 

2.�*�M� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள(=ட/ெத, , 3.�*�M� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ந+/ெத, , 4.�*�M� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 5.�*�M� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா+ ெத, , 6.�*�M� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மHதெவள( ெத, , 

7.கா$+��
ைச (வ.கி) �*�M�(ஊ)வா�+ 3 கா$+ 
�
ைச ப��ைளயா� ேகாவ��ெத, , 

8.கா$+��
ைச (வ.கி) �*�M�(ஊ)வா�+ 3 கா$+ 
�
ைச ேரா+/ெத, , 9.கா$+��
ைச (வ.கி) 
�*�M�(ஊ)வா�+ 3 கா$+�
ைச ந+/ெத, , 

10.கா$+��
ைச (வ.கி) �*�M�(ஊ)வா�+ 3 

கா$+�
ைச �*��ெத, , 11.கா$+��
ைச (வ.கி) 
�*�M�(ஊ)வா�+ 18,க� ேகாவ�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

266

எ,ைமெவ$
 
கிராம� 
&அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( (கிழ�� 
ப�தி க$
ட� ),

1.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

வடவ�ைட/ெத, , 2.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�

267

எ,ைமெவ$
 
கிராம� 
&அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( (ேம)� 
ப�தி க$
ட�),

1.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

�*��/ெத, , 2.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 ெத�ன�ைட/ெத, , 

3.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ப�ள(=ட/ெத, , 4.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+1 கள/'ேம$+/ெத, , 

5.எ,ைமெவ$
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 6.எ,ைமெவ$
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+3 'G�கான/த�ம� ேகாய�� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ,ைமெவ$
 
கிராம� & 

அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள(, கீ7ெகாள/A�,

1.கீ7ெகாள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1  

ேமல�ைட/ெத, , 2.கீ7ெகாள/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத, , 3.கீ7ெகாள/A� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ராமண� ெத, , 

4.கீ7ெகாள/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  1 

கீழ�ட/ெத, , 5.எ,ைமெவ$
 (வ.கி) 
கீ7ெகாள/A� (ஊ)வா�+ 2 ெப,மா� ேகாய�� ெத, 
, 6.கீ7ெகாள/A� (வ.கி) எ,ைமெவ$
 (ஊ)வா�+3 

எ,ைமெவ$
 , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ,ைமெவ$
 
அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, ெகாளமHைத

1.எ,ைமெவ$
 (வ.கி)ெகாளமHைத (ஊ)வா�+ 1 

ப�ள/ெத, , 2.எ,ைமெவ$
 
(வ.கி)ெகாளமHைத(ஊ)வா�+ 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத, , 3.எ,ைமெவ$
 (வ.கி) ெகாளமHைத(ஊ)வா�+ 
1 �ள�கைர/ ெத, , 4.எ,ைமெவ$
 
(வ.கி)ெகாளமHைத(ஊ)வா�+ 1 

ஏகா�பரஉைடயா�ெத, , 5.எ,ைமெவ$
 
(வ.கி)ெகாளமHைத(ஊ)வா�+ 2 ப�ள(=ட/ெத, , 

6.எ,ைமெவ$
 (வ.கி )ெகாளமHைத(ஊ)வா�+ 2 

ஒ/தவாைட/ெத, , 7.எ,ைமெவ$
 (வ.கி) 
ெகாளமHைத(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

270
எ,ைமெவ$
அ
"ச�604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(, அரK�கிராம�

1.அரK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ ெத, , 

2.அரK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �*��ெத, , 

3.அரK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 

4.அரK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/ெத, , 

5.அரK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ெத, , 

6.அரK� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

வ�னாயக�ேகாய�� ெத, , 7.அரK� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ந+/ெத, , 8.அரK� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �*��/ெத, , 9.அரK� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ;தாேகாய�� ெத, , 10.அரK� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 எ$
/ெத, , 11.அரK� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 உ�ப�ரவ� பாைளய� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெப,�பாைல 
அ"ச� 604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள(, ம/திய 
க$
ட�

1.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பஜைனேகாய�� ெத, , 2.ெப,�பாைல (வ.கி) 
ம)*ம� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

3.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*ம� (ஊ)வா�+ 1 

ந+/ெத, , 4.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ேம$+/ ெத, , 5.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 பண�கார/ ெத, , 6.ெப,�பாைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள(�=ட/ ெத, , 

7.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 இG�ைப 
ெத, , 8.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

வ�ண�ய� ெத, , 9.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� , 

10.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� �'ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெப,�பாைலஅ"
ச�604401

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� , ேம)� க$
ட�

1.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.ெப,�பாைல (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+/ெத, , 3.ெப,�பாைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(=டெத, , 

4.ெத�த�டல� (வ.கி) ெப,�பாைல (ஊ)வா�+1 

ெத�த�டல� �*�� ெத, , 5.ெத�த�டல� 
(வ.கி) ெப,�பாைல 
(ஊ)வா�+1ெத�த�டல�மா�ய�ம�ேகாய��ெத, , 

6.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

;தாேகாய��ெத, , 7.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 உ��ரவ� பாைளய� , 8.ெப,�பாைல 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

<க�மி��
ய�,��(ச�கைரஆைல) 8த� ெத , 

9.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+8 

வ�னாயக�ர� ேரா$+/ ெத, , 10.அன�காZ� (வ.கி) 
ெத�த�டல� (ஊ)வா�+ 8 வ�னாயக�ர� 
8@லி�ெத, ெந+"சாைல , 11.அன�காZ� (வ.கி) 
ெத�த�டல� (ஊ)வா�+ 8 வ�னாயக�ர� 
8@லி��,��ெத, , 12.அன�காZ� (வ.கி) 
ெத�த�டல� (ஊ)வா�+ 8 வ�நாயக�ர� 
அ�ணாநக� , 13.அன�காZ� (வ.கி) ெத�த�டல� 
(ஊ)வா�+ 8 வ�நாயக�ர� மா�ய�ம� ேகாவ��ெத, 
, 14.அன�காZ� (வ.கி) ெத�த�டல� (ஊ)வா�+ 8 

வ�நாயக�ர� �*��ெத, , 15.அன�காZ� (வ.கி) 
ெத�த�டல� (ஊ)வா�+ 8 வ�நாயக�ர� 
ேம$+/ெத, , 16.ெப,�பாைல (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ச�கைரஆைல �
ய�,�� 2வ'ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேகாவ�Q� 
அ"ச�604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( வட�� 
8க� , வட�� 8க� 
வ�ளா��ப$+

1.வ�லா��ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.வ�லா��ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+1 பஜைன ேகாய�� ெத, , 

3.வ�லா��ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1  கள/' 
ேம$+/ ெத, , 4.அன�காZ�(வ.கி)வ�லா��ப$+ 
(ஊ)வா�+6 த	ச� தாDக� ெச:யா;� , 

5.ெத�மாவHத� (வ.கி) வ�ளா��ப$+வா�+2 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, ெத�மாவHத� , 

6.ெத�மாவHத� (வ.கி) வ�லா��ப$+ (ஊ)வா�+2 

பஜைனேகாய��ெத, ெத�மாவHத� , 

7.ெத�மாவHத� (வ.கி) வ�லா��ப$+ (ஊ)வா�+2 

8,க� ேகாய�� ெத, ெத�மாவHத� , 

8.ெத�மாவHத� (வ.கி) வ�லா��ப$+ (ஊ)வா�+2 

ேரா$+/ ெத, ெத�மாவHத� , 9.ெத�மாவHத� 
(வ.கி) வ�லா��ப$+ (ஊ)வா�+2 ேம$+/ெத, 
ெத�மாவHத� , 10.வ�லா��ப$+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+2 வ�cவ� ெத, , 11.வ�லா��ப$+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+2 �ள�கைர ெத, , 

12.வ�லா��ப$+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+2 

ேதா��/ெத, , 13.அன�காZ�(வ.கி)வ�லா��ப$+ 
(ஊ)வா�+6 ேம$+/ெத, அனா�காZ� , 

14.அன�காZ�(வ.கி)அன�காZ� (ஊ)வா�+6 

;தாேகாய�� ெத, அனா�காZ� , 

15.அன�காZ�(வ.கி)அன�காZ� (ஊ)வா�+6 

அ�ேப/கா� ெத, அனா�காZ� , 

16.அன�காZ�(வ.கி)அன�காZ� (ஊ)வா�+6 

பாடசாைலெத, அனா�காZ� , 17.அன�காZ�(வ.கி) 
அன�காZ� (ஊ)வா�+6 ேரா$+/ெத,அனா�காZ� , 

18.அன�காZ�(வ.கி)அன�காZ�(ஊ)வா�+6 க,மா� 
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 ெசDகா+ 
அ"ச� 604505

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( ெத)� 
ப�தி, இ,Dக�

1.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1 ேம$+/ெத, , 

2.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 8த� 
�*��/ெத, 1 , 3.இ,Dக� (வ.கி) இ,Dக� 
(ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத, , 

4.இ,Dக�(ஊ)வா�+ 1 இர�டா� �*��/ ெத, , 

5.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 6.இ,Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேவளாள� ெத, , 7.இ,Dக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 உைடயா� ெத, , 

8.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள(ய/த�ம�ேகாய�� ெத, , 9.இ,Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/ெத, , 10.இ,Dக� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ெத,வ�� 
�*��/ெத, , 11.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 வடவா�ைட/ெத, , 12.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ெத,வ�� ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத, , 13.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெசDகா+ 
அ"ச�604505

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( வட�� 
க$
ட� ெத)� 8க�, 

இ,Dக�

1.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, 
, 2.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 நாவ�த� 
ெத, , 3.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+3 

ேம$+�காலன( ெத, , 4.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேந�ெத, , 5.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 கிழ�ைட/ெத, , 6.இ,Dக� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெகா�லேம$+/ெத, , 

7.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள�காலன( 
ெத, , 8.இ,Dக� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள�காலன( மாதாேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

276
ெசDகா+ 
அ"ச� 604505

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(, 
ேம�ெகாள/A�

1.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மண�ய�கார ெத, , 2.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �$
 ப��ைள/ ெத, , 3.ேம� 
ெகாள/A� (வ.கி )ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'ெத, , 

4.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாய�� ெத, , 5.ேம� ெகாள/A� 
(வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 2 8கமா�ய�ம� ேகாய�� 
ெத, , 6.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாடசாைலெத, , 7.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ெத, , 8.ேம� ெகாள/A� 
(வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( 1வ' 
�*��/ெத, , 9.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன( ேரா$+/ெத, , 10.ேம� 
ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( 2வ' 
�*��ெத, , 11.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 காலன( �'ெத, , 12.ேம� ெகாள/A� 
(வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ காலன( 3வ' �*��/ெத, 
, 13.ேம� ெகாள/A� (வ.கி)ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

காலன( 4வ' �*�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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வடதி�னQ� 
அ"ச� 604409

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( ேம)� 
க$
ட� கிழ��� பா�/த 
8க�, ேம)� க$
ட� 
கிழ�� 8க�

1.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச$
/ 
ெத, , 2.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+ ெத, , 3.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள/' ெத, , 4.வடதி�ணQ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேமலா�டெத, , 

5.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீழா�ட 
ெத, , 6.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 7.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேம$+ ெத, , 8.வடதி�ணQ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வட�� ெத, , 9.வடதி�ணQ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள/ ெத, , 

10.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பனHேதா��/ ெத, , 11.வடதி�ணQ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 8த� ெத, , 12.வடதி�ணQ� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப�ய ெத, , 

13.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ைகப�� ெத, , 14.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 சH' ெத, , 15.வடதி�ணQ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

16.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ய�பா
 ேம$+ெத, , 17.வடதி�ணQ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெதாைல�கா$சி ெத, , 

18.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேமைட/ ெத, , 19.வடதி�ணQ� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �*��/ ெத, , 20.வடதி�ணQ� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ந+/ ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ேம�ெநமிலி 
அ"ச� 604505

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள( எ@.எ@.ஏ க$
ட� 
ெத)� ப�க�, எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� ப�க�

1.ேம�ேநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ 
ெத,1 , 2.ேம�ேநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1ப�ராமண� ெத, , 3.ேம�ேநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேரா$+ ெத, , 4.ேம�ேநமிலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ள(�=ட/ ெத,1 , 

5.ேம�ேநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள(�=ட/ ெத,2 , 6.ேம�ேநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ெத,2 , 7.ேம�ேநமிலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ெத,3 , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-
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ேம�ெநமிலி 
அ"ச� 604505

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள( ேம)� ப�தி, ேம)� 
ப�தி

1.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழDக� 
M�
 பஜைன ேகாய�� ெத, , 2.ேம� ெநமிலி 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 கிழDக� M�
 
கள/'ேம$+/ ெத, , 3.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கிழDக� M�
 �ள�கைர ெத, , 

4.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ந+/ 
ெத, , 5.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேகாண/  ெத, , 6.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெகா�ைல ேம$+/ ெத, , 7.ேம� 
ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப/கா� ெத, 
, 8.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத, , 9.ேம� ெநமிலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ,Hததி ெத, , 10.ேம� 
ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மாதா ேகாய�� 
ெத, , 11.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப/கா� 2வ' ெத, , 12.ேம� ெநமிலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப/கா� 3வ' ெத, , 

13.ேம� ெநமிலி (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

அ�ேப/கா� 4வ' ெத, , 14.ேம� ெநமிலி (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 அ�ேப/கா� 3 5' ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ேம�ெநமிலி 
அ"ச� 604505

ஊரா$சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள(, ேகா$டகர� கிராம�

1.ேகா$டகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெகDைகய�ம� ேகாவ�� ெத, , 2.ேகா$டகர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நாவ�த� �ள�கைர/ ெத, , 

3.ேகா$டகர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 இ,ள� 
ப�தி , 4.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத, , 5.ேகா$டகர� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேகா$டகர� �ள�கைர , 

6.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 யாதவ ெத, 
(ெத)�) , 7.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத, , 8.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கள/' ேம$+/ ெத,(வட��) , 

9.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 யாதவ 
ெத,(வட��) , 10.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 க�மாவா� ெத, , 11.ேகா$டகர� (வகி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 பனHேதா��  ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத, , 12.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 நாவ�த�  ப�ள(�=ட/ ெத, , 

13.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேடD�ெத, 
, 14.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

�*��ெத, , 15.ேகா$டகர� (வகி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 கள/'ேம$+ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ெசDகா+&அ"ச�
 604505

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ெத)� ப�ளா� கிழ�� 
க$
ட�, ெத)� ப�ளா� 
கிழ�� க$
ட�

1.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ெத, , 

2.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ெத, , 

3.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கள/'ேம$+/ெத, , 4.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 க�மாள/ெத, , 5.ெசDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஒ/தவாைடெத, , 6.ெசDகா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 <�ண���கார/ெத, , 

7.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ெத, , 

8.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ய�� 
ேதா��/ெத, , 9.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

படேவ$ட�ம� ெத, , 10.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 மா�ய�ம�ேகாய�� ெத, , 11.ெசDகா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர/ெத, 1 , 

12.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, 
2 , 13.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெசDகிய�ம� ேகாய�� ெத, , 14.ெசDகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சிவ� ேகாய�� ெத, , 

15.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,மா�ேகாய�� ெத, , 16.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 மா�ய�ம�ேகாய�� ெத, 2 , 

17.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

�ள�கைர/ெத, 2 , 18.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 க�ன(ய�ம� ேகாய�� ெத, , 

19.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காவாDகைர/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
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282 ெசDகா+ 604505

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ேம)� க$
ட� வட�� 
8க�, ேம)� க$
ட� 
வட�� பா�/த'

1.ெசDகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  2 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 2.சி�னெசDகா+ (வ.கி) 
ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 2 ஒ/தவாைட/ெத, , 

3.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள/ெத, , 4.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ 
(ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ெத, , 5.சி�னெசDகா+ (வ.கி) 
ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 4 க�ன(கா�ர� , 

6.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 4 

அ,Hததிபாைளய� , 7.சி�னெசDகா+ (வ.கி) 
ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 2 அ�மாபாைளய� , 

8.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 

காவாDகைர/ெத, , 9.சி�னெசDகா+ (வ.கி) 
ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 கள/'ேம$+/ெத, , 

10.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 

ேடங�ெத, , 11.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ 
(ஊ)வா�+ 3 �'/ெத, , 12.சி�னெசDகா+ (வ.கி) 
ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 ஆலமர/ெத, , 

13.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 

பஜைனேகாய�� ெத, , 14.சி�னெசDகா+ (வ.கி) 
ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, 2 , 

15.சி�னெசDகா+ (வ.கி) ெசDகா+ (ஊ)வா�+ 3 

ெச�வவ�னாயக� ேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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ேகாவ�Q� 
அ"ச� 604404

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ம/திய க$
ட� ெத)� 
ப�க� வட�� ப�தி கிழ�� 
8க�,

1.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேப$ைட 
ெத, , 2.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1.2 

இG�ைபமர/ ெத, , 3.ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+ 1.2 

ேம$+/ ெத, , 4.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �*��/ ெத, , 5.ேகாவ�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1.3 கள/' ேம$+/ ெத, , 

6.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆலமர/ 
ெத, , 7.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப�ராமண� ெத, , 8.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 '�+/ ெத, , 9.ேகாவ�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள/ ெத, , 10.ேகாவ�Q� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 க�மாள/ ெத, , 

11.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

கள/'ேம$+/ெத, கிழ�� , 12.ேகாவ�Q� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3கள/'ேம$+/ெத, ெத)� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட� வா��	 சாவ
ய�� ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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கிராம�&அ"ச� 
604404

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
ம/தியக$
ட� வட�� 
ப�க� வட�� ப�தி கிழ�� 
8க�, ேகாவ�Q�

1.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 �'/ெத, , 

2.ேகாவ�Q�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 ஆதிதிராவ�ட� 
அ,Hததிய� �
ய�,�� , 3.8ளகி��ப$+ (வ.கி) 
ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+1அ�ம� ேகாவ�� ெத, , 

4.8ளகி��ப$+ (வ.கி) ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+1 

பஜைனேகாவ�� ெத, , 5.8ளகி��ப$+ (வ.கி) 
ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+2 காமராN ெத, , 

6.8ளகி��ப$+ (வ.கி) ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+3 

அ�ணா ெத, , 7.8ளகி��ப$+ (வ.கி) ேகாவ�Q� 
(ஊ)வா�+2 8,க� ேகாவ�� ெத, , 8.8ளகி��ப$+ 
(வ.கி) ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+3 க�ப� ெத, , 

9.8ளகி��ப$+ (வ.கி) ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+3 பாரதி 
ெத, , 10.8ளகி��ப$+ (வ.கி) ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+3 

வ�Rவ� ெத, , 11.8ளகி��ப$+ (வ.கி) ேகாவ�Q� 
(ஊ)வா�+3 இ,ள� ெத, , 12.ேகாவ�Q�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+4 ேகாவ�G� காலன( �*��ெத,1 , 

13.ேகாவ�Q�(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+4 ேகாவ�G� 
காலன( �*��ெத, 2 , 14.ேகாவ�Q�(வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+4 ேகாவ�G� காலன( �*��ெத, 3 , 

15.ேகாவ�Q� (வ.கி) ம)*� ேகாவ�Q� (ஊ)வா�+1 

அ�ம� ேகாவ�� ெத, வட�� , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ேகாவ�Q� 
அ"ச� 604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( , ேம)� 
8க க$
ட� ந�லாள�

1.ந�லாள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 8ன>@வர� 
ேகாய�� ெத, , 2.ந�லாள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ஆலமர/ ெத, , 3.ந�லாள� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஈ@வர� ேகாவ��ெத, , 

4.ந�லாள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 சாைல ெத, , 

5.ந�லாள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 6.ந�லாள� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

7.ந�லாள� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெபா�ன(ய�ம�ேகாவ��ெத, , 8.ந�லாள� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 (காலன() 8,க�ேகாய��ெத, , 

9.சி/தா;� (வ.கி) ந�லாள� (ஊ)வா�+2 சி/தா;� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 10.சி/தா;� (வ.கி) 
ந�லாள� (ஊ)வா�+ 2 சி/தா;� ேரா+/ெத, , 

11.சி/தா;� (வ.கி) ந�லாள� (ஊ)வா�+ 2 சி/தா;� 
ப?�+/ ெத, , 12.சி/தா;� (வ.கி) ந�லாள� 
(ஊ)வா�+ 2 ப�ள(=ட/ ெத, . சி/தா;� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

286
கீ7�வைளேவ+ 
அ"ச� 604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள(, பழ"K� 
கிராம�

1.பழ"K�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ�ன(ய� 
ெத, , 2.பழ"K�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 3.பழ"K�  (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ ெத, , 4.பழ"K�  (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

5.பழ"K�  (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாய�� ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

287

தி,�M�
 
கிராம�&அ"ச� 
604404

ஊரா$சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள( ேம)� ப�க� ெத)� 
8க�

1.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத, , 2.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 இ,ள� காலண� , 3.தி,�M�
 (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 த�மராஜா ேகாய�� ெத, , 

4.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வHதவாசி 
சாைல ெத, , 5.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2  ெநமிலி ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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தி,�M�
 
கிராம�&அ"ச� 
604404

ஊரா$சி ஒ�றிய ெதாட�க� 
ப�ள( கிழ�� ப�க க$
ட� 
ெத)� 8க�, கிழ�� ப�க 
க$
ட� ெத)� 8க�

1.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �'/  ெத, 
, 2.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ 
ெத, , 3.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,��8த� ெத, , 

4.தி,�M�
 (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� 2வ' ெத, , 99.அய�நா+ 
வா7 வா�காள�க�-

289
 ��ைச அ"ச� 
604401

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள(, 
ம/திய ப�ளா� ெத)� ப�தி 
ேம)� 8க� அைற எ�5

1.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ ெத, , 

2.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர/  
ெத, , 3.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 நாa+ 
ெத, , 4.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

க�லாD�/' ெத, , 5.��ைச (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ஆய�பா�க� , 6.��ைச (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 4 ெத� இG�ைப =$ ேரா+ , 7.��ைச 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ைர@மி�ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

290 ��ைச 604401

அரசின� ேம�நிைல�ப�ள( 
கிழ�� க$
ட� ேம)� 
8க�, கிழ�� க$
ட� 
ேம)� 8க�

1.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப�ராமண� ெத, , 

2.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள/ ெத, , 

3.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2�*�� யாதவ� 
ெத, , 4.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3ேவளாள� 
ெத, , 5.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 பஜைன 
ேகாய�� ெத, வட�� , 6.��ைச (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+4 பஜைனேகாய�� ெத,ெத)� , 7.��ைச 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 கீ7ேம+ இ,ள� காலன( , 

8.��ைச (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 4 சாவ
ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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 எ	K�& அ"ச� 
604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள( வட�� 
க$
ட� கிழ�� ப�தி,

1.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1ப�ள எ	K� 
�*�� ெத, , 2.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
1ப�ள எ	K� வ�நாயக� ேகாய�� ெத, , 3.எ	K� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 4 எ	K� தி,�பHதாDக� 
ெத, , 4.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 4 

மைலைவயாZ�மைல/ெத, , 5.எ	K� (வ.கி) ம)*� 
 (ஊ)வா�+ 4 மைலைவயாZ�வடவா�ைடெத, , 

6.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 4 

மைலைவயாZ�ெத�ன�ைடெத, , 7.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 4 மைலயாZ� 
ப�ள(�=ட/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

292
எ	K�& அ"ச� 
604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( கிழ�� ப�தி 
ெத)� க$
ட�, கிழ�� 
ப�தி ெத)� க$
ட�

1.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 1ப�ள எ	K� 
பஜைன ேகாய�� ெத, , 2.எ	K� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 1ப�ள எ	K� சாவ
 ெத, , 3.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 1ப�ள எ	K� ெப,மா� 
ேகாய�� ெத, , 4.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 
1ப�ள எ	K� ைர@ மி� ெத, , 5.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ப�ள காலன( வ�நாயக� 
ேகாய�� ெத, , 6.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ப�ள காலன( �*��/ ெத, , 7.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ப�ள காலன( மா�ய�ம� 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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எ	K�& அ"ச� 
604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( வட�� 
க$
ட� ேம)� ப�தி, 
வட�� க$
ட� ேம)� 
ப�தி

1.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 
கிண)* ெத, , 2.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+ காலன( மா�ய�ம� ெத, , 3.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( ேரா+ ெத, , 

4.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ எ	K� 
ேம$+ காலன( , 5.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+ எ	K� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 6.எ	K� 
(வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ எ	K� 
ெப�யெத, , 7.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ேம$T� எ	K� ெஜயல$<மி நக� , 8.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ேம$+காலன( வடவா�ைட 
ெத, , 9.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+காலன( ேமலா�ைட ெத, , 10.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 3 ேம$+ காலன( 
.வ�.ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

294
எ	K�& அ"ச� 
604404

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� ேம)� ப�தி , 

ெத)� க$
ட� வட�� 
ப�தி

1.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம$+எ	K� 
ேரா+ ெத, , 2.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+ எ	K� 8@W� ெத, , 3.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ எ	K� ம�ட�ள 
�ழா: ெத, , 4.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 

ேம$+ எ	K� ஏ� உ�வா:ெத, , 5.எ	K� (வ.கி) 
ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ எ	K� =$ேரா+ ெத, 
, 6.எ	K� (வ.கி) ம)*�  (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ எ	K� 
�ள�கைர/ ெத, , 8.எ	K� (வ.கி) ம)*�  
(ஊ)வா�+ 2 ேம$+எ	K�ம�ட�ள/ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�
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ெத�இG�ைப & 

அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 
க$
ட� வட�� 8க�, 

ெத)� க$
ட� வட�� 
8க�

1.ெத�இG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெத� 
இG�ைப 8தலியா� ெத, , 2.ெத�இG�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ ெத, , 

3.ெத�இG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 4.ெத�இG�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 

5.ெத�இG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 6.ெத�இG�ைப (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப�ள/ ெத, (காலன() , 
7.ெத�இG�ைப (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ேம$+/ 
ெத, , 8.வ >ர�ப�க� (வ.கி)ெத� இG�ைப (ஊ)வா�+ 
1 வடனாD=� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, (வ >ர�பா , 

9.வடனாD=� (வ.கி) ெத� இG�ைப (ஊ)வா�+ 1 

8@W� ெத,  , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

296
 ந�மாப�ள� & 

அ"ச� 604407

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 8க� 
, ெத)� 8க�

1.ந�மாப�ள� (வ.கி) ந�மாப�ள�(ஊ)வா�+ 1 ந�மா 
ப�ள� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, (ெந+ , 

2.ந�மாப�ள� (வ.கி) ந�மாப�ள�(ஊ)வா�+ 1 யாதவ� 
ெத, (ந�மாப�ள�) , 

3.ந�மாப�ள�(வ.கி)ந�மாப�ள�(ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ 
ெத, , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

297
வ >ர�பா�க� & 

அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( எ@.எ@.ஏ 
க$
ட� ெத)� ப�க� 
வட�� 8க� , ெத)� 
ப�க� வட�� 8க�

1.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காலன(ப�ளெத, , 2.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 காலன( ேம$+/ெத, , 3.வ >ர�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �A� ேரா$+ெத, , 

4.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மைலப�தி 
2 , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வ >ர�பா�க� & 

அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள( எ@.எ@.ஏ க$
ட� 
ெத)� 8க� , ெத)� 8க�

1.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய��ெத, , 2.வ >ர�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஈ@வர� ேகாவ��ெத, , 

3.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெப,மா�ேகாவ�� , 4.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 பாடசாைலெத, , 5.வ >ர�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ம�டப� , 6.வ >ர�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �A� ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத, , 7.வ >ர�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �A� பாடசாைலெத, , 8.வ >ர�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மைலப�தி 1 , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம�மா 
&அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( ெத)� 8க� 
ேம�மா, ெத)� 8க�

1.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ ெத, , 

2.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+1பாைளயகார 
ெத, , 3.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 4.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ேரா$+/ெத, , 5.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 பாடசாைல/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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ேம�மா 
&அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 
'வ�க�ப�ள( வட�� 8க� 
ேம�மா, வட�� 8க�

1.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம�மா =$ 
ேரா+ , 2.ேம�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆதிதிராவ�ட��
ய�,�� , 3.அ:யவா
 (வ.கி) 
ேம�மா (ஊ)வா�+ 3 அ:யவா
 , 4.ேம�மா (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெதா���வ >+ ெத, , 5.ேம�மா 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெமய��ேரா+ ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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வா��	 சாவ
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 ெசௗHத�ய�ர� 
கிராம� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 'வ�க� 
ப�ள( வட�� 8க� 
ெசளHத�ய�ர�, வட�� 
8க�

1.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

பாடசாைலெத, , 2.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1ேதர
 ெத, , 3.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெப,மா�ேகாய�� ெத, , 

4.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

மா�ய�ம�ேகாய�� ெத, , 5.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+/ெத, , 6.ெசௗHதி�ய�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 பைழய காலன( , 

7.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ள/ெத, , 8.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �தியகாலன( , 9.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத�ன�ைட/ெத, , 

10.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ந+/ெத, , 11.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வடவ�ைட ெத, , 12.ெசௗHதி�ய�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ப��னா/A� சாைல , 

13.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

சி�ன'ைற�� , 14.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 சி�ன'ைற�� ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத, , 15.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

மHைதெவள( ெத, , 16.ெசௗHதி�ய�ர� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 மண��ர� , 17.ெசௗHதி�ய�ர� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெப�ய'ைற�� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ேம�ந�மா 
கிராம� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 'வ�க� 
ப�ள( ேம)� 8க� , ேம)� 
8க�

1.ேம�ந�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3ப�ராமண� 
ெத, , 2.ேம�ந�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 3.ேம�ந�மா (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஏ��கைரெத, , 4.ேம�ந�மா 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ப��னா/A� ேரா+ , 

5.ேம�ந�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 காலன( , 

6.ேம�ந�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம�மாேரா+ , 7.ேம�ந�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
3 பாைளய� , 8.ேம�ந�மா (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ல$<மி�ர� , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா 
எ�

வா��	 சாவ
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வட�� 8க� 
ெத�க��பா�க� 
 கிராம� 
அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 'வ�க� 
ப�ள( வட�� 8க�

1.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

வடவா�ைட/ெத, , 2.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 கீழ�ைட/ெத, , 3.ெத� 
எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ெத�ன�ைட/ெத, , 4.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேமல�ைட/ெத, , 5.ெத� 
எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

மHதெவள(/ெத, , 6.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ெத, , 7.ெத� 
எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ணாநக� 
, 8.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ஏ��கைர/ெத, , 9.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ))வா�+ 2 ெகா�லேம$+/ெத, , 10.ெத� 
எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ெச$
��ள�ெத, , 11.ெத� எல�பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆலHதாDக�ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 12.ெத� 
எல�பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ஆலHதாDக� ேரா+/ெத, , 13.ெத� எல�பா�க� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 கா�வா: ெத, 
(ஆலHதாDக�0 , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�க��பா�க� 
கிராம� அ"ச� 
604408

ஊரா$சி ஒ�றிய 'வ�க� 
ப�ள( வட�� 8க�, வட�� 
8க�

1.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 2.ெத�க��பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள(�=ட/ெத, , 

3.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேரா+/ெத, , 4.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 வடவா�ைட/ெத,(காலண�) , 
5.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேகாய�� ெத, (காலன() , 6.ெத�க��பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ெத�ன�ைட/ெத, , 

7.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பஜைனேகாய�� ெத, , 8.ெத�க��பா�க� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெமய��ேரா+ , 

9.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 

ேம$+/ெத, , 10.ெத�க��பா�க� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ப�ள/ெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-
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 ேம�மா 
அ"ச� 604408

சி.எ@.ஐ ெதாட�க� ப�ள( , 

வா	ச!� கிராம�

1.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேம$+/ 
ெத, , 2.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ந+/ 
ெத, , 3.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ப�ள/ 
ெத, , 4.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஏ��கைர/ ெத, , 5.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, , 6.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ேதா$
 ெத, , 7.வா	ச!� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மா�ய�மா� ேகாய�� ெத, , 

8.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தைலயா� 
ெத, , 9.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ப�ணகார/ ெத, , 10.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 

11.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 A��வா
 , 

12.வா	ச!� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 �'ெத, , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ஆல/A� 
அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள( வட�� 8க� , 

வட�� ப�தி ைப�� கிராம�

1.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 வ.உ.சி ெத, , 

2.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா+ ெத, 
ைப�� , 3.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ஜவஹ�லா�ேந, ெத, , 4.ைப�� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 ெப,மா�ேகாய��ெத, , 5.ைப�� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ராஜ>\காHதி ெத, , 6.ைப�� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 8/'மா�ய�ம� 
ேகாய�� ெத, , 7.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

பாரதியா� ெத, , 8.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

காமராஜ� ெத, , 9.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ேநதாஜி<பாYசHதிர ேபா@ ெத, , 10.ைப�� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 தி,வ�Rவ� ெத, , 11.ைப�� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 அ�ணாெத, , 12.ைப�� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மகா/மாகாHதிெத, , 

13.ைப�� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ஈ	சDகா+ 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத, , 14.ைப�� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ஈ	சDகா+ ேம$+ ெத, , 15.ைப�� 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 .அ�ேப/கா� நக� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ஊரா$சி ஒ�றிய 
ந+நிைல�ப�ள( (ேம)� 
8க�), ேம)� 8க�

1.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத, , 2.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 1 யாதவ� ெத, , 

3.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 1 

ப�ராமண� ெத, , 4.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற 
(ஊ)வா�+ 2 ந+/ ெத, , 5.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 2 கலDக� கா�வா: ெத, , 

6.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 2 ேம$+/ 
ெத, , 7.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 2 

ெச�லிய�ம� ேகாய�� ெத, , 8.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 2 ேரா$+/ ெத, , 

9.அள/'ைற (வ.கி) அள/தைற (ஊ)வா�+ 3 �திய 
காலன( 1வ' �*��/ ெத, , 10.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 �திய காலன( ேடD� ெத, , 

11.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 �திய 
காலன( 2வ' �*�� ெத, , 12.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 இ,�ேப+ ேரா+ ெத, , 

13.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 �திய 
காலன( 3வ' �*�� ெத, , 14.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 �திய காலன( 4வ' �*�� 
ெத, , 15.அள/'ைற (வ.கி) அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 

மா�ய�ம� ேகாய�� ெத, , 16.அள/'ைற (வ.கி) 
அள/'ைற (ஊ)வா�+ 3 வ�Rவ� �
ய�,�� , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-
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ஆல/A� 
கிராம� 
&அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள( எ@.எ@.ஏ க$
ட� 
ேம)� 8க�, ேம)� 8க�

1.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ஈ@வர� 
ேகாய�� ெத, , 2.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
1 ெப,மா� ேகாய�� ெத, , 3.ஆல/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ெச:யா� ெமய�� ேரா+ , 

4.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 த�டைர 
ேரா+ ெத, , 5.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

க�மாள/ெத, , 6.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 
2 ெப�யெர$
 ெத, , 7.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 �ள�கைர/ ெத, , 8.ஆல/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 3 �A� , 9.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 ெச�ல��ரைட , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�-

309

ஆல/A� 
கிராம� 
&அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஒ�றிய ந+நிைல� 
ப�ள( எ@.எ@.ஏ க$
ட� 
ெத)� 8க�,

1.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
ேமலா�ைட/ ெத, , 2.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 3 மாDகரைன , 3.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 கீழ�ைட/ ெத, , 4.ஆல/A� (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 2 மாதா ேகாய�� ெத, , 

5.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+  2 ராஜ>\ ெத, , 

6.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 வ�cவ� 
ெத, , 7.ஆல/A� (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

அள/'ைர ேரா+ , 99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-

310

ெவDேகா+ 
கிராம�ர & 

அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஓ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, ெத)� ப�தி

1.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 ேரா$+/ 
ெத, , 2.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

கீழ�ைடெத, , 3.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 1 �ள�கைர ெத, , 4.ெவDேகா+ (வ.கி) 
ம)*� (ஊ)வா�+ 1 பஜைனேகாய�� ெத, , 

5.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 1 

ேமலா�ைடெத, , 99.அய�நா+ வா7 
வா�காள�க�அய�நா+ வா7 வா�காள�க�

311
ெவDேகா+ & 

அ"ச� 604408

ஊரா$சி ஓ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள(, வட�� 
ப�தி க$
ட�

1.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 ேம$+ 
ெத, , 2.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 2 

ெவDேகா+ =$ேரா+ , 3.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� 
(ஊ)வா�+ 2 ஆதிதிராவ�ட� �
ய�,�� , 4.ெவDேகா+ 
(வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெபா�னD�ள� , 

5.ெவDேகா+ (வ.கி) ம)*� (ஊ)வா�+ 3 ெநமிலி , 

99.அய�நா+ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

1

ேசாழவர� 
கிராம� 
ெபரணம�"� 
அ#ச� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
(எ*.எ*.ஏ. க%
ட�) 

கிழ�� ப�தி

1.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

2.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

3.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேகாவ��ெத0 , 

4.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ைணவ 2/ , 

5.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கட�ப3தா3க� , 

6.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பைழயகாலன) 
ேகாவ�� ெத0 , 7.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ளெத0 , 8.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �(காலன) 
, 9.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பைழயகாலன) 
ேம-�ெத0 , 10.ேசாழவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 (�/1 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

2

உ��கார ேம%/ 
ெத0,ெபரணம�"
� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) வா�/ 
4 சிெம�% க%
ட� 
ேம-� ப�தி

1.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ அ8சன காலன), 
வட��1 ெத0 , 2.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 2 

அ8சன காலன) ந/1 ெத0 , 3.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 2 அ8சன காலன) ெத-� ெத0 , ஆலமர1 ெத0 , 

4.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 அ8சன காலன) 
கீ7 ெத0 , 5.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 3 

எ%
ய�ம� ேகாய��  ெத0 , 6.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 3 �%ைட1 ெத0 , 7.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 3 நாவ�த� ெத0 , 8.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 3 க�மாள� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-

தி0வ�ணாமைல மாவ%ட�
069 வ;தவாசி(தன)) ச%டம�ற1 ெதா�தி
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3

உ��கார ேம%/ 
ெத0,ெபரணம�"
� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள). 
வட�� பா�1த  
கிழ�� ப�தி

1.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 உ��கார ேம%/ 
ெத0 , 2.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 3.4 பஜா�. 

ேரா%/ ெத0 , 3.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 

ைபபா* ேரா/ , 4.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 

ஒ%ட� ெத0 (ேபாய�) , 5.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 4 ெச�கிலி �
ைச , 6.ெபரணம�"� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 இ0ள� �
ைச , 7.ெபரணம�"� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 3 அ*தினா�ர� , 8.ெபரணம�"� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 ேபா>* ைல� , 9.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 �ரைட�கா� ெத0 , 

10.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

4

உ��காரேம%/ெத
0, ெபரணம�"� 
604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட� வட�� 
ப�தி

1.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 

சாவ
 ெத0 , 3.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 

கள1( ேம%/1 ெத0 , 4.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 8 ஆ#சேநய� ேகாய�� ெத0 , 5.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 வ�ன)ய� ெத0 , 6.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 ப�ராமண� ெத0 , 7.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 ெத�ன�ைட ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ய�� உ�ள பர��

5

உ��காரேம%/ெத
0, ெபரணம�"� 
604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� ப�தி

1.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 10 ெப0மா� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 10 

ெஜய�ன� வ 2தி , 3.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 11 

ப?�/ ெத0 , 4.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 11 

கீழ�ைடயாதவ� ெத0 , 5.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 11 ேமல�ைட யாதவ� ெத0 , 6.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 11 எ%
ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 

7.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 12 கா;திநக� 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 8.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 12 கா;தி நக� ப�ரதான சாைல , 9.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 12 கா;திநக� @% ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

6

த�மராஜாேகாய��
ெத0, 

ெபரணம�"� 
604503

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள) கிழ��ப�தி 
அைறஎ� 6

1.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 11 ேவளாள� ெத0 
, 2.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 வ/வ� 
�
ைச ச;( ெத0 , 3.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 7 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 4.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 வாண�ய� ெத0 , 5.ெபரணம�"� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 A1தா� �%ைட ெத0 , 

6.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத0 , 7.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 

B1( நக� , 8.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 

வ/வ��
ைச ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 ேம-� , 

9.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6வ/வ� �
ைச 
�.��1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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7

த�மராஜாேகாய��
ெத0, 

ெபரணம�"� 
604503

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள)

1.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 �(1ெத0 , 

2.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 

�ள1த3கைரெத0 , 3.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 6 வ/வ��
ைசப��ைளயா�ேகாய��ெத0 
கிழ�� , 4.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 வ/வ� 
�
ைச பாடசாைல ெத0 , 5.ெபரணம�"� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 6 வ/வ� �
ைச  ேரா/ ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�

8

க%டம3கல� 
கிராம� 
அ�லிய;த� 
அ#ச� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத0 , 2.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 (ஊ)வா�/ 2 

ேம%/ெத0 , 3.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 (ஊ)வா�/ 2 

மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 4.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 அ8ஜனகாலன) , 5.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 பா%ைட1ெத0 , 6.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 ேரா/ெத0 , 7.க%டம3கல� (வ.கி) ச;திர�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 ஏ81ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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9

ச�திர�பா
 
கிராம� 
அ�லிய;த� 
அ#ச� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.ச;திர�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;திர�பா
 
ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 2.ச;திர�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேரா/ெத0 , 3.ச;திர�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேட3�ெத0 , 4.ச;திர�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1  ஓ%ட�ெத0 , 5.ச;திர�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 அ�ம�ேகாவ��ெத0 , 6.ச;திர�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 திD�ப%
ன� , 7.ச;திர�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ளெத0 , 8.ச;திர�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெத-�ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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இ#சிேம/ 
கிராம� & அ#ச� 
604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�

1.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1ெத0 , 

2.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ம�ேகாவ��ெத0 , 

3.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இ#சிேம/ 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 4.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண�ெத0 , 5.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �(காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

11
தளர�பா
 ம(ரா 
இ#சிேம/  604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) , 

2.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 தளரபா
 
ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 3.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள�கைரெத0 , 4.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள)�@ட1ெத0 , 5.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேவலேம/ ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 

6.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) 
�.��ெத0 , 7.இ#சிேம/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

தளரபா
 ேம%/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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அ8ய�பா
 
கிராம� 
ெபரணம�"� 
அ#ச� 604503

நிதிஉதவ� 
(வ�க�ப�ள)

1.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட1 ெத0 , 

2.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

3.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய��ெத0 , 

4.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மத� ெத0 , 

5.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேமலா�ைட1ெத0 , 

6.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா%/ெத0 , 

7.அ8யபா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலண� , 8.அ8யபா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைரெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ந�ேப/ கிராம� 
&அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)  
வட��  ப�தி

1.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேவளாள� ெத0 , 

2.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

3.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச�னதி ெத0 , 4.ந�ேப/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச%
1 ெத0 , 5.ந�ேப/ (ஊ)வா�/ 
1 ராமநாத�ர� (இ0ள� ப�தி) , 6.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பா%ைட1 ெத0 , 7.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� ெத0 (ராமநாத�ர�) , 8.ந�ேப/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ராமநாத�ர� ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

14
ந�ேப/ கிராம� 
&அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)  
ெத-� ப�தி

1.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேவ%ைட�கார� ெத0 , 

2.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/��
ைச 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 3.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ந�ேப/ காலன) , 4.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 இைடய;தா3க� , 5.ந�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேரா/ ெத0 (ேம%/ �
ைச) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆைனேபாகி 
அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல� ப�ள) 
ேம-� க%
ட�, 

ெத-� ப�தி கிழ�� 
பா�1த(

1.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 ராஜவ 2தி , 

2.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 

3.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 வான)ய�ெத0 , 

4.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ட ெத0 , 

5.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/ெத0 , 

6.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 , 

7.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய�ெத0 , 

8.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) , 

9.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) , 

10.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 ராஜவ 2தி 2வ(ெத0 
, 11.ஆைணேயாகி (வ,கி) ம-.ம (ஊ)வா�/ 1 வடவா�ட 
சி�ன1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ேம�ெச�ேப/ 
கிராம� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
கிழ�� க%
ட�, 

ெத-� பா�1த(

1.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 பா%ைடெத0 , 

2.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 ெப8யெத0 , 

3.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 

ப�ராமண�ெத0 ெப8யெத0 , 4.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) 
ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 �.�� ெத0 , 5.ேம�ெச�ேப/ 
(வ.கி) ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 பாடசாைலெத0 , 

6.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 

ெகா�ைலேம/ெத0 , 7.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) ஆைனேபாகி 
(ஊ)வா�/ 3 கீ7ேகா
ெத0 , 8.ேம�ெச�ேப/ (வ.கி) 
ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 ெத� ேகா
 ெத0 , 9.ேம�ெச�ேப/ 
(வ.கி) ஆைனேபாகி (ஊ)வா�/ 3 ெத�ேகா
 �.��ெத0 , 

10.ஆைனேபாகி (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ராஜ வ 2தி , 

11.ஆைனேபாகி (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1&2 ேரா%/1 ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வ�ளாந�"� 
கிராம� 
ேம�ெநமிலி 
அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
(ேம-� ப�தி) அைற 
எ� 1

1.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஏ8�கைரெத0 , 

2.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 அ0;ததிய� 
பாைளய� , 3.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 

கி0Eணா�ர� ேரா/ ெத0 , 4.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/3 கி0Eணா�ர� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 

5.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 கி0Eணா�ர� 
(�/ ெத0 , 6.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 

கி0Eணா�ர� , 7.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

வ�ளாந�"� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 8.வ�ளாந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 ஏ8�கைர உ��ர� , 9.வ�ளாந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வ�ளாந�"� ெப0மா� ேகாவ�� 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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வ�ளாந�"� 
கிராம� 
ேம�ெநமிலி 
அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� க%
ட� 
அைற எ� 2

1.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெத�ன�ைடெத0 , 

2.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 கீழ�ைடெத0 , 

3.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ப�ராமண� ெத0 , 

4.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ேமல�ைட ெத0 , 

5.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 பாடசாைலெத0 , 

6.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 தா�சாைல , 

7.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 வடவ�ைடெத0 , 

8.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஏ8�கைர ெத0 
(ப�டார� ேதா�� ெத0) , 9.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 அ8ஜனகாலன) �F� வ 2/ , 10.வ�ளாந�"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/2 வ�ளாந�"� ேரா/ெத0 , 11.வ�ளாந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வ�ளாந�"� (�/1ெத0 , 

12.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 வ�ளாந�"� 
காலன) , 13.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

வ�ளாந�"� காலன) ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 

14.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 வ�ளாந�"� 
�தியகாலன) , 15.வ�ளாந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

வ�ளாந�"� கனன)மா� ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ஆய�லவா
 
கிராம� 
வ�ல�அ#ச�6045

05

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ம1தியக%
ட�

1.ஆய�லவா
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� ெத0 , 

2.ஆய�லவா
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

3.ஆய�லவா
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0(ப�ள1 
ெத0) , 4.ஆய�லவா
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

5.ஆய�லவா
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1(1ெத0 , 

6.ஆள�ப�ற;தா� (வ.கி) ஆய�லவா
 (ஊ)வா�/ 1 ெத� 
ஆள�ப�ற;தா� , 7.ஆள�ப�ற;தா� (வ.கி) ஆய�லவா
 
(ஊ)வா�/ 2 பைழய அ8ஜனகாலன) , 8.ஆள�ப�ற;தா� (வ.கி) 
ஆய�லவா
 (ஊ)வா�/ 2 �திய அ8ஜனகாலன) , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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கீ7ெகாவைளேவ/
 கிராம� & 

அ#ச� 604404

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
ம1தியக%
ட�, 

இட( �றக%
ட�

1.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ேரா/1ெத0 , 

2.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

கீழ�ைட1ெத0 , 3.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 இ;திராநக� , 4.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1இ;திராநக� ேரா%/ெத0 , 5.கீ7ெகாவைளேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/  2ப�ராமண�ெத0 , 

6.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பஜைனேகாய�� ெத0 , 7.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெகா%டாெத0 வட�� , 8.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெகா%டாெத0 ெத-� , 

9.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சாவ
ெத0 , 

10.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 யாதவெத0 , 

11.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 க�மாள1ெத0 
, 12.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(காலண� 
வட�� , 13.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�(காலன) ெத-� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

21
கீ7ெகாவைளேவ/
&அ#ச� 604404

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள)  
வட���க%
ட� 
கிழ�� ப�தி

1.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 

மைலைவGயாH� 1வ(�.��ெத0 , 2.கீ7ெகாவைளேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மைலைவGயாH�ேமலா�ைட1ெத0 , 3.கீ7ெகாவைளேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மைலைவGயாH�2வ(�.��1ெத0 , 4.கீ7ெகாவைளேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மைலைவGயாH�பழ#I�ேரா/1ெத0 , 5.கீ7ெகாவைளேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மைலைவGயாH�3வ(�.��ெத0 
, 6.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மைலைவGயாH�4வ(�.��1ெத0 , 7.கீ7ெகாவைளேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மைலைவGயாH�ேம%/1ெத0 , 

8.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

பா#சால�ர�கிழ��1ெத0 , 9.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பா#சால�ர�ேம-�1ெத0 , 

10.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

பைழயகாலன) ேரா/1ெத0 , 11.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழயகாலன) ெத-�1ெத0 , 

12.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

பைழயகாலன) கிழ��1ெத0 , 13.கீ7ெகாவைளேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழயகாலன) மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேச1ப% ம(ரா 
J�ணா��ேம/  
கீ7ெகாவைளேவ/
 அ#ச� 604 404

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க� ப�ள)

1.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 மஜ21 ெத0 , 

2.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ெத0 , 

3.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1  ேரா%/1ெத0 , 

4.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பஜைனேகாவ��ெத0 
, 5.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�னைடெத0 , 

6.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

(ேராபைதய�ம�ெத0 , 7.ேச1(�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத�K� 
கீ7ெகாவைளேவ/
 அ#ச� 604404

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.ெத�K� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1பஜைன ேகாய�� ெத0 , 

2.ெத�K� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ந/1 ெத0 , 3.ெத�K� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�நாயக� ேகாய�� ெத0 , 

4.ெத�K� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கா%/1 ெத0 , 

5.ெத�K� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1அ�ணாநக� , 6.ெத�K� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா%/1 ெத0 , 7.ெத�K� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ேப1கா� ெத0 , 8.ெத�K� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 9.ெத�K� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�ண�ைட ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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�லிவாG கிராம� 
& அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி

1.�லிவாG (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
�
ய�0�� , 2.�லிவாG (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இ0ள� 
காலன) , 3.�லிவாG (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ம-.� 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 4.�லிவாG (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெக3ைகய�ம� ேகாய�� ெத0 , 5.�லிவாG (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ ெத0 1 , 6.�லிவாG (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெகா�லேம/ , 7.�லிவாG (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 இ0ள� காலன) 2வ( ெத0 , 8.�லிவாG (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 இ0ள� காலன) 3 வ( ெத0 , 9.�லிவாG (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 2வ( ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெத�னா3@� & 

அ#ச�  604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
�திய க%
ட�

1.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� வ 2தி , 

2.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சாவ
 ெத0 , 

3.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன) , 4.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன) 1வ( �.�� ெத0 , 5.ெத�னா3@� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ஆதிதிராவ�ட� காலன) 2வ( �.�� 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�னா3@� & 

அ#ச�  604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
அைற எ� 2

1.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெச�லிய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

�ள�கைர ெத0 , 3.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ம;ைதெவள) ெத0 , 4.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

�(ெத0 , 5.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ 
ெத0 , 6.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B0க� 
ேகாய�� ெத0 , 7.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ேதா��காலன) 1வ( ெத0 , 8.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேதா��காலன) 2வ( ெத0 , 9.ெத�னா3@� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ0;ததிய� காலன) , 10.ெத�னா3@� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 

11.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சாவ
 ப���ற� , 

12.ெத�னா3@� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கா#சி�ர� சாைல 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேம-�ப�தி , 

ெகாச�ப%/ கார� 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க� ப�ள)

1.கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர1 ெத0 , 2.கார� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல1ெத0 , 3.கார� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1Bதலியா� ெத0 , 4.கார� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1கார� காலன) , 5.ெகாச�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெகாச�ப%/ Bதலியா� ெத0 , 6.ெகாச�ப%/ (வ.கி) 
ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 ெகாச�ப%/ �.�� ெத0 , 

7.ெகாச�ப%/ (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 ெகாச�ப%/ ேரா/ 
ெத0 , 8.ெகாச�ப%/ (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 Bக�மதிய� 
�/�ப� , 9.ெகாச�ப%/ (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 
1ெகாச�ப%/ காலன) ேரா/ெத0 , 10.ஒழ�பா�க� (வ.கி) 
ெகாச�ப%/ ம-.� (ஊ)வா�/ 2ஒழ�பா�க� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 11.ஒழ�பா�க� (வ.கி) ெகாச�ப%/ ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ஒழ�பா�க� பஜைனேகாய��ெத0 , 

12.ஒழ�பா�க� (வ.கி) ெகாச�ப%/  (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� வ 2தி 
, 13.ெகாச�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பைழயகாலன) , 

14.ெகாச�ப%/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 15.ெகாச�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 கீ7�ர1ெத0 , 16.ெகாச�ப%/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஒழ�பா�க� ேரா/1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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மாைலய�%டா���
ப� , கார� 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க� ப�ள)

1.கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2  கா#சி�ர� சாைல 
B*லி�ெத0 , 2.கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2மாைலய�%டா���ப� வ�ன)ய� ெத0 , 3.கார� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மாைலய�%டா� ��ப� எல�பா�க� 
சாைல Bஸ , 4.கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2மாைலய�%டா� ��ப� ெத��ற� சாைல B*> , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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கிழ���ப�தி 
ெத-� பா�1த 
கிழ�� க%
ட� 
ந/�ப%/, 

வ�M(�ப%/& 

அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.வ�M(�ப%/ (வ.கி) தMதாைழ (ஊ)வா�/ 2 �(1ெத0 , 

2.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந;தெகா�ைல வ 2தி , 

3.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஓ1தவாைட வ 2தி , 

4.வ�M(�ப%/ (வ.கி)ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 �(1ெத0 , 

5.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-ற� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 6.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெப0மா� ேகாவ��ெத0 , 7.வ�M(�ப%/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �ள�கைரவ 2தி , 8.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2அ�ேப1கா� நக� , 9.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெந/#சாைலவ 2தி , 10.வ�M(�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/�ப%/ ேரா/ வ 2தி , 11.வ�M(ப%/  (வ.கி) 
வ�M(�ப%/ (ஊ)வா�/  ந/ப%/ ப��ைளயா� ேகாய�� வ 2தி , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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தMதாைழ 
கிராம� 
வ�M(�ப%/& 

அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.தMதாைழ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெபா�லா� �ள� , 2. 

தMதாைழ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 3. 

தMதாைழ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இ0ள� �
ைச , 4. 

தMதாைழ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1க�பா1தம�ேகாவ��ெத0 , 5. தMதாைழ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 6.தMதாைழ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந/1ெத0 , 7.தMதாைழ (வ.கி) ம-.�  
(ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர வ 2தி , 8.தMதாைழ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெந/	சாைல , 9.தMதாைழ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 ஒ1தவாைட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�
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ஆ8யா1N� 
கிராம� வO� 
அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள),

1.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாபந	சிய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ராமண� ெத0 , 3.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 4.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 திெரௗபதிய�ம� ெத0 , 5.ஆ8யா1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 நாராச1( வ�ன)ய� ெத0 , 6.ஆ8யா1N� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேமல�ைட வ�ன)ய� ெத0 , 

7.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 & 3 வடவா�ட 
வ�ன)ய� ெத0 , 8.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�ள�கைர ெத0 , 9.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�(1 ெத0 , 10.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேரா/ 
ெத0 , 11.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ஒ1தவாைட 
ெத0 காலன) , 12.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

அ8ஜன காலன) 1 வ(ெத0 , 13.ஆ8யா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 அ8ஜன காலன) 2வ(ெத0 , 14.ஆ8யா1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ8ஜன காலன) 3வ(ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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வ�ளா3கா/ 
கிராம� வO� 
அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க� ப�ள)  
எ* எ* ஏ க%
ட�

1.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ளா3கா/ 
ெர%
யா�ெத0 , 2.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

வ�ளா3கா/ ப��ைளயா�ேகாய��ெத0 , 3.வ�ளா3கா/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ளா3கா/ பஜைனேகாய��ெத0 , 

4.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ளா3கா/  
ேம%/1ெத0 , 5.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�ளா3கா/ ேவ�ப�சாைலதெத0 , 6.வ�ளா3கா/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ளா3கா/ ேரா%/1ெத0 , 7.வ�ளா3கா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ளா3கா/ திD���ப� , 

8.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ளா3கா/ காலண� 
மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 9.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 வ�ளா3கா/ காலண� ெத-�1ெத0 , 

10.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 வ�ளா3கா/ காலண� 
ேம-�1ெத0 , 11.வ�ளா3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

வ�ளா3கா/ இ0ள��
ைச , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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இ0�ேப/ 
கிராம� & அ#ச� 
 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத�ேம-� க%
ட�

1.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 , 

2.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 (��ைக1 ெத0 , 

3.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க�மாள1 ெத0 , 

4.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� ப�ராமண� 
ெத0 , 5.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத-� 
ப�ராமண� ெத0 , 6.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ம-.� 2 �ள�கைரெத0 , 7.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம-.� 2 ேரா%/. �%ைட ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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வட�� க%
ட� 
இ0�ேப/  604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 த%டா3�ள1ெத0 , 

2.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2ம-.� 3 கிழ��1ெத0 
, 3.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�ன�ைட1ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

35 இ0�ேப/  604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
கிழ�� க%
ட�

1.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன) 
ேமல�ைட1ெத0 , 2.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3ம-.� 4 காலன) ந/1ெத0 , 3.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன) கிழ��1 ெத0 , 4.இ0�ேப/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ம-.� 4 காலன) ேரா%/1ெத0 , 

5.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 B0�ேக8 
பஜைனேகாய�� ெத0 , 6.இ0�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

B0�ேக8 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 7.இ0�ேப/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 B0�ேக8 ேரா%/1ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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�தியப�ளா� 
ெகாவைள 
&அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)

1.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ8ஜன காலன) , 

2.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �யவ� ெத0 , 

3.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 எட1 ெத0 , 

4.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஈ*வர� ேகாய�� 
ெத0 , 5.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சாய� ெத0 , 

6.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆ	சா8 ெத0 , 

7.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� ெத0 , 

8.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ�� ச;(1 ெத0 , 

9.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம-� ச;(1 ெத0 , 

10.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப0மா� ேகாவ�� 
ெத0 , 11.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 , 

12.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெர%
யா� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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பைழயப�ளா� 
ெகாவைள 
அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ��ப�தி

1.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பஜைன ேகாய�� ெத0 
, 2.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ெகா%டா�கார1 ெத0 , 

3.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேரா%/1 ெத0 , 

4.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ஓ%ட� ெத0 , 

5.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ0;ததிய�  ெத0 , 

6.ெகாவைள (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பாடசாைல ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

38
கீ7ந�மா கிராம� 
& அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

2.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கவைர1 ெத0 , 

3.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ல�ைப1 ெத0 , 

4.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவா�ைட1 ெத0 , 

5.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/  1 ெர%
யா� ெத0 , 

6.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� ெத0 , 

7.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�ன�ைட  ெத0 , 

8.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா/1ெத0 , 9.கீ7ந�மா 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1ெத0 , 10.கீ7ந�மா (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 11.கீ7ந�மா 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஒ1தவாைட1ெத0 , 12.கீ7ந�மா 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப�ள1ெத0 , 13.கீ7ந�மா (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ந/1ெத0 , 14.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேம%/1ெத0 , 15.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3  ேமல�ைட1ெத0 , 16.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 கீழ�ைட1ெத0 , 17.கீ7ந�மா (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 கள1(1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கீ7பா�க� 
கீ7ந�மா அ#ச� 
604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
வட��� க%
ட�

1.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

2.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழா�ைட ெத0 , 

3.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத�ன�ைட ெத0 , 

4.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைட ெத0 , 

5.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1ெத0 , 

6.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல1ெத0 , 

7.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஈ*வர�ேகாய��ெத0 
, 8.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வடவா�ைடெத0 , 

9.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 எ%
ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 10.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �(ெத0 , 

11.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �.��1ெத0 , 

12.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 13.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ெக3ைகய�ம� ேகாய�� ெத0 , 14.கீ7பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 கீ7பா�க� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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சா1தR� கிராம� 
வO� அ#ச� 
604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க� ப�ள)

1.ேகாய�� ��ப� சா1தR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

ேகாய����ப� �ள�கைர1ெத0 , 2.ேகாய�� ��ப�  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ8�கைர1ெத0 , 3.ேகாய�� ��ப� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய��ெத0 , 4.சா1தR� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சா1தR� ெத�ன�ைடெர%
1ெத0 , 

5.சா1தR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சா1தR� 
ேமல�ைடச;(1ெத0 , 6.சா1தR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 சா1தR� வ�ன)ய�ெத0 , 7.சா1தR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 சா1தR� பஜைனேகாய��ெத0 , 8.சா1தR� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சா1தR� �ள�கைர1ெத0 , 

9.சா1தR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சா1தR� 
ேரா%/1ெத0 , 10.சா1தR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

காலண�மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 11.சா1தR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 சா1தR� காலண� ந/1ெத0 , 12.சா1தR� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சா1தR� காலண� ெத-�1ெத0 , 

13.சா1தR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சா1தR� 
காலண��(1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வO� கிராம� & 

அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)

1.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சாவ
 ெத0 , 2.அகர� (வ.கி) 
வM� (ஊ)வா�/ 2 அ�ம� ேகாய�� ெத0 , 3.அகர� (வ.கி) 
வM� (ஊ)வா�/ 2&3அகர� ெத0 , 4.வM� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெநசவாள� ெத0 , 5.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 ச�னதி ெத0 , 6.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல 
ெத0 , 7.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 8.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க�மால1 ெத0 , 

9.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சி1ேத8 எ(வாG ேப%ைட , 

10.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எ� ஜி ஆ� நக� , 11.அகர� 
(வ.கி) வM� (ஊ)வா�/ 4 அகர� காலன) , 12.வM� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆ-.1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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வO� கிராம� & 

அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� ப�தி

1.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �(காலன)ேரா%/ ெத0 , 

2.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழய காலன) ச;( ெத0 , 

3.வM� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேம%/ காலன) , 4.வM� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம%/ ெர%
பாைளய� , 5.வM� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 6.வM� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �(�காலன) 1 ெத0 , 7.வM� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �(�காலன) 2 ெத0 , 8.வM� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �(�காலன) 3 ெத0 , 9.வM� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �(�காலன) 4வ( ெத0 , 10.வM� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 கிழ�� பைழய காலன) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ம3கந�"� 
கிராம�& அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
ெத-� ப�தி 
�தியக%
ட�

1.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �யவ� ெத0 , 

2.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 3.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 
, 4.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர1ெத0 
, 5.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம;ைதெவள)1ெத0 , 

6.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய�� 
ெத0 , 7.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �(ெத0 , 

8.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

கா�வாGேரா%/1ெத0 , 9.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) ச;( ெத0 , 10.ம3கந�"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) ெமய�� ேரா/ , 

11.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) 
�.��1ெத0 , 12.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன) வட��1ெத0 , 13.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) , 14.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய�காலன) , 15.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ராஜ2Sகா;தி நக� , 16.ம3கந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 த	J ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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சT�ைக 
&அ#ச� 604408

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள), ேம-� 
ப�தி

1.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B*>� ெத0 , 

2.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 நாU/ ெத0 , 

3.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8சன 
காலன)மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 4.சT�ைக (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ8சன�காலன) பஜைனேகாய�� ெத0 , 

5.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8சனகாலன) 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 6.சT�ைக (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ8சனகாலன) ம;ைதெவள)1 ெத0 , 7.சT�ைக 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8சனகாலன) B0க�  ேகாய�� 
ெத0 , 8.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8சனகாலன) 
ஈ*வர� ேகாய�� ெத0 , 9.தாழ�ப�ள� (வ.கி) சT�ைக 
(ஊ)வா�/ 3  தாழ�ப�ள� ேரா/1ெத0 , 10.தாழ�ப�ள� (வ.கி) 
சT�ைக (ஊ)வா�/ 3 தாழ�ப�ள� ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத0 , 11.தாழ�ப�ள� (வ.கி) சT�ைக (ஊ)வா�/ 3 

தாழ�ப�ள� �(B*>� ெத0 , 12.தாழ�ப�ள� (வ.கி) 
சT�ைக (ஊ)வா�/ 3 தாழ�ப�ள� மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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சT�ைக கிராம� 
& அ#ச� 604408

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள), �திய 
க%
ட�  கிழ�� 
ப�தி

1.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ��லி1 ெத0 , 

2.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ8�கைர1 ெத0 , 

3.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 , 

4.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச�னதி ெத0 , 

5.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 க0ண 2க� ெத0 , 

6.சT�ைக (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந/1ெத0 , 7.சT�ைக 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 (�/1ெத0 , 8.சT�ைக (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேவளாள� ெத0 , 9.சT�ைக (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கவைர1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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பாதி8 கிராம� 
&அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� ப�தி �திய 
க%
ட�

1.பாதி8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 
, 2.பாதி8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ேகாய�� ெத0 , 

3.பாதி8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1 ெத0 , 4.பாதி8 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம;ைதெவள) ெத0 , 5.பாதி8 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 6.பாதி8 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஈ*வர� ேகாய�� ெத0 , 7.பாதி8 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பாதி8 கீ7காலன) , 8.பாதி8 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம�காலன) , 9.பாதி8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

மாதா ேகாய�� ெத0 , 10.பாதி8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ேரா/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெவ3�ண� 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� க%
ட�

1.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/ ெத0 , 

2.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம;தெவள)1 ெத0 , 

3.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

4.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �யவ� ெத0 , 

5.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1  ேரா%/ ெத0 
(ஈ*வர� ெத0) , 6.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஏ8பா%ைட ெத0 , 7.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�டாரேதா�� , 8.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�டாரேதா�� ெக3ைகய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

9.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�டாரேதா�� 
�.�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெவ3�ண� 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� க%
ட�

1.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன) மா8ய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

காலன)ெப0மா�ேகாய�� ெத0 , 3.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 காலன)அ�ேப1கா� ெத0 1 , 4.ெவ3�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன)அ�ேப1கா� 2வ( ெத0 , 

5.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன)ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 6.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

காலன)�( ெத0 , 7.ெவ3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�(ெத0 2 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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B*>� 
ப�கி8க��கா 
ெவ3�ண� 
வ;தவாசி அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
B*>� 
ஆர�ப�ப�ள)

1.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ0;ததிய� ெத0 , 

2.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ0;ததிய� 
�.��1 ெத0 , 3.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ப�கி�த�கா  ெத0 , 4.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ப�கி8த�கா �.��1 ெத0 , 5.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ப�கி8 த�கா ேந� ெத0 , 6.ெவ3�ண� (.வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 மி�ஷாஹிேசன) நக� �.�� ெத0 1 , 

7.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 மி�ஷாஹிேசன) நக� 
�.�� ெத0 2 , 8.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

மி�ஷாஹிேசன) நக� �.�� ெத0 3 , 9.ெவ3�ண� (.வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 மி�ஷாஹிேசன) நக� �.�� ெத0 4 , 

10.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 மி�ஷாஹிேசன) 
நக� �.�� ெத0 5 , 11.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
4 பார1 நக� ெத0 1 , 12.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

பார1 நக� ெத0 2 , 13.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

பார1 நக� ெத0 3 , 14.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

எட1 ெத0 , 15.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

நாகராஜ� ெத01 , 16.ெவ3�ண� (ஊ)வா�/ 4 நாகராஜ� ெத0 
2 , 17.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேரா%/1 ெத0 , 

18.ெவ3�ண� (.வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 வாண�ய�ள1 ெத0 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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B�Bன) கிராம� 
வ;தவாசி அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)  
கிழ�� ப�தி

1.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பைழய B�Bன) , 

2.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ேகாய�� 
ெத0 , 3.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ8�� 
ெச�X� பாைத , 4.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

சி1ேத8 கைரெத0 , 5.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேரஷ� கைடெத0 , 6.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 7.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1  & 2 ேரா%/ ெத0 , 8.B�Bன) (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ந/1 ெத0(காலன)) , 9.B�Bன) (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 கழன)ெவள) ெத0 காலன) , 10.B�Bன) (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 Bத� மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

11.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 இர�டாவ( 
மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 12.B�Bன) (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேம%/ ெத0 காலன) , 13.B�Bன) (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 காலன) ஒ1தவாைடெத0 , 14.B�Bன) (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) , 15.B�Bன) (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) �.�� ெத0 1 , 16.B�Bன) (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) இர�டாவ( �.�� ெத0 , 

17.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன) ேபா�� ெத0 , 

18.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன) �(நக� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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B�Bன) கிராம� 
 வ;தவாசி 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)  
ெத-� ப�தி

1.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 & 2 �(ெத0 , 

2.B�Bன)  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ1தவாைட ெத0 , 

3.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெக3ைகய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 4.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B1( 
நக� 1வ( ெத0 , 5.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

B1( நக� 2வ( ெத0 , 6.B�Bன) (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 B1( நக� 4வ( ெத0 , 7.B�Bன) (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 B1( நக� 5வ( ெத0 , 8.B�Bன) (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B1( நக� 6வ( ெத0 , 9.B�Bன) 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெசGயா� ெந/சாைல , 10.B�Bன) 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெக3ைகய�ம� ேகாய�� ெத0 
வ�8? , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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அ�ைமய�ப%/ 
ம(ரா B�Bன) 
வ;தவாசி 
&அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� பா�1த 
ேம-� ப�தி 
க%
ட�

1.B�Bன) (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர 
J-றிஉ�ள ெத0 , 2.B�Bன) (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 �ள�கைர ெத0 , 3.B�Bன) (வ.கி) 
அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 & 3 ச�னதி ெத0 , 4.B�Bன) 
(வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 3 ேதா�� ெத0 , 5.B�Bன) 
(வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 3 ேகாய�� ெத0 , 6.B�Bன) 
(வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 3 ேகாய�� ப�� ெத0 , 

7.B�Bன) (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 3 ேகாய�� ப�� 
1வ( �.�� ெத0 , 8.B�Bன) (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ 
(ஊ)வா�/ 3 ேகாய�� ப�� 2வ( �.�� ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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அ�ைமய�ப%/ 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� ப�க� 
கிழ�� ப�தி

1.B�மண� (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 

ெச�லவ�னாயக� ேகாய�� ெத0 , 2.B�Bன) (வ.கி) 
அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/ ெத0 , 3.B�Bன) (வ.கி) 
அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 �( ெத0 , 4.B�Bன) (வ.கி) 
அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 5.B�Bன) 
(வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ ெத0 , 6.B�Bன) 
(வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 2 B*லி� ெத0 , 

7.B�Bன) (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 �(  ெத0  
வ�8? , 8.B�Bன) (வ.கி) அ�ைமய�ப%/ (ஊ)வா�/ 1 

பாடசாைல ெத0 வ�8? , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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காரைண கிராம� 
& அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.காரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1காரைண ேம%/1ெத0 , 

2.காரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 1காரைண ப�ள1ெத0 , 

3.காரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1காரைண ப�ள1ெத0 
ேம-� , 4.காரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2காரைண 
ேரா%/1ெத0 , 5.காரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2காரைண 
�ள1த3கைர1ெத0 , 6.காரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

காரைன திெரௗபதிய�ம�ேகாய��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத�ேச�;தமம3க
ல� 606408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 1 

ெத�ேச�;தம3கல� ெஜய�ன� ெத0 , 

2.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 1 

ெத�ேச�;தம3கல� ேம%/1 ெத0 கிழ�� , 

3.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 1 

ெத�ேச�;தம3கல� ேரா%/ேம%/1ெத0 , 

4.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 1,2 

ெத�ேச�;தம3கல� காலண� கிழ��1ெத0 , 

5.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 2 

ெத�ேச�;தம3கல� காலன) வட�� ெத0 , 

6.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 2 

ெத�ேச�;தம3கல� காலன) ச�திமா8ய�ம� , 

7.ெத�ேச�;தம3கல�(வ.கி) காரைண (ஊ)வா�/ 2 

ெத�ேச�;தம3கல� ேரா/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ஆராI� கிராம� & 

அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
�திய க%
ட� 
கிழ���ப�தி

1.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆராI� @%ேரா/ , 

2.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B1( மா8ய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 3.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� Bத� �.�� ெத0 , 4.ஆராI� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 2வ( �.�� ெத0 , 5.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 3வ( �.�� ெத0 , 

6.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிபாைளய� , 

7.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மைல ச1திர� , 8.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெச%
�ள� , 9.ஆராI� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வதி�ள� , 10.ஆராI� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேமல�ைட பா%ைட ெத0 (வட��) , 11.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 @%ேரா/ வட�� ெத0 , 12.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 @%ேரா/ கிழ��1 ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ஆராI� கிராம� & 

அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி

1.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 , 2.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர ெத0 , 3.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 4.ஆராI� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண1 ெத0 , 5.ஆராI� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேமல�ைட பா%ைட ெத0 , 6.ஆராI� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 த0மராஜா ேகாய�� ெத0 , 7.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க-றாைழ1ெத0 , 8.ஆராI� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 கிழ�� , 9.ஆராI� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர ெத0 ெத-� , 10.ஆராI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர ெத0 வட�� , 

11.ஆராI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா%/1 ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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எ.�A� கிராம� 
&அ#ச� 604404

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க�மா� நாU/ ெத0 , 

2.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ைஜனா� ேரா%/ ெத0 , 

3.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஈ*வர� ேகாய�� ெத0 
, 4.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெதாழிலாள� ெத0 , 

5.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ேவ%ைட�கார1 ெத0 , 

6.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சிவ�ய;தா3க� , 

7.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆ�
1தா3க� , 

8.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெச3க�வராய�ர� , 

9.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2அ8சன பைழய காலன) , 

10.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன �திய காலன) , 

11.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன காலன) 
அ�ணாநக� , 12.எ.�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஈ*வர� 
ேகாவ�� 2வ( ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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த�க�டராய�ர� 
கிராம� ேம�பாதி 
அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� ப�தி அைற 
எ� 1

1.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0  
வட�� , 2.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ 
ெத0   , 3.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 4.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0  , 5.த�க�டராய�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 த�க�டராய�ர� கிழ�� ெத0  , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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த�க�டரா�ர� 
ம(ரா 
கீ7ந;திய�பா
 
கிராம�  
ேம�பாதி அ#ச� 
604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)

1.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

கீ7ந;தியா�பா
 ேரா/1ெத0(கீ7ந;திய� , 2.த�க�டராய�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2ப�ள1ெத0  (கீ7ந;திய�பா
) , 

3.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

கீ7ந;தியா�பா
 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 

4.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

கீ7ந;தியா�பா
 ெமய�� ேரா/ , 5.த�க�டராய�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத-� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 
கீ7ந;திய�பா
 , 6.த�க�டராய�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

கிழ�� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0(கீ7ந;திய , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�

61 ஊ��
  604505
ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.ஊ��
 (வ.கி) த�க�டராய�ர� (ஊ)வா�/ 1  ஊ��
 �.�� 
ெத0 , 2.ஊ��
 (வ.கி) த�க�டராய�ர� (ஊ)வா�/ 1  ஊ��
 
கிண� ெத0 , 3.ஊ��
 (வ.கி) த�க�டராய�ர� (ஊ)வா�/ 1 

ஊ��
 Bத� ெத0 , 4.ஊ��
 (வ.கி) த�க�டராய�ர� 
(ஊ)வா�/  1 ஊ��
 ப�ள1ெத0 , 5.ஊ��
 (வ.கி) 
த�க�டராய�ர� (ஊ)வா�/ 1 ஊ��
 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 6.ஊ��
 (வ.கி) த�க�டராய�ர� (ஊ)வா�/ 1 ஊ��
 
�.�� ெத0 , 7.ஊ��
 (வ,கி) த�க�டராய�ர� (ஊ)வா�/ 1 

ஊ��
 ெமய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேம�பாதி கிராம� 
&அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� க%
ட� 
ெத-� ப�தி

1.ேம�பாதி (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 2.ேம�பாதி 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1(ெத0 , 3.ேம�பாதி (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாவ��ெத0 , 4.ேம�பாதி (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள)@ட1ெத0 , 5.ேம�பாதி (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B1தால�ேப%ைட , 6.ேம�பாதி (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வாண�ய1ெத0 , 7.ேம�பாதி (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 கா;திேரா/ , 8.ேம�பாதி (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 அ8ஜனகாலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வடவண�க�பா
கி
ராம� &அ#ச� 
604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1ெவ�ளாள1ெத0 
, 2.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 �ர;ெத0 , 

3.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 எட�ேப%ைட 
பா%ைடேரா/ , 4.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

யாதவ�ெத0 , 5.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

ேரா/ ெத0 , 6.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

பைழயகாலன) , 7.வடவண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

பைழயகாலன)ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 8.வடவண�க�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 �தியகாலன) , 9.வடவண�க�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 வ�நாயக�ர� , 10.வடவண�க�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 அரசமர1ெத0 , 11.வடவண�க�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வ�ல� கிராம� & 

அ#ச� 604505

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
கிழ��ப�தி

1.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ கவைர1 ெத0 , 2.வ�ல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 க�மாள� ெத0 , 3.வ�ல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/1 ந/1 ெத0 , 4.வ�ல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 கைடெத0 , 5.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

ச�னதிெத0 , 6.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 யாதவ� 
ெத0 , 7.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ப�ராமண� ெத0 , 

8.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ேவ%ைடகா� ெத0 , 

9.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 அ0;ததிய� பாைளய� , 

10.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ல� தா3க� , 

11.வ/கம3கல� (வ.கி) வ�ல�(ஊ)வா�/2 வ/கம3கல� , 

12.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெகா�ைலேம%/1 ெத0 
, 13.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வ�ல� கிராம� & 

அ#ச� 604505

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட� 
ெத-��ப�தி

1.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மாதாேகாய�� ெத0 , 

2.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3Yதாேகாய�� ெத0 , 

3.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வட�� ெத0 , 4.வ�ல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ந/1ெத0 , 5.வ�ல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ெத-� ெத0 , 6.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�(1ெத0 , 7.வ�ல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �(காலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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தா
ெநாள�ைப 
வ�ல� அ#ச� 
604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 , 

2.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள)@ட1ெத0 , 

3.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B0க� 
ேகாவ��ெத0 , 4.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள�கைரெத0 , 5.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ8ஜனகாலன) , 6.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

காலன) மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 7.தா
ெநாள�ைப (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) ேரா/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெச�டா3�ள� 
ெபரணம�"� 
அ#ச� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-�  க%
ட�,

1.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �N� , 

2.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எட�பாைளய� , 

3.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 நகர;த� ேம%/1 
ெத0 , 4.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 நகர;த� 
ப�ளெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெச�டா3�ள� 
ெபரணம�"� 
அ#ச� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�

1.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

2.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண�ெத0 , 

3.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள)�@ட1ெத0 , 

4.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஓ%ட� ெத0 , 

5.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 த�மராஜாெத0 , 

6.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8ஜனகாலன) , 

7.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மண�ய;தா3க� , 

8.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 மாதாேகாவ��ெத0 
, 9.ெச�டா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

காலன)�.��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேமாசவா
 
கிராம� &அ#ச� 
604503

ஆ�.சி.எ�.உய� 
நிைல�ப�ள) 
�தியக%
ட� 
வட��ப�தி

1.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 1 , 

2.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 2 , 3.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;(ெத0 , 

4.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பைழய காலன)1 , 

5.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �திய காலன) 1 , 

6.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� 
, 7.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய�ெத0 2 , 

8.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத0  3 , 9.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 1 , 10.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பைழயகாலன) 2 , 11.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பைழயகாலன) 3 , 12.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 2 , 13.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 3 , 14.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 4 , 15.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத-��தியகாலன) 5 , 16.ேமாசவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/1ெத0 �தியகாலன) 6 , 17.ேமாசவா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� �தியகாலன) 7 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ர�நாதசB1திர� 
&அ#ச� 604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� 
ெத0 , 2.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

க�மாள� ெத0 , 3.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� ெத0 , 4.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப0மா� ேகாய�� ெத0 , 

5.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந1த�ேப%ைட 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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பகவநாத�ர� 
ம(ரா 
ர�நாதசB1திர� 
604503

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�, 

ெத-� ப�தி கிழ�� 
பா�1த(

1.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பகவ;த�ர� 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 2.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பகவ;த�ர� ந/1ெத0 , 

3.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பகவ;த�ர� 
தா3க� ெத0 , 4.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3  பகவ;த�ர� ேரா%/1ெத0 , 5.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8சனகாலன) , 6.இர�நாதசB1திர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மாதாேகாய�� ெத0 , 

7.இர�நாதசB1திர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �.�� ெத0 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெர%
��ப� 
கிராம� &அ#ச� 
604503

ஊரா%சி ஓ�றிய 
(வ�க ப�ள)  
(எ*.எ*.ஏ. க%
ட�) 

�திய க%
ட� 
ெத-� ப�தி

1.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
��ப� , 

2.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
��ப� காலன) 
, 3.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச3கரா;தி , 

4.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேச8�கவா	சா� , 

5.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆ	சா8ெத0 , 

6.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெப8யஇலவ;தா3க� , 7.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3 சி�னஇலவ;தா3க� , 8.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) , 9.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� , 10.ெர%
��ப� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 

11.ெர%
��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஓ1தவாைடெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேவள;தா3க�,h/o 

மாண��கம3கல� 
கிராம� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட���ப�தி

1.மாண��கம3கல� (வ.கி) ேகாழி��லிZ� (ஊ)வா�/2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 2.மாண��கம3கல� (வ.கி) 
ேகாழி��லிZ� (ஊ)வா�/2 பைழயகாலன) , 3.மாண��கம3கல� 
(வ.கி) ேகாழி��லிZ� (ஊ)வா�/2 �தியகாலன) வட�� , 

4.மாண��கம3கல� (வ.கி) ேகாழி��லிZ� (ஊ)வா�/2 

�தியகாலன) ெத-� , 5.மாண��கம3கல� (வ.கி) ேகாழி��லிZ� 
(ஊ)வா�/2 ேரா%/1ெத0 , 6.மாண��கம3கல� (வ.கி) 
ேகாழி��லிZ� (ஊ)வா�/2 ஒ1தவாைடெத0 , 

7.மாண��கம3கல� (வ.கி) ேகாழி��லிZ� (ஊ)வா�/3 

ப�ள1ெத0 , 8.மாண��கம3கல� (வ.கி) ேகாழி��லிZ� 
(ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ேகாழி�லிZ�கிராம
� &அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)  
கிழ�� க%
ட�

1.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 �.��1ெத0 , 

2.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெப8யெத0 , 

3.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 �ள1(ெத0 , 

4.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 மா8ய�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 5.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

ேரா/ெத0 , 6.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

பாடசாைலெத0 , 7.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

�திய�ள1(ெத0 , 8.ேகாழி��லிZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ஏ;த� கிராம� 
&அ#ச� 604502

ப�ரபா நிதிஉதவ� 
(வ�க�ப�ள)

1.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 (ஏ;த�) , 

2.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/ ெத0 (ஏ;த�) , 

3.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 (ஏ;த�) , 4.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ெத0 , 

5.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைலெத0 , 6.ஏ;த� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 7.ஏ;த� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 , 8.ஏ;த� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயப;தம3கல� , 9.ஏ;த� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(ப;தம3கல� , 10.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 எ%
ய;தா3க� ேரா/ , 11.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 கா;திநக� , 12.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

�.��ேரா/ெத0 , 13.ஏ;த� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயப;தம3கல� கிழ�� ெப8ய ெத0 , 14.ஏ;த� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 எ%
1தா3க� �.��ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மைழZ� கிராம� 
&அ#ச�  604502

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள) ேம-� �திய 
க%
ட� ெத-� ப�தி

1.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1 ெத0 , 

2.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;( ெத0 , 3.மைழZ� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெகாச1 ெத0 , 4.மைழZ� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க�மவா� ெத0 , 5.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 6.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 வாண�ய1 ெத0 , 7.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 8.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெச�லிய�ம� ேகாவ�� பா%ைட ெத0 , 

9.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய காலன) 1வ( 
ெத0 , 10.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன) 
ேரா/1 ெத0 , 11.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேதI� 
ேரா/ ெத0 , 12.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ேம-� ெத0 , 13.மைழZ� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந/1 ெத0 , 14.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� கிழ�� ெத0 , 15.மைழZ� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� �.�� ெத0 
, 16.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச;ைத பா%ைட 1வ( 
ெத0 , 17.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச;ைத பா%ைட 
2வ( ெத0 , 18.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச;ைத 
பா%ைட 3வ( ெத0 , 19.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�%ைட கைர ெத0 , 20.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

தாழ�A�
 பா%ைட ெத0 , 21.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 தாழ�A�
 பா%ைட �.�� ெத0 , 22.மைழZ� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய காலன) 2வ( ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மைழZ� 
கிராம�&அ#ச� 
604502

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள) வட��  
க%
ட�

1.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ�  (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 2.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ�  
(ஊ)வா�/ 3 ேம%/ ெத0 , 3.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ�  
(ஊ)வா�/ 3 ேதI� ேரா/ எ�.ஜி.ஆ� நக� , 4.சி3க�A�
 
(வ.கி) மைழZ�  (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 காலன) 
ப��ைளயா� ேகாவ�� 1வ( ெத0 , 5.சி3க�A�
 (வ.கி) 
மைழZ�  (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 காலன) ப��ைளயா� 
ேகாவ�� 2வ( ெத0 , 6.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ�  
(ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 காலன) ேரா/1 ெத0 , 7.மைழZ� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�/ காலன) ேந0 நக� , 

8.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 தாழ�A�
 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 9.மைழZ� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 தாழ�A�
 ேரா/1 ெத0 , 10.மைழZ� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எட�ேப%ைட ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 
, 11.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எட�ேப%ைட ேரா/1 
ெத0 , 12.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 இ0ள� காலன) , 

13.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத0 , 14.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� 
ந/1 ெத0 , 15.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� 
பாடசாைல ெத0 , 16.மைழZ� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� 
ேதா�� ெத0 , 17.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ� (ஊ)வா�/ 3 

சி3க�A�
 காலன) ப��ைளயா� ேகாவ�� 3வத , 

18.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ� (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 
காலன) ப��ைளயா� ேகாவ�� 4வத , 19.சி3க�A�
 (வ.கி) 
மைழZ� (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 ேந0 நக� கிழ�� ெத0 , 

20.சி3க�A�
 (வ.கி) மைழZ� (ஊ)வா�/ 3 சி3க�A�
 
ேந0 நக� ேம-� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மைழZ� 
ேகாத�ட�ர� 
கிராம� &அ#ச� 
604502

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள)இ எ* எ* ஏ 
க%
ட� கிழ�� 
க%
ட�

1.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 ெத0 , 

2.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட1 ெத0 , 

3.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா�ேகாய�� 
ெத0 , 4.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காலன) 
ேபா�� ேரா/ ெத0 , 5.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �ள�கைரெத0 , 6.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;திய� பாைளய� , 7.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட� ெத0 கிழ�� ப�தி , 

8.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ேகாய�� 
ெத0 கிழ�� ப�தி , 9.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 ெப0மா�ேகாய�� ேம-� ப�தி , 10.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காலன)ேரா/ கிழ�� ப�தி , 

11.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர 
ேம-�ெத0 , 12.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மாதாேகாய�� ெத0 , 13.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 ஏ8�கைரெத0 , 14.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிபாைளய� Bத� ெத0 , 

15.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ0;ததிய�பாைளய� 2வ(ெத0 , 16.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� 3வ( ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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மைழZ� 
ேகாத�ட�ர� 
கிராம� 604502

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
எ* எ* ஏ 
க%
ட� வட�� 
பா�1த கிழ�� 
அைற எ� 7

1.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சனகாலன) 
ேரா/ ெத0 , 2.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

எரவா
 ேகாய�� ெத0 , 3.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 

4.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
ப��ைளயா�ேகாய�� Bத� த.ெ0 , 5.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) ப��ைளயா� ேகாய�� 2வ( ெத0 
, 6.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
ப��ைளயா�ேகாய�� 4வ(ெத0 , 7.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) ப��ைளயா� ேகாய�� 5வ( ெத0 
, 8.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 காலன) 
ப��ைளயா�ேகாய�� ந/1ெத0 , 9.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வட�� Bத� த0 , 10.ேகாத�ட�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வட��2வ( ெத0 , 

11.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வட�� 
காலன)ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 வட�� , 12.ேகாத�ட�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வட�� காலன)ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 வட�� , 13.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 எரவா
 ேரா/ெத0 , 14.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆலமர1ெத0 , 15.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 எரவா
ேம-�ேரா/ ெத0 , 

16.ேகாத�ட�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ �
ைச 
ேரா/ ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெவ3கட�ர� 
ம(ரா கட�ைப 
கிராம� &அ#ச� 
604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன) 1வ( 
ெத0 , 2.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 3.கட�ைப (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ரா%
ண கிண. ெத0 , 4.கட�ைப (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) ேரா/ ெத0 , 5.கட�ைப (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� , 6.கட�ைப (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெவ3க%டாவர� ப�ள1 ெத0 , 7.கட�ைப (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெவ3க%டாவர� ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத0 , 8.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெவ3க%டாவர� 
ேரா/ ெத0 , 9.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெவ3க%டாவர� ெகா�ைல ேம%/ ெத0 , 10.கட�ைப (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன) 2வ( ெத0 , 11.கட�ைப 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன) 3வ( ெத0 , 

12.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �திய காலன) ேரா/ 
ெத0 , 13.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ரா%
ன�கிண. 
கிழ�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கட�ைப கிராம� 
&அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), அைற 
எ� 2, கட�ைப 
கிராம� &அ#ச� 
604502திய  க%
ட�

1.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

2.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம3களவாழிய�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 3.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத0 , 4.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ராஜவ�ன)ய� ெத0 , 5.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேம%/1 ெத0 , 6.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� 
ெத0 , 7.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 8.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதI� 
ேரா/ ெத0 , 9.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன 
ேகாவ�� ச;( ெத0 , 10.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ைர*மி� ெத0 , 11.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதI� 
பா%ைட ெத0 , 12.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

@%/ற? கைட ெத0 , 13.கட�ைப (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

�%ைடகைர ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�கைர கிராம� 
வ�ல� அ#ச� 
604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�,

1.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட ெத0 , 

2.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 , 

3.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத�டெத0 , 

4.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத�கைர காலன) , 

5.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 தாச8 ெத0 , 

6.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ன)ய� ெத0 , 

7.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப0�பா�க� காலன) , 

8.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப8யா� காலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெகாரசலவா
 
ம(ரா ெத�கைர 
கிராம� வ�ல� 
அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.ெத�கைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெகாரசலவா
 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கீ7ெவ�ள)Z� 
வடவண�க�பா
 
அ#ச� 604505

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள),

1.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 பஜைனேகாய�� 
ெத0 , 2.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

பாடசாைலெத0 , 3.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1அ�ரகார� ெத0 , 4.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ேம%/1 ெத0 , 5.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 ேரா%/1 ெத0 , 6.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 தி0மண�தா3க� , 7.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 ேம-�ெத0 , 8.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 �தியகாலன) , 9.கீ7ெவ�ள)Z� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 பைழயகாலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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க�டவரா%
கிராம
� &அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)வட�
�ப�தி,

1.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாவ��ெத0 
, 2.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1ெத0 , 

3.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சிறியெத0 , 

4.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(காலன) , 

5.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) , 

6.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ராயன;த� 
பஜைனேகாவ��ெத0 , 7.க�டவர%
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3 ராயன;த� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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@1த�ப%/ 
கிராம� . 

க�டவரா%
 
அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) ,

1.@1த�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8ஜனகாலன) , 

2.@1த�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாவ��ெத0 
, 3.@1த�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 , 

4.@1த�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 

5.@1த�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கள1( ெத0 , 

6.@1த�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �(1 ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெபா�R�கிராம� 
&அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
�தியக%
ட�  
கிழ�� ப�தி அைற 
எ� 1,

1.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வட��ைஜன� ெத0 , 

2.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1ேம-� ைஜன� ெத0 , 

3.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெத-�ைஜன� ெத0 , 

4.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ைஜன� ேகாவ�� ெத0 , 

5.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ��ைஜன� ெத0 , 

6.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8யெத0 , 

7.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சி�ன ெத0 , 

8.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதா%ட�கார1 ெத0 , 

9.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கள1(ேம%/ெத0 , 

10.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 

11.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆ	சா8 ெத0 , 

12.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஈ*வர� ேகாய�� 
ெத0 , 13.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இ0ள� காலன) 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெபா�R� 
கிராம� &அ#ச� 
604408

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட� 
ெத-� ப�தி ,

1.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ம� ேகாய�� ெத0 
, 2.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சி3கார�ேப%ைட1 
ெத0 , 3.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ணாநக� , 

4.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 J�ப�ரமண�ய Jவாமி 
ேகாய�� ெத0 , 5.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ணாநக� ேதா�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெபா�R� 
கிராம� &அ#ச� 
604408

அரசின� 
ேம�நிைல� ப�ள), 
கிழ�� க%
ட� 
ேம-� ப�தி ,

1.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 , 

2.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �.�� �(1  ெத0 , 

3.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1  ெத0 , 

4.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேதI� சாைல , 

5.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட� ெத0 , 

6.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(1 ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெபா�R� 
கிராம� &அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ��க%
ட�,

1.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப#சாய1த�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 Yதா 
ேகாய�� ெத0 , 3.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப�ள1 
ெத0 , 4.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மாதா ேகாய�� 
ெத0 , 5.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வ�Tவ� ெத0 
, 6.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 தைலயா81 ெத0 , 

7.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வ�
�கார� ெத0 , 

8.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம-� 
ப#சாய1த�ம� ேகாய�� ெத0 , 9.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 கிழ�� ப#சாய1த�ம� ேகாய�� ெத0 ெத0 , 

10.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 Yதா ேகாய�� 
ெத-�1 ெத0 , 11.ெபா�R� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/  3 

�.�� ப�ளெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வ3கார� கிராம� 
& அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள),

1.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� ைஜன� ெத0 , 

2.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத-�ைஜன�ெத0 , 

3.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா�ெத0 , 

4.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச�னதிெத0 , 

5.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ேம%/1ெத0 , 

6.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1ெத0 , 

7.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
�
ய�0��(ெத-�) , 8.வ3கார� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�0�� (வட��) , 9.வ3கார� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �வா�%* Bத� ெத0 , 10.வ3கார� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �வா�%* 2வ( ெத0 , 11.வ3கார� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �வா�%* 3வ( ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ஆவணவா
 
வ;தவாசி அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காமரா[ நக� , 

2.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவாட� 
காலன) , 3.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2அ0;(தி 
பாைளய� , 4.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(1  
ெத0 , 5.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 க�மவா�  
ெத0 , 6.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 7.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ராமண1 ெத0 , 8.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

Bக�மதிய�  ெத0 , 9.ஆவணவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ேம%/1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 மா�ப%/ 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�,

1.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 

2.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெகா�லேம%/ ெத0 , 

3.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெகா�லேம%/ 
�.�� ெத0 , 4.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஏ8�கைர ெச�X� பாைத , 5.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 வ�8? , 6.மா�ப%/ 
(வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 

7.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய���.�� ெத0 , 8.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 9.மா�ப%/ (வ.கி ) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 கழன)ெவள) �.�� ெத0 , 10.மா�ப%/ (வ.கி ) 

ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கழன)ெவள) ெத0 , 11.மா�ப%/ (வ.கி ) 

ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ��ஒ0வாைட ெத0 , 12.மா�ப%/ (வ.கி ) 

ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 13.மா�ப%/ 
(வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாரதிதாச� ெத0 , 14.மா�ப%/ 
(வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ேப1கா� ெத0 , 15.மா�ப%/ 
(வ.கி ) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாரதி ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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கீ7சா1தம3கல� 
வ;தவாசி 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�ளா� ,

1.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ச;( ெத0 , 

2.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெப8ய ைநனா� 
ெத0 , 3.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ0க� 
ேகாய�� ெத0 , 4.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

பஜைனேகாய��ெத0 , 5.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 சி�ன ெத0 , 6.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 மைல�க� ெத0 , 7.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மாசிலாமண� ெத0 , 8.கீ7சா1தம3கல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 எட1  ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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வா��	 சாவ
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வா��	 சாவ
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கீ7சா1தம3கல� 
வ;தவாசி 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� ப�ளா� ,

1.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பைழய காலன) 
மா8ய�ம� ேகாய��  ெத0 , 2.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பைழய காலன) ெத-� ெத0 , 

3.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 தைலயா8 
ெத0 , 4.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பா%ைட 
ெத0 , 5.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய 
காலன) ெத0 1 , 6.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�திய காலன) ெத0 2 , 7.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) ெத0 3 , 8.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) ெத0   4 , 

9.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச�கரவ�1தி 
ெத0 , 10.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ராமநாத 
ஐய� ெத0 , 11.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

தி�
வன� ேரா/ , 12.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 இ0ள� காலன) ெத0 1 , 13.கீ7சா1தம3கல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 இ0ள� காலன) ெத0 2 , 

14.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 இ0ள� 
காலன) ெத0 3 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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இ;திரா நக�, 

ம(ரா 
கீ7சா1தம3கல� 
கிராம� வ;தவாசி 
604408, இ;திரா நக�, 

ம(ரா 
கீ7சா1தம3கல� 
கிராம� வ;தவாசி 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேச1ப%/ ேரா/ 
1 , 2.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர 
ெத0 , 3.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மா�ப%/ ேரா/ , 4.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 5.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப	ைசய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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இ;திரா நக�, 

ம(ரா 
கீ7சா1தம3கல� 
கிராம� வ;தவாசி 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) , 

ெத-� க%
ட�, 

வட�� பா�1த(,

1.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேச1ப%/ ேரா/ 
2 , 2.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேச1ப%/ 
ேரா/ 2 �.�� ெத0 1 , 3.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேச1ப%/ ேரா/ 2 �.�� ெத0 2 , 

4.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 மIதி ெத0 , 

5.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேச1ப% ேரா/ 2 

வட�ற� , 6.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வா� 
ப%டைற ெத0 , 7.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

�ள�கைர ெத0 , 8.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
4 ]� மி� ப���ற� , 9.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ேச1ப% ேரா/ 3 , 10.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேச1ப% ேரா/ �.�� ெத0 , 

11.கீ7சா1தம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேச1ப% ேரா/ 
�.�� ெத0 2 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெச�A� கிராம� & 

அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட� 
வட�� ப�தி ,

1.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 ெத0 , 2.ெச�A� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ய�� உ�ள பர��

99
ெச�A� கிராம� & 

அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட� 
ெத-� ப�தி,

1.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �(1 ெத0 , 2.ெச�A� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள1 ெத0 , 3.ெச�A� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட�காலன)ேரா%/ெத0 , 

4.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� Bத� 
ெத0 , 5.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
3வ( ெத0 , 6.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 இ0ள� 
காலன) , 7.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2ப��ைளயா�ேகாய��ெத0 , 8.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 ேம%/ ெத0 , 9.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2ஒட�கா� 
ெத0 , 10.ெச�A� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 11.ெச�A� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேகா%ைட 
பைழயகாலன) 
வ;தவாசி 604408

சி.எ*.ஐ 
ஆர�ப�ப�ள) வா�/ 
2 ,

1.வ;தவாசி  (ந)வா�/1 ேகா%ைட �தியகாலன) ெமய�னேரா/ , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/1 ேகா%ைட�திய காலன) 1 வ( ெத0 , 

3.வ;தவாசி (ந)வா�/1 ேகா%ைட�தியகாலன) 2 வ( ெத0 , 

4.வ;தவாசி (ந)வா�/1 ேகா%ைட �தியகாலன) 3வ( ெத0 , 

5.வ;தவாசி (ந)ேகா%ைட �திய காலன) 4 வ( ெத0 , 

6.வ;தவாசி (ந)வா�/ 1 ஆ*ட� ெத0 , 7.வ;தவாசி (ந)வா�/ 1 

�F� அ?* ெமய�� ேரா/ , 8.வ;தவாசி (ந)வா�/ 1 

�F�அ?* ெமய��ேரா/ , 9.வ;தவாசி (ந)வா�/1 

�F�அ?* 1வ( �.��ெத0 , 10.வ;தவாசி (ந)வா�/1 

�0�அ?* 2வ( �.��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ேகா%ைட 
பைழயகாலன) 
வ;தவாசி 604408

சி.எ*.ஐ 
ஆர�ப�ப�ள) வா�/ 
2 ,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 2 மா�ெக% 1 வ( ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 2   மா�ெக% 2 வ( ெத0 , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 2 

ேர
ேயாF� ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 2 

(X�கான1த�ம� ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 2 

மாதாேகாய�� ெத0 , 6.வ;தவாசி (ந)வா�/ 2 அகழி ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கா#சி�ர�ேரா/ 
வ;தவாசி 604408

�ன)த ேம8 ஆர�ப 
ப�ள) வட�� ப�தி 
ம1தியக%
டம,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 3 ேகா%ைட�� ப�ரதான ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 3 ேகா%ைட�� 1 வ( ெத0 , 3.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 3 ேகா%ைட�� 2வ(ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 3 

ேகா%ைட�� 3  வ( ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 3 

ேகா%ைட�� 4  வ( ெத0 , 6.வ;தவாசி (ந)வா�/ 3 

ேகா%ைட�� 5  வ( ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கா#சி�ர� ேரா/ 
வ;தவாசி 604408

ஆ�.சி.எ� 
(வ�க�ப�ள) 
வட��க%
ட� 
ேம-� ப�தி

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 5 கனகராமசாமி ப��ைள1 ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 4 கா#சி�ர� ேரா/ , 3.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 4 ப��ைளயா�ேகாய��ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 4 

சேவ8யா�பாைளய� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கா#சி�ர� ேரா/ 
வ;தவாசி604408

ஆ�.சி.எ� 
(வ�க�ப�ள) வா�/ 
4 கிழ��ப�தி 
வட��க%
ட� ,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 5(X�கான1த�ம� ேகாய��ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 5 ெநம;தகார1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ேம�ம0வ1N� 
சாைல 
வ;தவாசி604408

ஒM3�Bைற 
வ�-பைன�@ட� ,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 8 ெப8யமIதி ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 6 காய�ேத மி�ல1 நக�Bத� ெத0 , 3.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 6 காய�ேதமி�ல1 நக� �.��ெத0 , 

4.வ;தவாசி(ந)வா�/ 6 காய�ேதமி�ல1நக� ேம%/1ெத0 , 

5.வ;தவாசி(ந)வா�/ 6 ேக.எ*.ேக. நக� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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106
ஆ*ப�%ட� ேரா/-

வ;தவாசி 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
B*>� 
ஆர�ப�ப�ள) வா�/ 
7,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 7 ம̂ய�னாகாத�சா 1வ( ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 7 ம̂ய�னாகாத�சா 2வ( ெத0 , 

3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 7 ம̂ய�னாகாத�சா 3வ( ெத0 , 

4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 7 கலாGகார Bத� ெத0 , 5.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 7 கலாGகார �.��1 ெத0 , 6.வ;தவாசி (ந)வா�/ 6 

ப�ணா3� காத�சா ெத0 , 7.வ;தவாசி (ந)வா�/ 6 ஆலமர1 
ெத0 , 8.வ;தவாசி (ந)வா�/ 7 ஆ*ப�%ட� ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

107

பாX உைடயா� 
ெத0 வ;தவாசி 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள) அைற 
எ� 1 ேம-� ப�தி,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 8பஜைன ேகாய�� ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 8கவைர1 ெத0 , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 8 பாX 
உைடயா� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�

108
ம̂ராகாத�ஷாெத0 
வ;தவாசி 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள)(வா�/ 
9 வட�� ப�தி

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 17 நாதBன) ெத0 , 2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 
17 காமராஜ� நக� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

109
ம̂ராகாத�ஷாெத0 
வ;தவாசி 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள)(வா�/ 
9 வட�� ப�தி,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 9 ம̂ரா காத�ஷா ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 9 காத�ம̂ரா மைரகாய� ெத0 , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 9 

அ	சர�பா�க� ேரா/ , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

110
கா#சி�ர� ேரா/ 
வ;வாசி 604408

ஆ�.சி.எ� 
உய�நிைல�ப�ள),

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 10 காயலா� ஓ1தவாைடெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 10 அ�ப� ெத0 , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 10 

க�னார ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 10 க�மாள� ெத0 , 

5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 10 த�மராஜா ேகாய�� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

111
கா#சி�ர� ேரா/ 
வ;வாசி 604408

ஆ�.சி.எ� உய� 
நிைல�ப�ள) 
ம1தியக%
ட�,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 11 கX3� மைர�காய� ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 11 ம�(� மைர�காய� ெத0 , 

3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 11 ம�(� மைர�காய� ெத0 1வ( ச;( 
, 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 11 ம�(� மைர�காய� 2வ( ச;( 
ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 11 ம�(� மைர�காய�3வ( ச;( 
 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

112 வ;தவாசி 604408

அரசின� மகள)� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
பைழய க%
ட� 
பஜா� ெத0,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 16 ஒ1தவாைட ெச%
 ெத0 , 

2.வ;தவாசி(ந)வா�/ 16 ஒ1தவாைட ெத0 வ�8? , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

113  வ;தவாசி 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� பஜா� ெத0,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 12 ராமGய� ெத0 , 2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 
12 நாவ�த� ச;( ெத0 , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 12 காத� ஜ�டா 
ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 12 பா��கார ெத0 , 5.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 12 பஜா� வ 2தி , 6.வ;தவாசி (ந)வா�/ 12 கா;தி ெத0 , 

7.வ;தவாசி (ந)வா�/ 12 காத� ஜ�டா ெத0 வ�8? , 

8.வ;தவாசி (ந)வா�/ 12 சீதாராம� நாU/ ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-

114
ச�னதி ெத0 
வ;தவாசி 604408

ச�னதி 
ேம�நிைல�பள) 
ம1திய ப�தி ேம-� 
க%
ட�, வா�/ 14

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 13 ேகா.ரா. கிEட�ப உைடயா� ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 13 த. கிEட�ப உைடயா� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�

115
ச�னதி ெத0 
வ;தவாசி604408

ச�னதி 
ேம�நிைல�பள) 
ம1திய ப�தி ெத-� 
க%
ட�, வா�/ 14

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 13 ெகாச1 ெத0 (தி0ந2லக�ட� ெத0) , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 14 ெச�பட1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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 எ�

வா��	 சாவ
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116
 ச�னதி ெத0 
வ;தவாசி604408

ச�னதி 
ேமநிைல�ப�ள) 
கிழ��� க%
ட� 
ேம-� ப�தி,

1.வ;தவாசி(ந)வா�/ 17 ச�னதி �(ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 17 ச�னதி �( ெத0 1 வ( ச;( , 3.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 17 ச�னதி �(ெத0 2வ( ச;( ெத0 , 4.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 14 ச�னதி ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 14 பாரதியா� 
ெத0 (ச�னதி ெத0) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

117
ச�னதி ெத0 
வ;தவாசி604408

ச�னதி 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வா�/ 14 கிழ�� 
க%
ட� 
கிழ���ப�தி,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 14 இராமசாமி உைடயா� ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 17 ேகசவநக� ெமய�� ெத0 , 3.வ;தவாசி 
(ந)ேகசவநக� 1வ( ச;( ெத0 , 4.வ;தவாசி(ந)வா�/ 17 

ேகசவநக� 2வ( ச;(ெத0 , 5.வ;தவாசி(ந)வா�/ 17 ேகசவநக� 
3வ( ச;(ெத0 , 6.வ;தவாசி(ந)வா�/ 17 ேகசவ நக� 4வ( 
ச;( ெத0 , 7.வ;தவாசி(ந)வா�/ 17 ேகசவ நக� 5வ( 
ச;(ெத0 , 8.வ;தவாசி (ந)வா�/ 17 ேகசவநக� பாரதி நக� 
6வ( ச;(ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

118
 பஜா�ெத0 
வ;தவாசி604408

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வா�/ 12, 

�தியக%
ட�

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 15 இர%ைட வாைட ெச%
 ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 15 இர%ைடவாைட ெச%
 ெத0 வ�8? , 

3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 15 ச�Bக� ெத0 , 4.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 15 மகாவ 2ர� ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 15 ராமதா* 
ெத0 , 6.வ;தவாசி (ந)வ;தவாசி , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-

119
பஜா� வ 2தி, 
வ;தவாசி 604408

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள)

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 19 ராஜிSகா;தி ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 19 ேச1ப% ேரா/ , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 19 

தி�
வன� ேரா/ , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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120
ெப8ய காலன) 
வ;தவாசி 604408

ேராம� 
க1ேதாலி�மிஷ� 
ஆர�ப�ப�ள), வா�/ 
18

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 18ெப8ய காலன)Bத�ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 18 ெப8யகாலண� 2வ( ெத0 , 

3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 18 ெப8யகாலண� 3வ( ெத0 , 

4.வ;தவாதி(ந)வா�/ 18 ெப8ய�தியகாலண� ெமய��ெத0 , 

5.வ;தவாசி(ந)வா�/ 18 ெப8ய�தியகாலண� 1வ( ெத0 , 

6.வ;தவாசி  (ந)வா�/ 18 ெப8ய�தியகாலண� 2வ( ெத0 , 

7.வ;தவாசி (ந)வா�/ 18 ெப8ய�தியகாலன) 3வ( ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

121
 பஜா�ெத0, 

வ;தவாசி 604408

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வட�� க%
ட� ,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/  20 ப�ராமண� ெத0 , 2.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 21 ைச�கி� வரத ராஜி Bதலி ெத0 , 3.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 21 வ 2ராசாமி Bதலி ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 21 

க*N8 பாG ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

122

பஜாவ 2தி அைற 
எ�23, வ;தவாசி 
604408

அரசின� ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள)

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 20 யாதவ� ெத0 , 2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 
20 ஓ%ட1 ெத0 , 3.வ;தவாசி (ந)வா�/ 21 வாண�ய�ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

123
கா;தி ேரா/, 

வ;தவாசி 604408

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) ,

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 22 ெபா%
நாU/ ெமய�� ெத0 , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 22 ெபா%
நாU/ 1 வ( ெத0 , 

3.வ;தவாசிவா�/ 22 ெபா%
நாU/ 2வ( ெத0 , 4.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 22 ெபா%
நாU/ 4வ(ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 23 

ெபா%
நாU/ 3வ(ெத0 , 6.வ;தவாசி (ந)வா�/ 23 

ெபா%
நாU/ 5வ( ெத0 , 7.வ;தவாசி (ந)வா�/ 23 

ெபா%
நாU/ வ�8? ெத0 , 8.வ;தவாசி (ந)வா�/ 23 

ேக.வ�.
.நக� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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124
 கா;திேரா/ 
வ;தவாசி604408

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வா�/ 12, 

ம1தியக%
ட� 
அைற எ� -16,17

1.வ;தவாசி (ந)வா�/ 24 தி0ந2லக�ட�ர� ெகாசபாைளய� , 

2.வ;தவாசி (ந)வா�/ 24 கா%/நாG�க� ெத0 , 3.வ;தவாசி 
(ந)வா�/ 24 அ�ணாசாமி Bதலி ெத0 , 4.வ;தவாசி (ந)வா�/ 
24 வ�னாயக Bதலி ெத0 , 5.வ;தவாசி (ந)வா�/ 24 ஆரண� 
ேரா/ , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

125

ெச�னாவர� 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�தி 
ைமய�க%
ட�,

1.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/1பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 2.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/2 சன)Yைல 
ெத0 , 3.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/3 ேரா/ெத0 , 

4.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/1 பஜைன ேகாவ�� 
ெத-� ெத0 , 5.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/1 

கா�வாG ெத0 , 6.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/2 

வட�� சன) Yைல ெத0 , 7.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  
(ஊ)வா�/2 சன) Yைல ேம-� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�
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ெச�னாவர� 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
�திய க%
ட� 
கிழ�� ப�தி

1.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத0 , 2.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/2 

ம;தெவள) ெத0 , 3.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/2 

Bத�ேம%/1ெத0 , 4.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/3 

இ0ள� �
ைச , 5.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/2 

2வ( ேம%/1ெத0 , 6.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/3 

3வ( ேம%/ெத0 , 7.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/3 

4வ( ேம%/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெச�னாவர� 
கிராம� ம-.� 
&அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� க%
ட� 
ேம-� அைற

1.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4ஆ*ப1தி8 ேரா/ , 

2.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ	சர�பா�க� 
ேரா/ , 3.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �றவ� 
�
ைச , 4.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
ராஜ�மா�ெத0 , 5.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
அ�ைனச1தியாநக� , 6.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
பாரதிெத0 , 7.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
@%/ேரா/ , 8.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 9.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ தமி7நா/ மி�சார வா8ய �
ய�0�� , 

10.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ சா0தி ெத0 , 

11.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ ம0வ1N� சாைல , 

12.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ வ�ஜியல%Jமி நக� , 

13.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ கா;தி நக� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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ெச�னாவர� 
அ#ச� 604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� க%
ட�, 

ெத-� Bக�,

1.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �(1ெத0 , 

2.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ம-.� 4 �(1 
ெத0 , 3.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4எ�.ஜி.ஆ�. 

நக� , 4.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ெச�னாவர� 
காலன) , 5.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேக.எ�.நக� 
, 6.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ அ8ஜனகாலன) , 

7.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ நாவ�த� ெத0 , 

8.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ ெச�னாவர� ேரா/ , 

9.ெச�னாவர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ ஐயாக�_1ெத0 
ெச�னாவர� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ப�0N� கிராம� 
ம-.� 
&அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� க%
ட� ,

1.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட1 ெத0 , 

2.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைட ெத0 , 

3.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ெஜய�ன� ேகாய�� ெத0 , 

4.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட1 ெத0 , 

5.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம3க ந�"� சாைல , 

6.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 7.ப�0N� 
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�ன�ைட1 ெத0 , 8.ப�0N�  
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 (கிராம�) , 9.ப�0N�  
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம� ம0வ1N� சாைல , 

10.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2Bக�மதிய� �
ய�0�� 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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 ப�0N� கிராம� 
ம-.� 
&அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� க%
ட�,

1.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 அ0;ததிய� பாைளய� , 

2.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3இ0ள� �
ய�0�� , 

3.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �ள�கைரெத0 , 

4.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப�ள1ெத0 
(ஆ.தி.�
ய�0��) , 5.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
4ேம%/ெத0 1(ஆ.தி.�
ய�0��) , 6.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4ேம%/ெத0 2 ஆ.தி �
ய�0��) , 7.ப�0N�  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேம%/ெத0 3 ஆ.தி.�
ய�0��) , 8.ப�0N�  
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேம%/ெத0 4ஆ.தி.�
ய�0��) , 

9.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேம%/ெத0 
5ஆ.தி.�
ய�0��) , 10.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ேம%/ெத0 6ஆ.தி.�
ய�0��) , 11.ப�0N�  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ேம%/ெத0 7 ஆ.தி.�
ய�0��) , 12.ப�0N�  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேம%/ெத0 8ஆ.தி.�
ய�0��) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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கைடசி�ள� 
கிராம� h/o 

ம0தா/ அ#ச� 
604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி ,

1.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1  ெஜ.ெஜ.நக� 
ச;(ெத0 3 , 2.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 2 

காள)ய�ம�ேகாய��ெத0 , 3.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1ெத0 , 4.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள1ெத0 , 5.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 2 கீழ�ைட1ெத0 , 6.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 2 நாU/1ெத0 , 7.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 2 �.��1ெத0 , 8.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 3 I8ய��ப�பஜைனேகாய��ெத0 , 9.ம0தா/ (வ.கி) 
கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 3 I8ய��ப� ேமல�ைட1ெத0 , 

10.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 3 

அ0;ததிய�பாைளய� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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வா��	 சாவ
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கைடசி�ள� 
ம(ரா h/o ம0தா/ 
அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ ெத0 , 

2.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 

கீழ�ைடேரா/1ெத0 , 3.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத�னைடேரா/1ெத0 , 4.ம0தா/ (வ.கி) 
கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைடேரா/1ெத0 , 5.ம0தா/ 
(வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1  ெஜ.ெஜ நக� ேட3�1ெத0 , 

6.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 ெஜ.ெஜ நக� 
ந/1ெத0 , 7.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 ெஜ.ெஜ 
நக� ெமய��ெத0 , 8.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 

ெஜ.ெஜ நக� �%ட1ெத0 , 9.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� 
(ஊ)வா�/ 1 ெஜ.ெஜ நக� ச;(1ெத0 1 , 10.ம0தா/ (வ.கி) 
கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 1 ெஜ.ெஜ.நக� ச;(1ெத0 2 , 

11.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 3 I8யதா3க� 
வடவ�ைட1ெத0 , 12.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 
3 I8யதா3க�ெத�ன�ைட1ெத0 , 13.ம0தா/ (வ.கி) 
கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 3 I8யதா3க� க�ண�ெத0 , 

14.ம0தா/ (வ.கி) கைடசி�ள� (ஊ)வா�/ 3 I8யதா3க� 
ப��ைளயா�ேகாய��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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ம0தா/ கிராம� & 

அ#ச� 604405

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வட���க%
ட�,

1.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப8யப�ராமண� ெத0 , 

2.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 க�மாள1ெத0 , 

3.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 நாU/1ெத0 , 4.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சிறியப�ராமண� ெத0 , 5.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய���.��ெத0 , 

6.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 Jைச% ைர*மி�ெத0 , 

7.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 தி0�ள� , 8.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ�� ேரா%/1ெத0 , 9.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத-�ேரா%/1ெத0 , 10.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப*நிைலய� ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-

134

வட��, 

ைமய�க%
ட� 
ம0தா/ அ#ச� 
604405

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள)

1.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ேகாவ�� 
ெத0 , 2.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வட�� 
ப�ள1ெத0 , 3.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 �.�� 
ப�ள1ெத0 , 4.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெத-� 
ப�ள1ெத0 , 5.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ஒ1தவாைட ெத0 , 6.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

வட�� ேம%/ெத0 , 7.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

நாராச;( ப�ள1ெத0 , 8.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ெத-� ேம%/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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ம0தா/ கிராம� & 

அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
எ*.எ*.ஏ.க%
ட� 
வட�� ப�தி �திய 
க%
ட�, ேம-� 
ப�ளா�,

1.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �	சி பாைளய1ெத0 , 

2.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ேம-��	சிபாைளய1ெத0 , 3.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர1 வ(ெத0 , 4.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர 2 வ(ெத0 , 5.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர 3 வ(ெத0 , 6.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர4 வ(ெத0 , 7.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர 5 வ(ெத0 , 8.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர 6 வ(ெத0 , 9.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர 7 வ(ெத0 , 10.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 �ள�கைர 8 வ(ெத0 , 11.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 பழ3�
ய�ன� ராஜ2Sகா;திநக� , 12.ம0தா/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ�ணாநக� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

136
 ம0தா/ கிராம� 
& அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட���ப�தி 
கிழ���க%
ட�,

1.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/4 ம0தா/காலன) �.�� 
ெத0 , 2.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/4 காலன) கிழ�� 
மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 3.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/4 காலன)ேம-�மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 

4.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ம0தா/காலன) ப3கலா 
ேம%/ெத0 , 5.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 காலன) 
கிழ�� ப3கலா ேம%/ெத0 , 6.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன) ேம-� ப3கலா  ேம%/ெத0 , 7.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ம0தா/காலன) ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத0 , 8.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ம0தா/காலன) பா�� ெத0 , 9.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ம0தா/காலன) ெத-� பா�� ெத0 , 10.ம0தா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 காலன) ப��ைளயா�ேகாவ�� 
�.��ெத0 , 11.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ம0தா/காலன) ேட3ெத0 , 12.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன) மா8ய�ம� ேகாவ�� ப���ற�1வ(ெத0 
, 13.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 காலன) மா8ய�ம� 
ேகாவ�� ப���ற�2வ(ெத0 , 14.ம0தா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 காலன) மா8ய�ம� ேகாவ�� ப���ற�3வ(ெத0 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

137
க�லா3�1( h/o 

ம0தா/ 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
ேம-� ப�தி

1.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 2 கரசிய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 3.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள1ெத0 , 4.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( 
(ஊ)வா�/ 2 உைடயா� ெத0 , 5.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( 
(ஊ)வா�/ 3 காேவ8பா�க� ேரா%/1ெத0 , 6.ம0தா/ (வ.கி) 
க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 காேவ8பா�க� காலன) 
க3ைகய�ம�ேகாவ��ெத0 , 7.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( 
(ஊ)வா�/ 1 காேவ8பா�க� காலன) ேரா%/ெத0 , 8.ம0தா/ 
(வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 காேவ8பா�க� காலன)  
�(ெத0 , 9.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 

காேவ8பா�க� காலன)  ந/1ெத0 , 10.ம0தா/ (வ.கி) 
க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 காேவ8பா�க� காலன) 
மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 11.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( 
(ஊ)வா�/ 1 ஜ�னேம/ க3ைகய�ம� ேகாவ��ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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க�லா3�1( h/o 

ம0தா/ 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
ெம1ைத க%
ட� 
ெத-� ப�தி

1.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 எ� ஜிஅ� நக� 
1வ(ேரா%/1ெத0 , 2.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 
1 க�Xெகா�ைலேம/ ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 3.ம0தா/ 
(வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 க�Xெகா�ைலேம/ 
ேம%/ெத0 , 4.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 

க�Xெகா�ைலேம/ மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 5.ம0தா/ 
(வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 க�லா�1( காலன)ெத0 , 

6.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 1 எ�. ஜி. ஆ� நக� 
2வ(ெத0ேரா%/1ெத0 , 7.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( 
(ஊ)வா�/ 3 க�லா�1( ேரா%/ெத0 , 8.ம0தா/ (வ.கி) 
க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 3 க�லா�1( ெர%
யா�ெத0 , 

9.ம0தா/ (வ.கி) க�லா3�1( (ஊ)வா�/ 3 ைர*மி� 
ெர%
யா� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�
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ேம�ெகா/3கா"�
 கிராம� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�கப�ள),

1.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா� 
ெத0 , 2.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

எ%
ய�ம�ேகாய��ெத0 , 3.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாவ�� ெத0 , 4.ேம� 
ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பைழய ேரஷ� 
கைட ெத0 , 5.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெக3ைகய�ம�ேகாய��ெத0 , 6.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாய��ெத0 , 7.ேம� 
ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8ஜன காலன) 
2வ( �.��1 ெத0 , 8.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேவள	ேச8 ப��ைளயா� ேகாய��ெத0 , 9.ேம� 
ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேவள	ேச8 பஜைன 
ேகாய��ெத0 , 10.ேம� ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ8ஜன காலன) 1வ( �.��1 ெத0 , 11.ேம� 
ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8ஜன காலன) 
3வ( �.��1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கீ7ெகா/3கா"� 
கிராம� 604403

அரசின� ெப�க� 
உய� நிைல�ப�ள) 
ெத-� ப�தி 
�திய(எ*எ*ஏ) 

க%
ட�,

1.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� ெத0 , 

2.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெபா�ன)ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 3.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஈ*வர� ேகாய�� ெத0 , 

4.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 J;தர  
வ�நாயக� ேகாய�� ெத0 , 5.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ேகாய�� ெத0 , 6.கீ7ெகா/3கா"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ட ெத0 , 7.கீ7ெகா/3கா"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கள1( ேம%/ ெத0 , 

8.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேவளாள�  
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கீ7ெகா/3கா"� 
கிராம� & அ#ச� 
604403

அரசின� ெப�க� 
உய� நிைல�ப�ள) 
பைழய க%
ட� 
ேம-� ப�தி,

1.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 க�மாள1 ெத0 
, 2.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ ெத0 , 

3.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�னா�ைட 
ெத0 , 4.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ணாநக� , 5.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�ேனாபா நக� , 6.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பாரதி நக� , 7.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ந8��றவ� காலன) , 8.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாரதி நக�ேமல�ட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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கீ7ெகா/3கா"� 
கிராம� & அ#ச� 
604403

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள) 
ேம-� ப�தி வட�� 
க%
ட� (எ*.எ*.ஏ. 

க%
ட�) ,

1.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஏ8�கைர1ெத0 
, 2.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �.�� ெத0 , 

3.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3  

எ�ல�மா�ேகாய�� ெத0 , 4.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 வடவ�ட ெத0 , 5.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3ேட3� ெத0 , 6.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 சிெம�/ சாைல , 7.கீ7ெகா/3கா"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

8.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப#சா1த� 
ேகாய�� ெத0 , 9.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மகள)� மாணவ�ய� வ�/தி , 10.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ெத�ண�ட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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க�ன)கா�ர� 
ம(ரா 
கீ7ெகா/3கா"� 
அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேரா/ ெத0 , 

2.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 3.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ந/1 ெத0 , 4.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ஒ1தவாைட ெத0 , 5.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேவள3கா/ ெத0 , 6.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேட3� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�
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க�ன)கா�ர� 
ம(ரா 
கீ7ெகா/3கா"� 
அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
வட�� க%
ட�, 

ெத-� பா�1த(,

1.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 தி0வ�Tவ� 
நக� , 2.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ெத�ைட1ெத0 , 3.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3ெமய�� ேரா/ , 4.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
�எ�.ஜி.ஆ�. B0ேகச Bதலிெத0 , 5.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ல%Jமி Bதலி ெத0 , 

6.கீ7ெகா/3கா"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 (ைரசாமி 
Bதலி ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கீ7ெகா/3கா"� 
கிராம� & அ#ச� 
604403

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள),

1.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 வடவ�ட 
ெத0 , 2.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 

ேமலா�ைட ெத0 , 3.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� 
(ஊ)வா�/ 4 காவ�ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 4.காேவ/ (வ.கி) 
கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 கீழ�ட ெத0 , 5.காேவ/ (வ.கி) 
கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 காமராஜ� வ 2தி , 6.காேவ/ (வ.கி) 
கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 உ`;ைத ேரா/ ெத0 , 

7.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 பைழய ேரஷ� 
கைட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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காேவ/ கிராம� 
கீ7ெகா/3கா"� 
அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஓ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� க%
ட� 
வட���ப�தி,

1.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 அக1திகா�ர� , 

2.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 ேவல3கா/ , 

3.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� (ஊ)வா�/ 4 

ேகாவ�;தசாமிநக�  1 , 4.காேவ/ (வ.கி) கீ7ெகா/3கா"� 
(ஊ)வா�/ 4 ெவ3கேடச நக� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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உT;ைத & 

அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
அைற எ� 1,

1.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 2.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ப�ராமண� ெத0 , 

3.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ரா@ர�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 4.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 தபா� ஆப�* 
ெத0 , 5.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

148
உT;ைத & 

அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� ப�ளா�,

1.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 உT;ைதம(ரா 
சி3கப�லி , 2.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

அ8ஜனகாலன) கீழ�டெத0 , 3.உT;ைத (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ8ஜனகாலன) கீழ�ட �.��1ெத0 , 

4.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8ஜனகாலன) 
�.��ெத0 , 5.உT;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

அ8ஜனகாலன)ேமல�ைட �.��1ெத0 , 6.உT;ைத (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8ஜனகாலன)ேமல�ட1ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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கீ7சீசம3கல�, 

சாலேவ/ அ#ச� 
604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப� ப�ள),

1.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 , 

2.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 3.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத0 , 4.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �( ெத0 , 5.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர ெத0 , 6.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 வலைச கா1த�ம� ேகாய�� ெத0 , 

7.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய காலன) , 

8.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(காலன) வட�� 
ெத0 , 9.கீ7சீசம3கல�(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �(காலன) 
ெத-� ெத0 , 10.க0ட�ர� (வ.கி) கீ7சீசம3கல� (ஊ)வா�/ 3 

ப�ராமண� ெத0   (க0ட�ர�) , 11.க0ட�ர� (வ.கி) 
கீ7சீசம3கல� (ஊ)வா�/ 3 ெர%
யா� ெத0  (க0ட�ர�) , 

12.க0ட�ர� (வ.கி) கீ7சீசம3கல� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0  (க0ட�ர�) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெவள)ய�பா�க� 
கிராம� & அ#ச� 
604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஓ%ட�ெத0 , 

2.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �(காலன) 
மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 3.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �(காலன)கிழ�� �ள�கைர ெத0 , 

4.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1�(காலன) 
ேம%/1ெத0 , 5.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

அ0;ததிய� பாைளய� , 6.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 A�
காலன) , 7.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 Aசா8காலன) , 8.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பசா1தா� வ 2தி , 9.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �(காலன) ேம-� �ள�கைரெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெவள)ய�பா�க� 
ம-.� அ#ச� 
604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�,

1.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேகாய�� ��ப� 
ெத0 , 2.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ெர%
யா� 
ெத0 , 3.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1பஜைன 
ேகாய�� ெத0 , 4.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ராமன�ெத0 , 5.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1உைடயா�(அ)க0ண 2க�ெத0 , 6.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1யாதவ�ெத0 , 7.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேவ%ைடகார�ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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சீயாள� ம-.� 
அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.சியால� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சியால�கிராம� , 

2.சியால� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சியால�காலன) 
மாதாேகாய��ெத0 , 3.சியால� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

சியாள�காலன) மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 4.சியால� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சியாள�காலன) Bடல�ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெவள)ய�பா�க� 
h/o �றி�ேப/, 

சாலேவ/ அ#ச� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 1 ேதர
 
கீழ�ைட1 ெத0 , 2.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேதர
 ந/1 ெத0 , 3.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) 
�றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 1 ேதர
 ேமல�ைட ெத0 , 

4.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட� ந/1 
ெத0 , 5.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட� 
கீழ�ைட ெத0 , 6.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 கீழ�ைட ெத0 , 

7.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 
ேமல�ைட ெத0 , 8.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ 
(ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 ச;( ெத0 , 9.ெவள)ய�பா�க� 
(வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�  ேகாவ�� 
ேமல�ைட ெத0 , 10.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாவ�� கீழ�ைட ெத0 , 

11.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 2 அ8ஜன 
காலன) , 12.ெவள)ய�பா�க� (வ.கி) �றி�ேப/ (ஊ)வா�/ 2 

பழ1 ேதா%ட� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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சாலேவ/ கிராம� 
& அ#ச� 604403

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி 
வட�� ப�தி,

1.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச%
யா� ெத0 , 

2.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட ெத0 , 

3.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க�மாள� ெத0 , 

4.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 Bதலியா� ெத0 , 

5.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ#சலக ெத0 , 

6.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ ெத0 , 

7.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட� ெத0 , 

8.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 த�மராஜா ேகாய�� 
ெத0 , 9.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட 
மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 10.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 வட�� கீழ�ைட ெத0 , 11.சாலேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வட�� ேம%/1 ெத0 , 12.சாலேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 உைடயா� ெத0 , 13.சாலேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம-� த�மராஜா ேகாய�� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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சாலேவ/ ம-.� 
அ#ச� 604403

அரசின� உய� 
நிைல� ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�,

1.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம%/பாைளய�1 , 

2.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 @% ேரா/ , 3.சாலேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �ள1த3கைர ெத0 1 , 4.சாலேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழய காலன)   எ�ல�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 5.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

அ0;ததிய� பாைளய� 1 , 6.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
4 �திய காலன)   ெத-� ெத0 , 7.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ஜலக�ட வ�நாயக�ர� , 8.சாலேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழய காலன) ந/1 ெத0 , 9.சாலேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழய காலன) மா8ய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 10.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �திய 
காலன) மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 11.சாலேவ/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �திய காலன) ந/1 ெத0 , 12.சாலேவ/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4�தியகாலன) ப�ள)�@ட1ெத0 , 

13.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம%/ பாைளய� 
ெமய�� ேரா/ , 14.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �திய 
காலன) கிழ�� ெத0 , 15.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

�ள�கைர ெத0 2 , 16.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

பைழய காலன) ேம-� ெத0 , 17.சாலேவ/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4அ0;ததி பாைளய� 2 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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ம3கல� கிராம� 
,ெகா%ைட 
அ#ச�604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� ப�தி,

1.ம3கல� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/1 ெப8யெத0 , 

2.ம3கல� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/1 பஜைன 
ேகாய�� ெத0 , 3.ம3கல� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� 
(ஊ)வா�/1 ெத�னா�ைட ெத0 , 4.ம3கல� (வ.கி) ம3கல� 
மாம�a� (ஊ)வா�/1 �.�� ெத0 , 5.ம3கல� (வ.கி) 
ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/1 ேம%/ ெத0 , 6.ம3கல� 
(வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/1 ம3கல� 
B1(மா8அ�ம�ேகாய�� ெத0 , 7.ம3கல� (வ.கி) ம3கல� 
மாம�a� (ஊ)வா�/1 ம3கல�அ0;ததி ெத0 , 8.ம3கல� 
(வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/1 ம3கல� பைழயகாலன) 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மாம�a� 
கிராம�, ெகா%ைட 
அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
ெத-� ப�தி

1.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/2 மாம�a� 
ேபா>*ைல� , 2.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� 
(ஊ)வா�/2 கீ7ெகா/3கா"� ேரா/ , 3.மாம�a� (வ.கி) 
ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/2 அ	சரபா�க� ேரா/ , 

4.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/2 

வ�ன)ய�வ 2தி , 5.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� 
(ஊ)வா�/2 Bகமதிய� வ 2தி , 6.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� 
மாம�a� (ஊ)வா�/2 மாம�a� B1( மா8ய�ம� ேகாய�� 
வ 2தி ( , 7.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/2 

மாம�a�க0மா8அ�ம�ேகாய�� வ 2தி , 8.மாம�a� (வ.கி) 
ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/2 ெகா%ைடெச�X� சாைல , 

9.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� (ஊ)வா�/2 மாம�a� 
அ0;ததி ெத0 , 10.மாம�a� (வ.கி) ம3கல� மாம�a� 
(ஊ)வா�/2 மாம�a� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெகா%ைட 
&அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ���பா�1த 
வட�� க%
ட� 
க%
ட� ,

1.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேவளாள� ெத0 
(ெர%
யா� ெத0) , 2.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

கள1( ேம%/1 ெத0 , 3.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 4.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ச;( ெத0 (க�மாள� ெத0) , 5.ெகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� ெத0 , 6.ெகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச3�;த� ெத0 , 7.ெகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/ ெத0 , 8.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெகா�ளேம/ ெத0 , 9.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 உைடயா� ெத0 , 10.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �( ெத0 , 11.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ேதா�� ெத0 , 12.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 13.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட ெச%
 ெத0 , 14.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ச��கா� ெத0? , 15.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 வ�Tவ� ெத0 , 16.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2�ள�கைர ெத0 , 17.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 இ0ள� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெகா%ைட&அ#ச� 
604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� பா�1த 
வட�� க%
ட�,

1.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 2.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேரா%/ ெத0 , 

3.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வாெனாலி ம�ற1 
ெத0 , 4.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 சி1ேதாகிைர 
ெத0 , 5.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� 
ேகாவ��ெத0 , 6.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ெப8யெத0 , 7.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ஓ1தவாைடெத0 (கீழ�ைடெத0) , 8.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3�தியஅ8சனகாலன) Bத�ெத0 , 9.ெகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ�ேப1க� ெத0 , 10.ெகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய அ8ஜனகாலன) 2வ(ெத0 , 

11.ெகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியஅ8ஜனகாலன)3வ(ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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 அ�மண�பா�க� 
கிராம� 
ெவள)ய�பா�க� 
அ#ச�604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க� ப�ள) ,

1.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட 
ெத0 , 2.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 
ெத0 , 3.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ம;தெவள) ெத0 , 4.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 ஊ� ெத0 , 5.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/  2 

�திய காலன) , 6.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழய காலன) , 7.அ�மண�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

கா%/ காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 பாN� ம-.� 
அ#ச� 604403

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள) �திய 
க%
ட� ெத-� 
பா�1த அைற எ�.7

1.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 த	ச1 ெத0 , 2.பாN� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைடெத0 , 3.பாN� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 அ�கரகாரெத0 , 4.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 கீழ�ைடெத0 , 5.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ந/1ெத0 , 6.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெத�னா�ைட1 ெத0 , 7.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஏ8 கீ71 ெத0 , 8.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெபா�ன)ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 9.பாN� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஜ2வா நக� , 10.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேடாமகாலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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பாN� ம-.� 
அ#ச� 604403

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
ெத-� பா�1த 
அைற எ�.5

1.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
மா8ய�ம�ேகாவ��ெத0 , 2.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பாN�காலன) 1வ( �.��ெத0 , 3.பாN� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாN�காலன) 2வ( �.��ெத0 , 4.பாN� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாN�காலன) 3வ( �.��ெத0 , 

5.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாN�காலன) 4வ( 
�.��ெத0 , 6.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாN�காலன) 
5வ( �.��ெத0 , 7.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பாN�காலன) 6வ( �.��ெத0 , 8.பாN� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாN�காலன) 7வ( �.��ெத0 , 9.பாN� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மண�ம3கல� மாதாேகாவ��ெத0 , 

10.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மாதாேகாவ�� 
�.��1ெத0 , 11.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மாதாேகாவ�� 2வ( �.��ெத0 , 12.பாN� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 மண�ம3கல� 1வ(�.��ெத0 , 13.பாN� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மண�ம3கல� 2வ(�.��ெத0 , 

14.பாN� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மண�ம3கல� 
3வ(�.��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 பாN� ம-.� 
அ#ச� 604403

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள) 
வட��ப�தி க%
ட�,

1.க�ப%/ ைநனா3��ப� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 4 க�ப%/ 
ைநனா3��ப�1வ( ெத0 , 2.க�ப%/ ைநனா3��ப� (வ.கி) 
பாN� (ஊ)வா�/ 4 மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 3.க�ப%/ 
ைநனா3��ப� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 4 க�ப%/ 
ைநனா3��ப�காலன) , 4.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 

எGபா�க� மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 5.எGபா�க� (வ.கி) 
பாN� (ஊ)வா�/ 5 எGபா�க� 1வ( �.��ெத0 , 

6.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 எGபா�க� 2வ( 
�.��ெத0 , 7.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 

எGபா�க� 3வ( �.�� ெத0 , 8.எGபா�க� (வ.கி) பாN� 
(ஊ)வா�/ 5 எGபா�க� ெர%
யா� ெத0 , 9.எGபா�க� (வ.கி) 
பாN� (ஊ)வா�/ 5 எGபா�க� ெர%
யா� �.�� ெத0 2 , 

10.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 எGபா�க� 
அ8சன�காலன) , 11.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 

அ8சனகாலன) 1வ( �.��ெத0 , 12.எGபா�க� (வ.கி) பாN� 
(ஊ)வா�/ 5 அ8சன�காலன) 2வ(�.�� ெத0 , 13.எGபா�க� 
(வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 அ8சன�காலன) 3வ( �.��ெத0 , 

14.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 அ8சன�காலன) 4வ( 
�.��ெத0 , 15.எGபா�க� (வ.கி) பாN� (ஊ)வா�/ 5 

அ8சன�காலன) 5வ( �.��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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அதியR� & 

அ#ச� 604403

��பா	சியக� 
நிதிUதவ� 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� ப�தி ,

1.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய�� ெத0 , 

2.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 3.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா�ெத0 , 4.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட� ெத0 , 5.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 மாதாேகாய��ெத0 , 6.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ள1ெத0 , 7.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 B1தால�ம� ேகாய�� ெத0 , 8.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 க0ண 2க� ெத0 , 9.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 அதியR� காலன) 1வ(ெத0 , 10.அதியR� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அதியR� காலன) 2வ(ெத0 , 

11.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆதியR� காலன) 
3வ(ெத0 , 12.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அதியR� 
காலன) 4வ(ெத0 , 13.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஆதியR� காலன) 5வ(ெத0 , 14.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 1வ(ெத0 , 

15.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

மா8ய�ம�ேகாய��2வ( ெத0 , 16.அதியR� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாவ�� 3வ(ெத0 , 17.அதியR� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாவ�� 4வ(ெத0 , 

18.அதியR� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� 
ேகாவ��5வ(ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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அதிய3��ப� & 

அ#ச� 604403

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ஆதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 யாதவ�ெத0 , 

2.அதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள1த3கைரெத0 , 

3.ஆதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிய3��ப� 
ெமய��ேரா/ , 4.அதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அதிய3��ப� ெர%
யா�ெத0 , 5.அதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அதிய3��ப� காலன) 1வ(ெத0 , 

6.அதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அதிய3��ப� 
காலன) 2வ(ெத0 , 7.ஆதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

மா8ய�ம�ேகாவ��ேம-�ெத0 , 8.அதிய3��ப� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாவ�� கிழ��ெத0 , 

9.அதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம-�ேட3�ெத0 , 

10.அதிய3��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ��ேட3�ெத0 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 ��ைன கிராம� 
ஒI� 
அ#ச�60440504408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�,

1.��ைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெர%
1 ெத0 , 2.��ைன 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ேரா/1 ெத0 , 3.��ைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/2 ந;தம3கல� (ெப0மா�ேப%ைட) , 

4.��ைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 அ8சன காலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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��ைன கிராம� 
ஒI� அ#ச�604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட� 
அைற எ� 2,

1.��ைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 2.��ைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 3.��ைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ேம%/1 ெத0 , 

4.��ைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 @%ேரா/ , 5.��ைன 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மதிய�ப� �ள� , 6.��ைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/3 ஏ8�கைரெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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மழவ3கரைண 
கீ7வ�லிவல� 
அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� 1வ( �(1 
ெத0 , 2.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� ேரா/ 
ெத0 , 3.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �N� 
2வ(�(1ெத0 , 4.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 5.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா� �.�� ெத0 , 6.மழவ3கரைண (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா� வட�� ெத0 , 

7.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா� ெத-� 
ெத0 , 8.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள1(1ெத0 , 9.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

B*>� வட�� ெத0 , 10.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 B*>� ெத-� ெத0 , 11.மழவ3கரைண (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 B*>� �.�� ெத0 , 

12.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இ0ள� ெத0 , 

13.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதா�� ெத0 , 

14.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாைளய� நாU/ 
ெத0(வட��) , 15.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

நாU/1ெத0ெத-� , 16.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ைம�ேக��ர� 1வ( ெத0 , 17.மழவ3கரைண 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ைம�ேக��ர� 2வ( ெத0 , 

18.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� 
ெத0 , 19.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 ((ைணயா�ப%/காலன)) , 
20.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 21.மழவ3கரைண (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

(ைணயா�ப%/ ெர%
யா� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெகாடந�"� 
வ;தவாசி அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�,

1.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

2.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 3.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ட1 
ெத0 , 4.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 

5.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட1 ெத0 
, 6.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காேவ8பா1தா� 
ெத0 , 7.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர1 
ெத0 , 8.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1தி� 
ேமல�ைட1 ெத0 , 9.ெகாடந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ8சன காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேசதரா��ப� 
வ;தவாசி அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� ப�தி,

1.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� ெத0 1 , 

2.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 உைடயா� ெத0 , 

3.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத0 , 4.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைட 
ெத0 , 5.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� 
ெத0 , 6.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காHரா� 
ெத0 , 7.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட ெத0 , 

8.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல ெத0 , 

9.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �N� ேரா/ , 

10.ேசதரா��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேசதரா ��ப� 
சாைல1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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அ1தி�பா�க� 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச�604408

அ8சின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
எ* எ* ஏ 
க%
ட� ெத-� 
பா�1த கிழ�� 
க%
ட�,

1.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 

2.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �.��1 ெத0 , 

3.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 நாU/ ெத0 , 

4.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ ெத0 , 

5.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 6.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

�ள1த3கைர1 ெத0 , 7.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ம01(வா�பா
 பஜைனேகாய�� ெத0 , 

8.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ம01(வா�பா
 
ஏ8�கைர1ெத0   1 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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அ1தி�பா�க� 
கிராம� வ;தவாசி 
அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
பைழய க%
ட� 
ேம-� க%
ட�,

1.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன) Bத� ெத0 , 2.அ1தி�பா�க� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 2வ( ெத0 , 

3.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 3வ( 
ெத0 , 4.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� 4வ( ெத0 , 5.அ1தி�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 5வ( ெத0 , 6.அ1தி�பா�க� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 (ஆதிதிராவ�ட� 
காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�
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கீ7வ��லிவல� 
கிராம� & அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
வட�� க%
ட�,

1.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�� ெத0 , 

2.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 த	ச1 ெத0 , 

3.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அள?கார1ெத0 , 

4.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண1ெத0 , 

5.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந/ ெத0 , 

6.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 7.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 
ெத0 , 8.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2ேம%/1ெத0 (கிழ�� , 9.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள)@ட1ெத0 , 10.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா/ெத0வ , 11.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ளலா��%ைடெத0 , 

12.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

சி1ேத8கைர1ெத0 , 13.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ப�ள)@ட1ெத0(கிழ��) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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கீ7வ��லிவல� 
கிராம� & அ#ச� 
604408ஜ�திகாரண� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� க%
ட�,

1.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெகா�ல ேம%/ 
ெத0 , 2.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2  

இ0ள�ெத0 , 3.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

நரசி�ம�ர� கீழ�ைட1ெத0 , 4.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/3ேமல�ைட1ெத0 , 5.கீ7வ��லிவல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஒ%ட�ெத0 , 6.கீ7வ��லிவல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8ஜனகாலன) மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 7.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியவட�றெத0 , 8.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 

�தியெத��றெத0 , 9.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 10.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத02 , 

11.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேரா/1ெத01 , 

12.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேரா/1ெத0 2 , 

13.கீ7வ��லிவல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மாதாேகாய��ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�
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 ஏ�பல� அ#ச� 
604406

நிதி உதவ� 
(வ�க�ப�ள), 
ேசாக1N� கிராம�,

1.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ஒ1தவாைட ெத0 , 

2.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடேம%/ ெத0 , 

3.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெத�ேம%/ெத0 , 

4.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல1ெத0 , 

5.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெவ�ளவா8ெத0 , 

6.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 7.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண�ெத0 , 

8.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ெத0 , 

9.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �(1ெத0 , 

10.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�காலன) , 

11.ேசாக1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடகாலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

176

J.நாவ�பா�க� 
கிராம� & 

அ#ச�604408

நிதிUதவ� 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�,

1.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட ெத0 , 

2.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 

3.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழா�ைட1 ெத0 , 

4.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

5.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச�கிள)பாைளய� , 

6.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 
1வ(ெத0 , 7.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� 2 வ(ெத0 , 8.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 3வ(ெத0 , 9.நாவ�பா�க� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 3 வ( �.��ெத0 , 

10.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆதிதிராவ�ட� 4 

வ(�.�� ெத0 , 11.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 12.நாவ�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� கீழ�ைடெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

177  ஏ8ப%/ 604406
ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 தாமைரபா�க� , 

2.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ.வைடதா3க� 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 3.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ.வைடதா3க� �.��1ெத0 , 4.ஏ8�ப%/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ.வைடதா3க� ஏ8�கைர1ெத0 , 

5.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 (ைணயா��ப� 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 6.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/  2 (ைணயா3��ப� ெர%
யா� ப��ைளயா� ேகா , 

7.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 (ைணயா���ப� 
ெர%
யா� ெத0 , 8.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

(ைணயா��ப��றவ�ெத0 , 9.ஏ8�ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஏ8�ப%/ பஜைனேகாய�� ெத0 , 10.ஏ8�ப%/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ஏ8�ப%/ ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
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ந/��ப� கிராம� 
ஜ�திகாரண� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),கிழ��
 க%
ட�, கிழ�� 
ப�தி -

1.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� ெத0 , 

2.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

3.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1ெத0 , 

4.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ�பல� சாைல , 

5.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன)1 வ( ெத0 
, 6.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 2வ(ெத0 
, 7.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 3வ(ெத0 
, 8.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 4வ( 
ெத0 , 9.ந/��ப� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �தியகாலன) 
5வ( ெத0 , 10.ஜ�ம�ப%/ (வ.கி) ந/��ப� (ஊ)வா�/ 2 

கீ7காலன) , 11.ஜ�ம�ப%/ (வ.கி) ந/��ப� (ஊ)வா�/ 2 

ஜ�ம�ப%/ ப�ள1 ெத0 , 12.ஜ�ம�ப%/ (வ.கி) ந/��ப� 
(ஊ)வா�/ 2 ஜ�ம�ப%/ ேம%/ ெத0 , 13.ஜ�ம�ப%/ (வ.கி) 
ந/��ப� (ஊ)வா�/ 2 ஜ�ம�ப%/அ8சன�காலன) , 

14.ஜ�ம�ப%/ (வ.கி) ந/��ப� (ஊ)வா�/ 2  ஜ�ம�ப%/ 
அ0;ததிய� பாைளய� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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வா��	 சாவ
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 இள3கா/ 
கிராம�&அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட� ,

1.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 த�டல� பஜைன 
ேகாய�� ெத01 , 2.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

த�டல� பஜைன ேகாய�� ெத02 , 3.இள3கா/  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/1 த�டல� பஜைன ேகாய�� ெத03 , 

4.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 த�டல� பஜைன 
ேகாய�� ெத04 , 5.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1த�டல� ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 6.இள3கா/ 
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1த�டல� ெகா�லேம%/ ெத0 , 

7.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 தி�
வன� ேரா/ , 

8.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 மாதா ேகாய�� 
ெமய�� ெத0 , 9.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1மாதாேகாய�� 1வ( ெத0 , 10.இள3கா/  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/1 மாதா ேகாய�� 2வ( ெத0 , 11.இள3கா/  
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வடகாலன) ேரா/ ெத0 , 

12.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வடகாலன) ெத01 , 

13.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வடகாலன) ெத02 , 

14.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 வடகாலன) ெத03 , 

15.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 அ�ேப1கா� நக� 
ெத01 , 16.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 அ�ேப1கா� 
நக� ெத02 , 17.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

அ�ேப1கா� நக� ெத03 , 18.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 அ�ேப1கா� நக� ெத04 , 19.இள3கா/  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1அ�ேப1கா� நக� ெத05 , 20.இள3கா/  
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெபா�R� ேரா/ , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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இள3கா/ 
கிராம� &அ#ச� 
604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�,

1.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 கயந�"� 
மா8ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 2.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 கயந�"� ஏ81ெத0 , 3.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 ெப8யைநனா� ெத0 , 4.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 ைநனா� ந/1ெத0 , 5.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 சாவ
 ெத0 , 6.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 சி�னைநனா� ெத0 , 7.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 நாU/ ெத0 , 8.இள3கா/  (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 நாU/ ெத0 �.�� ெத0 , 9.இள3கா/  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� ெத0 , 10.இள3கா/  (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேதா%டகார ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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 இள3கா/ 
கிராம� & 

அ#ச�604408

ஊரா%சி ஒ�றிய 
உய� (வ�க�ப�ள) ,

1.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பஜைன ேகாய�� ெத0 
, 2.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 3.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ஒ1தவாைட1ெத0 , 4.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�ள�கைர1ெத0 , 5.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

இX�ைபேதா��ெத0 1வ( ெத0 , 6.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 இX�ைபேதா��ெத0 2வ( ெத0 , 7.இள3கா/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 இX�ைபேதா��ெத0 3வ(ெத0 , 

8.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ஏ8�கைர1ெத0 , 

9.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ஒ%ட�ெத0 1 , 

10.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ஒ%ட�ெத0 2 , 

11.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

த�மராஜாேகாய��ெத0 , 12.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
4 தி�
வண� ேரா/ , 13.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ராஜாநக� , 14.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ெத�காலன) , 15.இள3கா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

கி0Eணாநக� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 ேசார��1N� 
கிராம� . 

ஜ�திகாரண� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேசார�1N� ப�ள1 
ெத0 , 2.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 
1 , 3.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 4.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆதிதிராவ�ட� 
காலன) பா%ைட1 ெத0 , 5.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேசார�1N�  2 ம(ரா க�ப%/ ேரா/ ெத0 , 

6.ந�ேல8 (வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 ந�ேல8 Bத� 
ெத0 , 7.ந�ேல8 (வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 ந�ேல8 
ந/1 ெத0 , 8.ந�ேல8 (வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 

ந�ேல8 ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 9.ந�ேல8 (வ.கி) 
ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 ந�ேல8 மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 

10.ந�ேல8 (வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ ெத01 

ந�ேல8 , 11.ந�ேல8 (வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 

அ0;ததிபாைளய� வட�� ெத0 , 12.ந�ேல8 (வ.கி) 
ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிபாைளய� ந/1ெத0 , 

13.ந�ேல8 (வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிபாைளய� 
ெத-� ெத0 , 14.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேசாரார�1N� �ள�கைரெத0 , 15.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேசாரார�1N� அ�ம�ேகாய��ெத0 ெத-� , 

16.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேசாரார�1N� 
ஆதிதிராவ�ட� காலன) Bத� ெத , 17.ேசார�1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேசாரார�1N� ஆதிதிராவ�ட�காலன) 
இர�டாவ( , 18.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேசாரார�1N� ஆதிதிராவ�ட�காலன) Y�றாவ( , 19.ந�ேல8  
(வ.கி) ேசார�1N� (ஊ)வா�/ 2 ந�ேல8 ேம%/ெத0 ேம-� 
ச;( , 20.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேசாரார�1N� 
ேம%/1ெத0 2 , 21.ேசார�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேசார�1N� ேம%/ ெத0 3 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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 ஜ�திகாரண� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி 
ஒ�றியந/நிைல�ப�
ள) ேம-� �திய 
க%
ட� ெத-� 
ப�க� வட�� ப�தி, 
ெத-�ப�தி,

1.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 

2.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேவ_ேகாபா� 
ேகாய�� ெத0 , 3.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1அ�ம� ேகாய�� ெத0 , 4.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 5.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம01(வமைனெத0 , 6.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 7.ஜ�திகாரண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காலன) வட�றெத0 , 8.ஜ�திகாரண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) ெத��றெத0 , 9.ஜ�திகாரண� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 க�யாண�ர� , 10.ஜ�திகாரண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சகாய�ர� ஆேரா�கியேம8 ெத0 , 

11.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சகாய�ர� 
அ;ேதான)யா� ெத0 , 12.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 சகாய�ர� ெசௗ8யெத0 , 13.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� ெத0 , 14.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� தா�சாைல ஓர1 ெத0 , 

15.ஜ�திகாரண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ0;ததிய�பாைளய� ஏ8��ள� ெத0 , 16.ஜ�திகாரண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேப0;( நி01(� ெத0 , 17.ஜ�திகாரண� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சகாய�ர� ேவளா3க�ண�ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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சிவன�, 

ஜ�திகாரண� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)

1.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 தா;ேதான)ய�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 2.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 
ெத0 , 3.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய1ெத0 , 

4.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 5.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத0 , 6.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
மா8ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 7.சிவன� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப�ள1ெத0 , 8.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ0;ததிய� காலன) , 9.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

இ0ள� காலன) , 10.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெர%
யா� ெத0 , 11.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

A3�%ைடகைர ெத0 , 12.சிவன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

நியாயவ�ைல கைட1 ெத0 , 13.சிவன� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� காலன) ெத-� ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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 கீ7��1N� 
கிராம� &அ#ச� 
604501

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள) 
பைழயக%
ட�,

1.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 ெத0 , 

2.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 �(1 ெத0 , 

3.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 

4.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 இர%ைட வாைட 
பஜைன ேகாய�� ெத0 , 5.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 
1 ப�ள1 ெத0 , 6.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 

ெஜய�ன�  ெத0 , 7.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 

ப�ராமண�ெத0 , 8.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 

ெச%
யா�ெத0 (ஒ%ட�) , 9.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 
2 ஏ8�கைர ேகா
1 ெத0 , 10.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  
(ஊ)வா�/ 2 ேரா/1ெத0 1வ(�.��1ெத0 , 11.கீ7�1N� 
(வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1ெத0 3வ( �.��1ெத0 , 

12.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1ெத0 
4வ(�.��1ெத0 , 13.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 

ம;ைதெவள)ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
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கீ7��1N�கிராம� 
&அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
�தியக%
ட�,

1.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா/  ெத0 ேசன;த� 
, 2.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கீழ�ைட ெத0  
ேசன;த� , 3.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2  ேமல�ைட 
ெத0   ேசன;த� , 4.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

பைழய ெத0 ேகாவண;த� , 5.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேமல�ைட1 ெத0 ேகாவண;த� , 6.கீ7�1N� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 பா%ைட1 ெத0 ேகாவண;த� , 

7.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஏ8�கைர ெத0  
ேகாவண;த� , 8.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேட3� 
ெத0  ேசன;த� , 9.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ம;ைதெவள) �.��1 ெத0 ேகாவண;த� , 10.கீ7�1N� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ம;ைதெவள)  ெத0 ேகாவண;த� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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கீ7��1N�கிராம� 
&அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
�தியக%
ட�,

1.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) 1வ( 
ெத0 கீ7�1N� , 2.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

க�லா3�1(ெத0 கீ7�1N� காலன) , 3.கீ7�1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 பைழய 
காலன) , 4.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) 
2வ( ெத0 , 5.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய 
காலன) 3( ெத0 , 6.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�திய காலன) 4( ெத0 , 7.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3 �திய காலன) 5( ெத0 ெத0 , 8.கீ7�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) 6வ( ெத0 , 9.கீ7�1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ �திய காலன) 7வ( ெத0 , 10.கீ7�1N� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) ெமய�� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�

வா��	 சாவ
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ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

188

திர�ேகாய�� 
கிராம� 
சா1தA�
 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 காலன) மாதா 
ேகாவ�� ெத0 , 2.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

காலன) ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 3.திர�ேகாய�� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/2 �(காலன) , 4.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 இ0ள�ெத0 , 5.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 காலன)கா�வாGெத0 , 6.திர�ேகாய�� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/1 ெப8யெத0 , 7.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 �ள�கைரெத0 , 8.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ஏ8�கைரெத0 , 9.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 �.��ெத0 , 10.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ப�ள1ெத0 , 11.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 யாதவ�ெத0 , 12.திர�ேகாய�� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ச;(ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேதI� ேபFரா%சி 
&அ#ச� 604501

அரசின�ஆ�க�ேம�
நிைல�ப�ள) 
கிழ���பா�1த �திய 
க%
ட�,

1.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 11அ8சனகாலன) பைழய( 
, 2.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/12அ8சன காலன) �திய( , 

3.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 ப0வதராஜ�ல வ 2தி , 

4.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 சி3காரBதலி ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மைழZ�சாைல, 

ேதI� கிராம� 
ம-.� அ#ச� 
604501

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
ெத-� பா�1த �திய 
க%
ட�,

1.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 2 ெபலகா�A�
 பைழய 
காலன) , 2.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 2 இ0ள� காலன) , 

3.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 3 Bகமதிய� ெத0 , 

4.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 3 ப	ைசய�மா 
ேகாவ��ெத0 , 5.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 

ஆ#சேநய� ேகாவ��ெத0 , 6.ேதI� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 3 ெஜ�டாெத0 , 7.ேதI� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 2 ெபலாகா�A�
 �தியகாலன) , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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மைழZ� சாைல 
ேதI� ேபFரா%சி 
604501

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
கிழ�� பா�1த �திய 
க%
ட�

1.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 மைழZ� சாைல , 

2.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 ெத�ளா�மைழZ�ேரா/ , 

3.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 10 மட�ேரா/ , 4.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 அ0;ததிய�பாைளய� , 5.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 க�யாண�ர� , 6.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 மாயா� சாகி�ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�
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ேதI� ம-.� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி 
வா�/7,�திய 
க%
ட�, 

ந�லத�ண2��ள�ெத
0,

1.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 சாவ
 ெத0 , 2.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 பாடசாைல ெத0 , 3.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 ந�லத�ண2� �ள1 ெத0 , 4.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 A3காவனக?�ட� ெத0 , 

5.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 7 வரதராஜ க?�ட� ெத0 
, 6.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 சி�ைனயா க?�ட� 
ெத0 , 7.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 அ�� Bதலி ெத0 
, 8.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம�ெத0 , 

9.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 �ள�கைரெத0 , 10.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 எ�ல�பெச%
ெத0 , 11.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 ேதா%டகாரெத0 , 12.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 ந;தேகாபா� ெத0 , 13.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 அGயாசாமி Bதலிெத0 , 14.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 த�மராஜா ேகாவ��ெத0 , 

15.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 ப�ள1ெத0 , 16.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 11 அரசமர1ெத0 , 17.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 8 ேம%/1ெத0 , 18.ேதI� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 8 சி3கார Bதலிெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ேதI� கிராம� 
&அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� 
ப�திவா�/7,�தியக%

ட�, 

ந�லத�ண2��ள� 
ெத0

1.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 ப�ராமண�ெத0 , 2.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 ெபா�ன)ய�ம� ேகாவ�� வ 2தி , 

3.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 3 ெக3கணாம�டப�ெத0 , 

4.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 ெஜய�ன� ெத-� ெத0 , 

5.ேதI� (வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 ைவசிய� ெத0 , 6.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 4 ெஜகநாத Bதலி ெத0 , 7.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 சாமி க?�ட� ெத0 , 8.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 ஆ.Bக ெச%
 ெத0 , 9.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/5 ேகா%ைட1 ெத0 , 10.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 5 �ைகய�ைல ேதா%ட1 ெத0 , 11.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 1 அ0;ததிய� பாைளய� , 12.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 9 சி�னகைட ெத0 , 13.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 ெப8யகைட ெத0 , 14.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 அ0க� ேகாய�� ெத0 , 15.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 க;தெபா
கார ெத0 , 16.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 ஈ*வர� ேகாய�� ெத0 , 17.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 வ�*வப�ராமண� ெத0 , 18.ேதI� 
(வ.கி) ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 �/மிகார ெத0 , 19.ேதI� (வ.கி) 
ம-.� (சி.ஊ)வா�/ 6 க0ண 2க� ெத0 , 20.ேதI� (வ.கி) ம-.� 
(சி.ஊ)வா�/ 6 வடமண1 ேதா%ட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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சா1த�A�
கிராம
�&அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),ேம-�
க%
ட�,

1.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1அ�ேப1கா� நக� , 

2.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர1ெத0 , 

3.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 , 

4.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய�� 
ெத0 , 5.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) , 

6.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாணா�ப%/ , 

7.சா1த�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�னாயக�ர� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெப03கட�1N� 
கிராம� ேதI� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 எ� ஜி ஆ� நக� , 

2.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதI� மட� 
சாைல , 3.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப	ைசய�ம� ேகாய�� ெத0 , 4.ெப03கட�1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 

5.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 6.அ8ய�A�
 (வ.கி) 
ெப03கட�1N� (ஊ)வா�/ 1 அ8ய�A�
 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 7.அ8ய�A�
 (வ.கி) ெப03கட�1N� 
(ஊ)வா�/ 1 அ8ய�A�
 ேம%/1 ெத0 , 8.ெப03கட�1N� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 நரசி3க�1N� காலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ப�வத�A�
 
ம(ரா 
ெப03கட1N� 
ேதI� அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),,

1.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப0வத�A�
 
ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 2.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �.�� ெத0 , 3.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 வட��1 ெத0 , 4.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஏ8�கைர ெத0 , 5.ெப03கட�1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1 ெத0 , 6.ெப03கட�1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஏ8 ேகா
 ெத0 , 7.ெப03கட�1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 8.ெப03கட�1N� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ேசாைல 
அ0காH� 
கிராம� &அ#ச� 
604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�� 
ெத0ேசாைல அ0காH� , 2.ேசாைல அ0காH� (வ.கி)ம-.�  
(ஊ)வா�/ 1 ெச%
ெத0 , 3.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன)ேசாைல அ0காH� , 4.ேசாைல 
அ0காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) Bத� 
ெத0 ேசாைல அ0காH� , 5.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) 
ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) இர�டாவ( 
ெத0ேசாைலஅ0காH� , 6.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �தியகாலன) B�றாவ( ெத0ேசாைலஅ0காH� , 

7.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 

காலன)�ள)மாதா3க� , 8.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) ம-.�  
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 �ள)மாதா3க� , 

9.ேசாைல அ0காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள)மா1தா3க� �ள�கைரெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ஆள)Z� கிராம� 
&அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆள)Z� �ள�கைரெத0 , 

2.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம;ைதெவள) ெத0 , 

3.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய�� ெத0 , 

4.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெவ�ைள�%ைட , 

5.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 6.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) Bத� 
ெத0 , 7.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
இர�டாவ( ெத0 , 8.ஆள)Z� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

காலன) B�றாவ( ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மட� 
கிராம�&அ#ச� 
604502

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
ேம-�ப�தி,

1.மட� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச�னதி ெத0 , 2.மட� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1பன)	ச� ெத0 , 3.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேதா%ட�கார1 ெத0 , 4.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 5.மட� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஏ8�கைர ெத0 , 6.மட� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆ	சா8 
ெத0 , 7.மட� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச3�;த� ெத0 , 

8.மட� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 9.மட� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ைவ1திய� ெத0 , 10.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேகாய�� கீ7�ற1 ெத0 , 11.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 12.மட� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 *@� ெத0 , 13.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ந1த�ெகா�ைல1 ெத0 , 14.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேதா�� வட�ற1 ெத0 , 15.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள1த3கைர ெத0 , 16.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேதா�� ெத��ற ெத0 , 17.மட� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ8சன� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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க�யாண�ர� 
கிராம� 
ேமல	ேச8 
அ#ச� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.க�யாண�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 2.க�யாண�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ8�கைர 
ெத0 , 3.க�யாண�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மேனா�மண� ெத0 , 4.க�யாண�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 ச;(1ெத0 , 5.க�யாண�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆதிதிராவ�ட� �
ய�0�� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேமல	ேச8 
ேகா%/�பா�க�, 

ேமல	ேச8&அ#ச
� 604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� ப�தி

1.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 2.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப0மா� 
ேகாய�� ெத0 , 3.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2வடவ�ைட வ 2தி , 4.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�ள�கைர ெத0 , 5.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள)@ட1 ெத0 , 6.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

அ8சன காலன) , 7.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�(�ப%
 , 8.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 இ0ள� 
�
ைச , 9.ேமல	ேச8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம%/1ெத0 
, 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ேகா%/�பா�க� 
கிராம� 
ேமல	ேச8 
அ#ச� 604502

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள) ெத-� 
ப�தி ,

1.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பரேதசி 
ஆ.Bக� Jவாமி ேகாவ��ெத0 , 2.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �.�� ெத0 , 3.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

4.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ8சன காலன) , 

5.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஆ�
�ரைடப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 6.ேகா%/�பா�க� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� காலன) , 

7.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) ம-.� (ஊ)அ�லி�1N� ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 8.ேகா%/�பா�க� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)அ�லி�1N� அ0;ததிய� காலன) , 9.ேகா%/�பா�க� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)ேகா%/�பா�க� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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இசாெகாள1N� 
கிராம� மட� 
அ#ச�604502

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/ ேம��ற1 
ெத0 , 2.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 ஆலமர1 
ெத0 , 3.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�னா� 
ெத0 , 4.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 ப?�/1 
ெத0 , 5.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� 
ெத0 , 6.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 �யவ� ெத0 
, 7.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட� ெத0 , 

8.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 2 வரத�ப��ைள ெத0 
, 9.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன காலன) , 

10.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 2 இ0ள� காலன) , 

11.இசா�ள1N� (வ.கி) மற.� (ஊ)வா�/ 2 அ�ணா நக� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ந�ல
ேசைன 
கிராம� . வய"� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க8ய�ப��ைள 
ெத0 , 2.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ 2ராசாமி 
ெத0 , 3.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மகா1மாகா;தி ெத0 , 4.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 மகா1மாகா;தி ந/1 ெத0 , 5.ந�ல
ேசைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 ெத0 , 6.ந�ல
ேசைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆ	சா8 ெத0 , 7.ந�ல
ேசைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ேகாய�� ெத0 , 

8.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள)@ட1 ெத0 , 

9.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(ம#சR� 
வடவ�ைட1 ெத0 , 10.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �(ம#சR�  ேமல�ைட1 ெத0 , 

11.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(ம#சR� 
ெத�ன�ைட ெத0 , 12.ந�ல
ேசைன (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழய ம#சR� ெத0 , 13.ந�ல
ேசைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 இ0ள� ெத0 , 14.ந�ல
ேசைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன காலன) , 15.ந�ல
ேசைன (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப0மா�ேகாவ�� ேரா/ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வய"�&அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட��� ப�தி,

1.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட ெத0 , 

2.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேகாய�� ெத0 , 3.வய"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஈ*வர�ேகாய�� ெத0 , 4.வய"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந/1ெத0 , 5.வய"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட1ெத0 , 6.வய"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேரா%/1ெத0 , 7.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 �%ட�கைர , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வய"�&அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� ப�தி,

1.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2ெத�ன�ைட1ெத0 , 

2.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேமல�ைட1ெத0 , 

3.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ8ஜனகாலன) , 

4.வய"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �கந;த�ர� , 5.வய"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 க�ன)கா�ர� , 6.வய"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேமா%/� கிழ��1ெத0 , 7.வய"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேமா%a� வட��1ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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A3�ண� 
கிராம� வய"� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள)ெத-�ப
�தி �திய க%
ட�,

1.A3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

2.A3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ந/1 ெத0 , 

3.A3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 உைடயா� ெத0 , 

4.A3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா%/1ெத0 , 

5.A3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத0 , 6.A3�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேபரா;தா3க� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�னா1N� 
கிராம� &அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ைஜய�ன� வ 2தி , 

2.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ ெத0 , 

3.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 

4.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ0க� ேகாய��  
ெத0 , 5.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல1 
ெத0 , 6.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 7.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

தி0வ�Tவ� ெத0 , 8.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 ெஜகஜ2வ� ெத0 , 9.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெப8ய ெத0 , 10.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 11.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �றி#சி1 ெத0 , 12.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 B�ைல1 ெத0 , 13.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம0த� ெத0 , 14.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெநGத� ெத0 , 15.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைட1 ெத0 , 16.ெத�னா1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத�னா1N� 
ம(ரா Bள�ப%/ 
கிராம� &அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேட3� ெத0 , 

2.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 3.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

இ0ள� காலன) , 4.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ம� ேகாய�� ெத0 , 5.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ைர*மி� ெத0 , 6.ெத�னா1N� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 7.ெத�னா1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கீழ�ைட ெத0 , 8.ெத�னா1N� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�நாயக� ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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அ0;ேதா/ 
கிராம�.ேதI� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 2.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

பஜைனேகாவ��ெத0 , 3.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேமல�ைடச;( , 4.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

கீழ�ைடச;( , 5.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

வரதராஜ�ர� , 6.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 7.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாடசாைலெத0 , 8.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஆ*ப1தி8ெத0 , 9.அ0;ேதா/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெஜயம3கல� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 வட���ப%/ 
கிராம� &அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� க%
ட�,

1.வட���ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர ெத0 , 

2.வட���ப%/ (வ.கி)ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 3.வட���ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ன)ய� 
ெத0 , 4.வட���ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேமல�ைட 
ெத0 , 5.வட���ப%/ (வ.கி)ம-.�  (ஊ)வா�/ 2 ேவளாள� 
ெத0 , 6.வட���ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மாதா 
ேகாய�� ெத0 , 7.வட���ப%/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 8.வட���ப%/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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 மகமாய�தி0மண� 
கிராம� &அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாய��ெத0 , 2.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 3.மகமாய�தி0மண� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 

4.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட 
ெத0 , 5.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 இ0ள� 
காலன) , 6.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �திய 
காலன) , 7.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய 
காலன) (மகமாய� தி0மண�) , 8.மகமாய�தி0மண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 மா;தா3க� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 ெவடா�&அ#ச� 
604501

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
கிழ��ப�தி,

1.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட ெத0 , 

2.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச�னதி ெத0 , 3.ெவடா� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 4.ெவடா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச3�;த� ெத0 , 5.ெவடா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட ேதா%ட�க� ெத0 , 

6.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� ெத0 , 

7.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 இ;திராநக�ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெவடா�&அ#ச� 
604501

அரசின� உய� 
நிைல�ப�ள) 
ேம-�ப�தி,

1.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 �ள�கைர ெத0 , 

2.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேகாய�� ெத0 , 

3.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேம%/1 ெத0 , 

4.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 க0மார1 ெத0 , 

5.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேகாய�� ��ப� , 

6.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ம(ைர வ 2ர� ேகாய�� 
ெத0 அ8சன காலன) , 7.ெவடா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 அ8சன காலன) , 8.ெவடா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேரா%/1 ெத0 அ8சன காலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�

வா��	 சாவ
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��ணக�A�
கி
ராம� &அ#ச� 
604501

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள) �திய க%
ட�,

1.��ணக�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 

2.��ணக�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ ெத0 , 

3.��ணக�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 த�மராஜா 
ேகாய�� ெத0 , 4.��ணக�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேவ��லிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 5.��ணக�A�
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கி0Eணாநக� , 6.��ணக�A�
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள1ெத0 , 7.��ணக�A�
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர1ெத0 , 8.��ணக�A�
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 இ0ள� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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��ணக�A�
 
கிராம� &அ#ச� 
604501

அரசின�ேம�நிைல�ப
�ள) கிழ�� க%
ட�,

1.��ணக�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 , 

2.��ணக�A�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன�காலன) , 

3.கிழ3�ண� (வ.கி) ��ணக�A�
 (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 4.கிழ3�ண� (வ.கி) 
��ணக�A�
 (ஊ)வா�/ 2 த�மராஜாேகாய�� ெத0 , 

5.கிழ3�ண� (வ.கி) ��ணக�A�
 (ஊ)வா�/  2 

ேம%/1ெத0 , 6.கிழ3�ண� (வ.கி) ��ணக�A�
 
(ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெக3க�A�
 
மகமாய�தி0மண� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள),

1.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேவளாள� ெத0 , 

2.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 3.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஒ%ட�காலன) ேம%/1ெத0 , 4.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட�காலன) ஏ8�கைர1ெத0 , 

5.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட�காலன) 
கிழ��ெத0 , 6.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

கீழ�ைட1ெத0 , 7.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

வ�Tவ�காலன) வட��1ெத0 , 8.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 வ�Tவ�காலன) கி7க�1 ெத0 , 

9.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ேப1கா� காலன) 
ேம-� ெத0 , 10.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

அ0;ததிய�ெத0 , 11.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ேப1கா� காலன) ேகாய�� ெத0 , 12.ெக3க�A�
(வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ேப1கா� காலன) வட�� ெத0 , 

13.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ேப1கா� 
காலன) ந/1ெத0 , 14.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ேப1கா� காலன) கிழ��1ெத0 , 15.ெக3க�A�
(வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/�காலன) , 16.ெக3க�A�
(வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/�காலன) ேகாய�� ெத0 , 

17.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆய� சி�ன�பா 
நக� ெத-� ெத0 , 18.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ஆய�சி�ன�பாநக� ந/1ெத0 , 19.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஆய�சி�ன�பாநக� வட�� ெத0 , 

20.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/1ெத0 , 

21.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ல%Jமி�ர� 
யாதவ� ெத0 , 22.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ல%Jமி�ர� வட��1ெத0 , 23.ெக3க�A�
(வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 இ0ள� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 சீயம3கல� 
கிராம� ேதI� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� ப�தி அைற 
எ� 1,

1.சீயம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8யெத0 , 

2.சீயம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைரெத0 , 

3.சீயம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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சீயம3கல� 
ம(ரா ம#ச�ப%/, 

604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள),

1.சீயம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ம�லிநாத�ேகாவ��ெத0 ம#சப%/ , 2.சீயம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கிறி1(வ� ெத0 , 3.சீயம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாவ��ெத0 , 4.சீயம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வசனக�தாேகாவ��ெத0 , 5.சீயம3கல� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 

6.சீயம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெச#சி சாைல , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 சி.ம.�N� 
கிராம� &அ#ச� 
604501

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�,

1.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேவளாள� ெத0 , 

2.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� ெத0 , 

3.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 ெத0 , 

4.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இராமநாத�ர� 
ெத0 , 5.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

தாயார�ம� ேகாய�� ெத0 , 6.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஒ%ட� ெத0 , 7.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/  2 வ�ன)ய� ெத0 , 8.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெஜய�ன� ெத0 , 9.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ேம%/1 ெத0 , 10.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3  ெப8யா� ெத0 , 11.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ஒ%ட�ெத0 , 12.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 அ8சன காலன) , 13.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ந/1ெத0 , 14.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 ஒ1தவாைட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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சி.ம.�N� கிராம� 
சி1த0�காH� 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� க%
ட�,

1.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வடவ�ைட1 
ெத0 , 2.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெமா%ட	சி 
ெத0 , 3.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத�ன�ைட1 ெத0 , 4.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ேகாய��ெத0 , 5.சி1த0�காH� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 J�ரமண�ய� ேகாய�� ெத0 , 

6.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �மர� ெத0 , 

7.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அய�அர� 
ேகாய��ெத0 , 8.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

பஜா� ெத0 , 9.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ெப8யா� ெத0 , 10.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

கீழ�ைட ெத0 , 11.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ப��ைளயா�ேகாவ��ெத0 , 12.சி1த0�காH� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 டா�ட� அ�ேப1கா� ெத0 , 13.சி1த0�காH� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கீழ�ைட ஓ1தவாைட1ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ஆ	சம3கல� 
கிராம� 
��ணக�A�
 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), ைழய 
க%
ட� ேம-� 
ப�தி

1.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8ய ெத0 , 

2.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/ெத0(அ) 

�ள�கைர ெத0 , 3.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

யாதவ� ெத0 , 4.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பஜைன ேகாய�� ெத0 , 5.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெர%
யா� ெத0 , 6.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 தா�டவராய� ெத0 , 7.ஆ	சம3கல� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ம;தெவள) , 8.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) ெக3ைகய�ம� ேகாய��ெத0 , 

9.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாய��ெத0 , 10.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

டா�ட� அ�ேப1கா� ெத0 , 11.ஆ	சம3கல� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) ேரா%/1ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெத�தி�ன"� 
ேதI� அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
உய�(வ�க�ப�ள),

1.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

2.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1ெத0 , 

3.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய�� 
ெத0 , 4.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ேமல�ைட1ெத0 , 5.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �.�� ேம%/1 ெத0 , 6.ெத�தி�ண"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1ெத0 , 7.ெத�தி�ண"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேவ��லிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

8.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
ேரா%/1ெத0 , 9.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள)�@ட1ெத0 , 10.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) வட��1ெத0 , 11.ெத�தி�ண"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) ேமல�ைட1ெத0 , 

12.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
ந/1ெத0 , 13.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெத-� வ 2தி காலன) , 14.ெத�தி�ண"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 எ�.ஜி.ஆ�  நக� 1வ( ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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பா#சைர கிராம� 
&அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 2.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 பஜைனேகாவ�� 
ெத0 , 3.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெகார�ேகா%ைட 
சாைல , 4.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 காலன) ெமய�� 
ெத0 , 5.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 காலன) கீழ�ைட 
ெத0 , 6.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 காலன) ந/1ெத0 
, 7.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 காலன) 
ேமல�ைடெத0 , 8.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

சி1தா1N� 1 கிரா* , 9.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

சி1தா1N� 2 கிரா* , 10.பா#சைர (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 

க�லா3�1( , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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@ன�பா
 ம(ரா 
ெச%
�ள� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
உய�(வ�க�ப�ள) 
ெத-�ப�தி,

1.@ன�பா
, (வ.கி) பா�பந�"� (ஊ)வா�/ 1 ைஜன� ெத0 , 

2.@ன�பா
, (வ.கி) பா�பந�"� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�� கீ7�ற 
ெத0 , 3.@ன�பா
, (வ.கி) பா�பந�"� (ஊ)வா�/ 1 ஏ8�கைர1 
ெத0 , 4.@ன�பா
, (வ.கி) பா�பந�"� (ஊ)வா�/ 1 வ�னா� 
�ள�கைர ேம-� ெத0 , 5.@ன�பா
, (வ.கி) பா�பந�"� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) ப�ரதான ெத0 , 6.@ன�பா
, (வ.கி) 
பா�பந�"� (ஊ)வா�/ 1 கீ7�றெத0 , 7.@ன�பா
, (வ.கி) 
பா�பந�"� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர ெத0 , 8.பா�பந�"� 
(வ.கி) @ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல ெத0 , 9.பா�பந�"� 
(வ.கி) @ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 ெத�ளா�ேதI� சாைல , 

10.பா�பந�"� (வ.கி) @ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 

ேம�நிைலந2�ேத�கெதா%
ெத0 , 11.பா�பந�"� (வ.கி) 
@ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 பா�பாந�"�வ�ன)ய� ெத0 , 

12.பா�பந�"� (வ.கி) @ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 பா�பாந�"� 
ப��ைளயா�ேகாய�� ெத0 , 13.பா�பந�"� (வ.கி) @ன�பா
 
(ஊ)வா�/ 2 பா�பாந�"� �(1 ெத0 , 14.பா�பந�"� (வ.கி) 
@ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 பா�பாந�"�ஏ8�கைர கீ7ெத0 , 

15.பா�பந�"� (வ.கி) @ன�பா
 (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 , 

16.@ன�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1வ�ணா3�ள1கிழ�� ெத0 , 17.@ன�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன) �
ந2� கிண. ெத0 , 18.@ன�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) கிழ�� ெத0 , 19.@ன�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) ெத��ற1ெத0 , 20.@ன�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) வட�ற ெத0 , 21.@ன�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) (�/ ெத0 , 22.@ன�பா
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) அரசமர ெத0 , 

23.@ன�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெச%
�ள� 
ஆலமரெத0 , 24.@ன�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச%
��ள� ஒ%ட�ெத0 , 25.@ன�பா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெஜய�� ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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அகரெகாரேகா%ைட
 

கிராம�ெத�ளா�அ
#ச�604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெஜய�னா� 
ெத0 , 2.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 

ப�ள1ெத0 , 3.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ேம%/1ெத0 , 4.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/1 Bத� �.�� ெத0 , 

5.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 2 வ( 
�.�� ெத0 , 6.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 எ�ல�மா� ேகாவ�� ெத0 , 

7.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ேரா%/ெத0 
, 8.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 Bத� 
ெத0 அ8ஜன காலன) , 9.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ந/1ெத0 , 10.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/1 ெத� �ற ெத0 , 11.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/1 மா8ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 

12.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 தா3க� 
ேரா%/ெத0 , 13.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2 தா3க� ச;ைதகீ7�ற ெத0 , 

14.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2 தா3க� 
ேம%/1ெத0 , 15.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/2  தா3க� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 

16.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/2  தா3க� 
ப�ள1ெத0 , 17.அகர�ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2தா3க� பாைளய� , 18.@1தேவ/ (வ.கி) 
அகர�ெகார�ேகா%ைட (ஊ)வா�/  தா3க� @1தேவ/ 
ப�ள1ெத0 , 19.@1தேவ/  (வ.கி) அகர�ெகார�ேகா%ைட 
(ஊ)வா�/  தா3க� @1தேவ/ ேம%/1ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெகார�ேகா%ைட 
கிராம� 
கீ7நம�
 
அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
பைழய க%
ட� 
ேம-� ப�தி,

1.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 உைடயா� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

(�ைக ேகாய�� ெத0 , 3.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 கிழ�� , 4.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல1 ெத0 , 5.ெகார�ேகா%ைட 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர ெத0 , 6.ெகார�ேகா%ைட 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச�கிலிபாைளய� , 

7.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

சாமியா�பாைறெத0 , 8.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 ேம-� , 9.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 ெத-�ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெகார�ேகா%ைட 
கிராம� அ#ச� 
604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ���ப�தி,

1.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காலன) வட�� 
ெத0 , 2.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1நாவ�த� 
வ 2தி , 3.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� 
ேமலா�ைட ெத0 , 4.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� ெத-� ெத0 , 5.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� கிழ�� ெத0 , 

6.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 

7.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 8.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

காலன) ந/1ெத0 , 9.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 காலன) ெத-� ெத0 , 10.ெகார�ேகா%ைட (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காலன) ேரா/ ெத0 , 11.ெகார�ேகா%ைட 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெஜய�ன� வட��ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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கீ7நம�
 
&அ#ச� 604501

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.கீ7நம�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர ெத0 , 

2.கீ7நம�
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர 
திெரௗபதி அ�ம� ேகாய�� ெத0 , 3.கீ7நம�
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �ள1த3கைர க?�ட� ெத0 , 4.கீ7நம�
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1இ0ள� ெத0 , 5.கீ7நம�
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 தாண�யப%/ யாதவ� ச;( ெத0 , 6.கீ7நம�
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 7.கீ7நம�
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைட ெத0 , 8.கீ7நம�
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 9.கீ7நம�
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 10.கீ7நம�
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத�ணைட ெத0 , 11.கீ7நம�
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ8ஜன காலன) , 12.கீ7நம�
 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ேப1கா� ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

230
 ெந-�ண� 
&அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�,

1.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல1 ெத0 , 

2.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா�ேகாய��ச;( 
, 3.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல1ெத0 வ�8? , 

4.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1ெச�வவ�நாயக�ேகாய�� ெத0 , 5.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 6.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� �.�� ெத0 , 7.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப0மா� ச�னதி ெத0 , 8.ெந-�ண� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன�ெத0 , 9.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) Bத� ெத0 , 10.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 2 வ( ெத0 , 11.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 3வ( ெத0 , 12.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 4 வ( ெத0 , 13.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 5 வ( ெத0 , 14.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 6 வ( ெத0 , 15.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 7 வ( ெத0 , 16.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 9 வ( ெத0 , 17.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 10 வ( ெத0 , 18.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/2 காலன) 11 வ( ெத0 , 19.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 12 வ( ெத0 , 20.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 13 வ( ெத0 , 21.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 14 வ( ெத0 , 22.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 15 வ( ெத0 , 23.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 16 வ( ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ெந-�ண�&அ#ச
� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�,

1.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெபா�ன�ப��ைள 
ெத0 , 2.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 3.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

வாண�ய� ெத0 , 4.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2  

ச�கைரயா� ெத0 , 5.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெச�லிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 6.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல ெத0 , 7.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 கள1(ேம%/ ெத0 , 8.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ம-.� 2 ேரா%/1ெத0 , 9.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�ணார1ெத0 , 10.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 உைடயா� ெத0 , 11.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1ம-.� 2 Iைளேம%/1ெத0 , 

12.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 B*>�Bத� ெத0 
, 13.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 B*>� 2வ( 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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வயலாY� , 

ெந-�ண�&அ#ச
� 604406

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள)

1.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ெச#சி சாைல , 

2.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ப�ள1ெத0 , 

3.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 கள1( ேம%/1ெத0 , 

4.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ப��ைளயா� ேகாவ�� 
ெத0 , 5.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ேம%/1ெத0 
ச;( , 6.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ேம%/1ெத0 , 

7.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 பாடசாைல1ெத0 , 

8.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 அ0;ததிய�காலன) , 

9.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ஆதிதிராவ�ட� காலன) 1 

வ( ெத0 , 10.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன) 2 வ( ெத0 , 11.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/3 ஆதிதிராவ�ட� காலன) 4 வ( ெத0 , 

12.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 ஆதிதிராவ�ட� காலன) 
5 வ( ெத0 , 13.ெந-�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 

ஆதிதிராவ�ட� காலன) 6 வ( ெத0 , 14.ெந-�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/3 ஆதிதிராவ�ட� காலன) 7 வ( ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெப�னா%டகர� 
&அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைலப�ள) 
பைழயக%
ட�,

1.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண�ெத0 , 

2.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 ப�ள1ெத0 , 

3.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 2 ராஜா3�ள1ெத0 , 

4.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 , 

5.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா�ெத0 , 

6.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 ேகாவ����ப� 
1வ(ெத0 , 7.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 

ேரா%/1ெத0 , 8.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 2 

அ8ஜனகாலன) மா8ய�ம� ேகாவ��ெத0 , 9.ெப�னா%டகர� 
(வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 2 கள1(ேம%/ெத0 , 

10.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� 
ேகாவ�� ெத0 , 11.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 2 

டா�ட� அ�ேப1கா�1வ(ெத0 , 12.ெப�னா%டகர� (வ.கி) 
ம-.�(ஊ)வா�/ 2 டா�ட�அ�ேப1கா�2வ(ெத0 , 

13.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1 

�.��1ெத0 , 14.ெப�னா%டகர� (வ.கி) ம-.�(ஊ)வா�/ 1 

ேரா%/2வ(�.��1ெத0 , 15.ெப�னா%டகர� (வ.கி) 
ம-.�(ஊ)வா�/ 1 ேகாவ����ப� 2 வ(ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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 ேசன� 
கிராம�&அ#ச�604

406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள)�திய
க%
ட�,

1.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ெர%
1 ெத0 , 2.ேசன� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ப�ள1 ெத0 , 3.ேசன� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 , 4.ேசன� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) , 5.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 �ள�கைர1 ெத0 , 6.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழய ச�கிலி பாைளய� , 7.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 �( காலன) ெத-� ெத0 , 8.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 ெகார�
ைச , 9.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(ச�கிலி 
பாைளய� , 10.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(கலான) 
ந/1 ெத0 , 11.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(காலன) 
வட�� ெத0 , 12.ேசன� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(காலன) 
�.�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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@ட"�,ெத�ளா� 
அ#ச�604406

ஆதிதிராவ�ட 
நலஆர�ப�ப�ள), 
(எ*.எ*.ஏ க%
ட�) 

ெத-� க%
ட� 
கிழ�� 
ப�திஆதிதிராவ�ட 
நலஆர�ப�ப�ள), 
ேம-� ப�தி,

1.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெஜய�ன� ெத0 , 2.@ட"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 

3.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 மா8ய�ம� ேகாய�� வ 2தி 
, 4.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

5.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச�லிய�ம� ேகாய�� 
வ 2தி , 6.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 எ�.ஜி.ஆ� வ 2தி , 

7.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கிராம ேதவைத ேகாய�� 
வ 2தி , 8.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 காலன) 
மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 9.@ட"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 Bன2*வர� ேகாய�� ெத0 , 10.@ட"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர வ 2தி , 11.@ட"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 @ட"� ம(ரா க*த�பா
 , 12.@ட"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ப���றெத0 , 13.@ட"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைடெத0 , 14.@ட"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ட வ 2தி , 15.@ட"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ந/வ 2தி , 16.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

கீழ�ைட வ 2தி , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-

236

@ட"� ம(ரா 
ல%Jமி�ர�,ெத�
ளா� அ#ச�604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2  

@ட"�ம(ரால%Jமி�ர�ப��ைளயா�ேகாவ�� , 2.@ட"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 @ட"� ம(ரா ல%Jமி�ர� 
மா8ய�ம� ேகாய , 3.@ட"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

@ட"� ம(ரா ல%Jமி�ர� பாடசாைல வ 2தி , 4.@ட"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 @ட"� ம(ரா ஆல�A�
 , 5.@ட"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 @ட"� (ஊ) இ;திரா நக� , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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ெத�ளா�& அ#ச� 
604406

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள), 
வட��க%
ட� 
கிழ��ப�தி

1.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கைட1 ெத0 , 

2.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேகா%ைடெத0 , 

3.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஈ*வர� ேகாய�� 
ெத0 , 4.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கீழ�ட ெத0 , 

5.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேபா*/ ஆபb*ெத0 , 

6.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெர%
யா� ெத0 , 

7.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேவளாள� ெத0 , 

8.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ைஜன� ெத0 ேம-� , 

9.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ைஜன� ெத0 கிழ�� , 

10.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெத-�மாடவ 2தி , 

11.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஐ.ஓ.ப� ப�� ப�க ெத0 
, 12.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெர%
யா� �.�� 
ெத0 (கிழ��) , 13.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெர%
யா� �.�� ெத0 (ேம-�) , 14.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 ைஜன� �.�� ெத0 (கிழ��) , 15.ெத�ளா� (வ,கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ேகா%ைட கிழ�� �.�� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�ளா�கிராம� & 

அ#ச� 604406

அரசின� ெப�க� 
உய�நிைல�ப�ள) 
ெத-� ப�தி,ேம-� 
ப�க�,

1.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள1( பா%ைட ெத0 , 

2.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச3�;த� வ 2தி , 

3.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதர
 ேரா/ , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�
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ெத�ளா�கிராம� & 

அ#ச� 604406

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள)  
கிழ�� ப�தி

1.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 தி�
வன� ேரா/ , 

2.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஏ8பா%ைட ெத0 , 

3.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேதI� ேரா/ , 

4.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 தா3க� கிரா* ேரா/ , 

5.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மIதி ெத0 , 6.ெத�ளா� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;த�ேப%ைட �ள� , 7.ெத�ளா� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8யா� நக�   கிழ�� , 8.ெத�ளா� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8யா� நக�  1வ( �.�� ெத0 , 

9.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெப8யா� நக� 2 வ( 
�.�� ெத0 , 10.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெப8யா� நக� ேம-� ெத0 , 11.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேஜ.ேஜ. நக� , 12.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 வ�ஜியல%Jமி ப�
% நக� , 13.ெத�ளா� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 தி�
வன� சாைல ச;( ெத0 , 14.ெத�ளா� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஐ.ஓ.ப� வ3கி ச;( ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 ெத�ளா�& 

அ#ச�604406

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
அைற எ� 
20.வட�� பா�1த 
ெத-� க%
ட�,

1.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 கிழ�� ேம%/ ெத0 
ெத�ளா� , 2.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம-� 
ேம%/ ெத0 ெத�ளா� , 3.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�*வக�மா வ 2தி ெத�ளா� , 4.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெத-� மாட வ 2தி ெத�ளா� , 5.ெத�ளா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத-� ேம%/ ெத0 , 6.ெத�ளா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/ெத0 ச;( வழி , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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ெத�ளா�& அ#ச� 
604406

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
அைற எ�.23 வட�� 
பா�1த ெத-� 
க%
ட�,

1.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 கைட1 ெத0 , 

2.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ*தினா�ர� வட�� 
ெத0 , 3.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ*தினா�ர� 
கிழ�� ெத0 , 4.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 கிழ�� 
�.�� ெத0 , 5.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 கிழ�� 
�.�� ெத0 2 , 6.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ப�ள)�@ட1 ெத0 , 7.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ேம-� �.�� ெத0 1 , 8.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ேம-� �.�� ெத0 2 , 9.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ேம-� �.�� ெத0 3 , 10.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

அ0;ததிய�பாைளய� ெமய�� ெத0 , 11.ெத�ளா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பாைளய� கிழ�� �.�� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�

242
ெத�ளா�& அ#ச� 
604406

அரசின� ஆ�க� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
அைற எ�.21 வட�� 
பா�1த ெத-� 
க%
ட�,

1.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/4 அரசமர1ெத0 , 

2.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 பைழய கீழ�ைட 
காலன) கிழ�� ெத0 , 3.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

பைழய கீழ�ைட காலன) ெத0 , 4.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 அரசமர ேம-� �.�� ெத0 , 5.ெத�ளா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �தியகாலன) �ஒ�பாள� பா%ைட �.�� 
ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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ெத�ளா� கிராம� 
& அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி ,

1.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 2.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம� 
ேகாய�� ேம-� �.�� ெத0 , 3.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 கா;தி வ 2தி , 4.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

கா;தி வ 2தி 1வ( ேம-� �.�� ெத0 , 5.ெத�ளா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 கா;தி வ 2தி 2வ( ேம-� �.�� ெத0 , 

6.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெர%
யா� ெத0 , 

7.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வ�ன)ய� ெத0 , 

8.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ��ைப ெதா%
 ெத0 , 

9.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 க*N8பாG கா;தி நக� , 

10.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 கைட ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெத�ளா� கிராம� 
& அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� ப�தி ,

1.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 �திய காலன) ஒ�பாள� 
பா%ைட ெத0 , 2.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ஒ�பாள� பா%ைடேம-� �.�� ெத0 , 3.ெத�ளா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/  4 ஒ�பாள� பா%ைட வட�� �.�� ெத0 
, 4.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ஒ�பாள� பா%ைட 
கிழ�� �.�� ெத0 , 5.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

�திய காலன) காகராஜ� ெத0 , 6.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/  4 காலன) மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 7.ெத�ளா� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/  4 மா8ய�ம� ேகாய�� ேம-� 
�.��1 ெத0 , 8.ெத�ளா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/  4 

தி�
வன� ேரா/ , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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�(வண�க�பா
 
கிராம�,ெத�வண�
க�பா
 604406

ஊரா%சி ஓ�றிய 
(வ�க�ப�ள) ,

1.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 �(வண�க�பா
 , 2.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �.�� ெத0 �(வண�கபா
 , 

3.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன 
ேகாய�� ெத0 �(வண�கபா
 , 4.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 திெரௗபதி அ�ம� ேகாய��0 
�(வண�கபா
 , 5.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 பஜைன ேகாய�� ெத0 ெத�வண�க�பா
 , 

6.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரச� 
கைடெத0 ெத�வண�க�பா
 , 7.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேரா/ ெத0 ெத�வண�க�பா
 , 

8.ெத�வண�க�பா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
ெத�வண�க�பா
 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

246
ஏ�பல�கிராம� & 

அ#ச� 604406

தி0வ�Tவ� 
நிதிஉதவ�ஆர�ப�ப�
ள),

1.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/ ெத0 , 2.ஏ�பல� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெக3ைகய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

3.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 சாணார1 ெத0 , 

4.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� ெத0 , 

5.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத0 , 6.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 திெரௗபதிய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 7.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �றவ� 
காலன) , 8.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�மா� 
ேகாய�� ெத0 , 9.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ைர*மி� சாைலெத0 , 10.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாய��ெத0(கிழ��) , 11.ஏ�பல� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 (ெத-�) , 12.ஏ�பல� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வடவ�ைடசாைல(ப�ளெத0) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 ம̂சந�"� 
கிராம� ெதGயா� 
அ#ச�604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
அைற எ� 1 வட�� 
ப�தி ,

1.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� ேவளாள� 
ெத0 , 2.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ��  
ேவளாள� ெத0 , 3.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப�ராமண� வ 2தி , 4.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

பஜைன ேகாய�� வ�ன)ய� ெத0 , 5.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேமலா�ைட1ெத0 (வ�ன)ய�ெத0) , 6.ம̂சந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம̂சந�"� �N�வடவ�ைட1ெத0 
, 7.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ம̂சந�"� �N� 
ெத�ண�ைட ெத0 , 8.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1ம̂சந�"� �N� ந/ ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ம̂சந�"� 
கிராம� அ#ச� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள), ,

1.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய காலன) 
வட�� ெத0 , 2.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய 
காலன) ேம-� ெத0 , 3.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன) ச;( ெத0 , 4.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பைழய காலன)  �.�� ெத0 , 5.ம̂சந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலன) கீழ�ைட ெத0 , 

6.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழயகாலண� 
ேம-�1 ெத0 , 7.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலண� கிழ��1 ெத0 , 8.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �( காலன) ந�"� சாைல வ 2தி , 9.ம̂சந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �( காலன) வட�� ெத0 , 

10.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �( காலன) ந/ ெத0 
, 11.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �( காலன) கிழ�� 
ெத0 , 12.ம̂சந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �( காலன) 
ெத�ண�ைட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெகா
யால� 
கிராம� & அ#ச� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
வட�� ப�தி,

1.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1ெத0 , 

2.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ஒ%ட�ெத0 , 

3.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேட3�ெத0 , 

4.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய��ெத0 
, 5.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஒ1தவாைடெத0 , 

6.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 இ0ள� ெத0 , 

7.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 @%/ேரா/ , 

8.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 9.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ப�ராமண� 
ெத0 , 10.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1ெத0 , 

11.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(வ�ன)ய� ெத0 , 

12.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �.��1ெத0 , 

13.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2ெர%
யா� ெத0 , 

14.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �யவ� ெத0 , 

15.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மாதாேகாய�� ெத0 
, 16.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச;(ெத0 , 

17.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 
மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 18.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அரசமர1ெத0 , 19.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ�ேப1கா� ெத0 , 20.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 கள1(ேம%/1ெத0 , 21.ெகா
யாள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஏ8�கைர1ெத0 , 22.ெகா
யாள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ள1ெத0 , 23.ெகா
யாள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�
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ெகா
யால� 
கிராம� & அ#ச� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
(எ*.எ*.ஏ. க%
ட�) 

ெத-� க%
ட�,

1.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� ெத0 , 

2.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அ8சானநாராயண�ெத0 , 3.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 J/கா%/1 ெத0 , 4.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �.��1 ெத0 , 5.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �வா�%* 1வ( ெத0 , 6.ெகா
யாள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �வா�%* 2வ(ெத0 , 7.ெகா
யாள� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �வா�%* 3வ(ெத0 , 

8.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �வா�%* 
4வ(ெத0 , 9.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�வா�%* 5வ(ெத0 , 10.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �வா�%* 6வ( ெத0 , 11.ெகா
யாள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �வா�%* 7வ( ெத0 , 12.ெகா
யாள� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 இர%ைடவாைடெத0 , 

13.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஓ1தவாைட ெத0 , 

14.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப�ள)�@ட1 ெத0 , 

15.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மாதா ேகாய�� 
ெத0 , 16.ெகா
யாள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பைழய 
ேட3� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
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இ0��லி கிராம� 
& அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா� 
ேகாய�� ெத0 , 2.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

கீழ�டெத0 , 3.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

ப�ளெத0 , 4.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

ேமல�ைடெத0 , 5.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

ம;தெவள)ெத0 , 6.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

�ள�கைரெத0 , 7.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

ேரா%/1ெத0 , 8.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

காலன)ெத0 , 9.இ0�ப�லி (வ.கி) ெகா
யாள� (ஊ)வா�/ 3 

�(1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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பழேவ8, 

திேரசா�ர� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

2.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1ெத0 , 3.பழேவ8 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா�ேகாய��ெத0 , 

4.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ச�பாண� ெத0 , 

5.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெப0மா�ேகாய�� ெத0 , 

6.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய�காலன) , 

7.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைலவட�� ெத0 , 

8.பழேவ8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 9.பழேவ8 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�டெத0 , 10.பழேவ8 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ட ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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J.கா%ேட8 
கிராம� ம-.� 
அ#ச�604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� ப�தி 
பைழய க%
ட�,

1.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 ெத0 , 2.J. 

கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� ெத0 , 

3.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 4.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 
 ெமய�� ேரா/ , 5.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ேம%/1 ெத0, வற%/ �%ைட , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-

254

 J.கா%ேட8 
கிராம� ம-.� 
அ#ச�604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�,

1.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன காலன) , 2.J. 

கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா��%ைட1ெத0 
, 3.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/1 ெத-�1வ( ெத0 , 4.J. 

கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத-� 2வ( �.��ெத0 
, 5.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட��1வ( ச;( 
ெத0 , 6.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ெப0மா�ேகாய�� ெத0 , 7.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 பாடசாைலெத0 , 8.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 காலன)கா�வாG ெத0 , 9.J. கா%ேட8 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன) 1வ( �.��ெத0 , 10.J. 

கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 காலன)�.��1ெத0 , 

11.J. கா%ேட8 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ள1ெத0வற%/�%ைட , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�அய�நா/ வா7 வா�காள�க�
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 எ�
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ெதGயா�& அ#ச� 
604604

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
ேம-�க%
ட�

1.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 2.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பஜைனேகாய�� 
ெத0 , 3.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேமல�ைட 
ெத0 , 4.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஈ*வர� 
ேகாய�� ெத0 , 5.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம-.� 
2 காசி ராேம*வர� சாைல , 6.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 7.ெதGயா� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச�லிய�ம� ேகாய�� வட�� 
ெத0 , 8.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச�லிய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 9.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

கீ7�ைட�.�� ெத0 , 10.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 கீழ�ைடவ 2தி , 11.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

சாவ
1 ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��
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ெதGயா�& அ#ச� 
604606

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
ெத-� க%
ட�

1.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ப�ராமண� வ 2தி , 

2.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல ெத0 , 

3.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ேட3� ெத0 , 

4.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1ெத0 , 

5.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஏ8�கைர1 ெத0 , 

6.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வட��1ெத0 , 

7.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ெத0 , 8.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெத-� ெத0 , 

9.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 மா8ய�ம�ேகாய�� 
ேமல�ைட ெத0 , 10.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

காள)ய�ம�ேகாய�� வட��ெத0 , 11.ெதGயா� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 காள)ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 12.ெதGயா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ�ேப1கா� ெத0 , 13.ெதGயா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ெப8ய��ப� சாைல , 14.ெதGயா� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 அ�ேப1கா� கிழ��1 ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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மட�, h/o ெதGயா� 
அ#ச� 604406

நிதிUதவ� 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� பார1த 
க%
ட�,

1.ெதGயா� (வ.கி) மட� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன�காலன) , 

2.ெதGயா� (வ.கி) மட� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ�ெத0 , 3.ெதGயா� 
(வ.கி) மட� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 4.ெதGயா� (வ.கி) 
மட� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ேம-� ெத0 , 5.ெதGயா� (வ.கி) 
மட� (ஊ)வா�/ 1 வ�னாயக� ேகாய�� ெத0 , 6.ெதGயா� (வ.கி) 
மட� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 7.ெதGயா� 
(வ.கி) மட� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள)�@ட1ெத0 , 8.ெதGயா� (வ.கி) 
மட� (ஊ)வா�/ 1 ேவ%ைட�கார1ெத0 , 9.ெதGயா� (வ.கி) 
மட� (ஊ)வா�/ 1 ெதGயா� சாைல , 10.ெதGயா� (வ.கி) மட� 
(ஊ)வா�/ 2 இராமலி3கா�ர� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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ராமசB1திர� 
கிராம� ம-.� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�தி ேம-� 
ப�தி,

1.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வட�� ெத0 , 

2.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கிழ�� ெத0 , 

3.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 திெரௗபதி அ�ம� 
ேகாவ��ெத0 , 4.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

பஜைன ேகாய�� ெத0 , 5.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ெத�னா�ைட ெத0 , 6.ராமசB1திர� (வ,கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமலா�ைட ெத0 , 7.ராமசB1திர� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஏ8�கைரெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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ராமசB1திர� 
கிராம� ம-.� 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
ெத-� ப�தி 
க%
ட� 
கிழ���ப�தி ,

1.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2காலன)மா�ய�ம� 
ேகாவ��ெத0 , 2.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2காலன) ெத�ன�ைடெத0 , 3.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2காலன) �.��ெத0 , 4.ராமசB1திர� (வ,கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2@%ேரா/ , 5.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2Bத"� வடவா�ைடெத0 , 6.ராமசB1திர� 
(வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 Bத"� ெத�னா�ைடெத0 , 

7.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 @%ேரா/ 
வட��ெத0 , 8.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

@%ேரா/ ந/ெத0 , 9.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 @%ேரா/ ெத-�ெத0 , 10.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 @%ேரா/ ேம-��ள�கைரெத0 , 

11.ராமசB1திர� (வ,கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத-� ெத0 2 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 cர3கராஜ�ர� 
ெந�லியா3�ள�
அ#ச�604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 

2.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பஜைன ேகாய�� 
ெத0 , 3.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1 
ெத0 , 4.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

திெரௗபதிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 5.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கள1(ேம%/ ெத0 , 6.cர3கராஜ�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர1 ெத0 , 7.cர3கராஜ�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ஆசா�  ெத0 , 8.cர3கராஜ�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெபர�பன3கா/ , 9.cர3கராஜ�ர� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெபர�பன3கா/ காலன) , 

10.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வ�Tவ� 
காலன) , 11.க�
யந�"� (வ.கி) cர3கராஜ�ர� (ஊ)வா�/ 2 

க�
யந�"� , 12.க�
யந�"� (வ.கி) cர3கராஜ�ர� 
(ஊ)வா�/ 2 க�
யந�"� காலன) , 13.cர3கராஜ�ர� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைரவட��1ெத0 , 

14.க�
யந�"� (வ.கி) cர3கராஜ�ர� (ஊ)வா�/ 2 

ேம��ரைட , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெந�லியா3�ள� 
கிராம�&அ#ச� 
604405

அரசின� 
உய�நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�தி,

1.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத0 , 3.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 4.ெந�லியா3�ள� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

5.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/ெத0 , 

6.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

அமேலா-பவமாதாெத0 , 7.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 கி0E( அரச� ெத0 , 8.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 சகாயமாதாெத0 , 9.ெந�லியா3�ள� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ;ேதாண�ய� ெத0 , 

10.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ஆேரா�கிய 
மாத ேகாவ�� ெத0 , 11.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� ெத0 , 12.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 வ�Tவ� ெத0 , 13.ெந�லியா3�ள� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 அ8சன காலன) ந/ெத0 , 

14.ெந�லியா3�ள� (வ.கி) ம-.� (ஊ)அ8சன காலன) , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ஒI� கிராம� 
ம-.� 
அ#ச�604405

 ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� பா�1த �திய 
க%
ட�,

1.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெர%
யா� ெத0 , 2.ஓI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ந/1 ெத0 , 3.ஓI� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப* *டா�% ெத0 , 4.ஓI� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 கீழா�ைட ெத0 , 5.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2ப�ராமண� ெத0 , 6.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2அ8சன 
காலன) பைழய( , 7.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

வ�Tவ� காலன) , 8.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப��ைளயா� ேகாவ��ெத0 , 9.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன) ெத-� , 10.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

�தியகாலன) கிழ�� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ஓI� கிராம� 
ம-.� அ#ச� 
604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�,

1.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ம;ைதெவள) ெத0 , 2.ஓI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ஓI� ேம�காலன) , 3.ஓI� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எ%
�ெகா%ைட �.��ெத0 , 4.ஓI� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எ%
�ெகா%ைட ெவ�ம;ைத 
@%ேரா/ , 5.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 எ%
�ெகா%ைட 
பைழய கிராம� , 6.ஓI� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �ழ;ைத 
ஏJ ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெவ�ம;ைத 
கிராம� ஒI� 
அ#ச�604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�,

1.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 

2.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

3.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;(1 ெத0 , 

4.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;( ந/1ெத0 , 

5.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;( கிழ�� ெத0 , 

6.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ச;( ெத-� ெத0 , 

7.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

8.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அ�ம� ேகாவ�� 
ெத0 ெத-� , 9.ெவ�ம;ைத (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

அ�ம� ேகாவ��ெத0 வட�� , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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காவண�யா1N� 
கிராம� ஒI� 
அ#ச�604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 ெர%
யா� 
ெத0 , 2.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 

�.��ெத0 , 3.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத 
(ஊ)வா�/ 2 ஓ%ட� ெத0 , 4.காவண�யா1N� (வ.கி) 
ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 ஓ%ட� ெத0 கிழ�� , 

5.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 

மா8ய�ம�ேகாய�� ெத0 , 6.காவண�யா1N� (வ.கி) 
ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 அ0;(திய� ெத0 , 

7.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 

க�யாண�ர� , 8.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத 
(ஊ)வா�/ 2 பாரதியா�ெத0 , 9.காவண�யா1N� (வ.கி) 
ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 தி0வ�Tவ� ெத0 , 

10.காவண�யா1N� (வ.கி) ெவ�ம;ைத (ஊ)வா�/ 2 

அ�ப;தா3க� மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
பைழய க%
ட�,

1.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம;ைதெவள) ெத0 , 

2.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெகா�லேம%/ ெத0 
, 3.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெச%
1 ெத0 , 

4.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1 ெத0 , 

5.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ம;ைதெவள) 
(�%ைடகைர) , 6.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ம;ைதெவள) ெத0 (ஏ8�கைர) , 7.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர ெத0 , 8.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம%/1 ெத0 , 9.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பஜைன ேகாய�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-

267
 கீ7ெச�ேப/ 
604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ந/நிைல�ப�ள) 
�திய க%
ட�,

1.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ�ணா நக� , 

2.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ெச3�;த� ெத0 , 

3.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) Bத� 
ெத0 , 4.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

பழவ;தா3க� ஓைட , 5.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
3 பழய காலன) Bத� ெத0 , 6.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 சி1தர�ப%/ ஓைட , 7.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) இர�டாவ(ெத0 , 8.கீ7ெச�ேப/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) 2வ(ெத0 Bத� 
�.�க1ெத0 , 9.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

�தியகாலன) 2வ(ெத0 இர�டாவ( �.�க1ெத , 

10.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) 
2வ(ெத0 Y�றாவ( �.�க1ெத0 , 11.கீ7ெச�ேப/ (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) 3வ(ெத0 , 12.கீ7ெச�ேப/ 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �தியகாலன) 4வ(ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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அYa� கிராம� & 

அ#ச� 604405

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

2.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 மா8ய�ம� ேகாய�� 
ெத0 , 3.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேம%/1ெத0 , 

4.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப��ைளயா� ேகாய�� 
ெத0 , 5.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 திெரௗபதிஅ�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 6.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஈ*வர� ேகாய�� ெத0 , 7.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ெபா�ன)ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 8.அYa� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர ெத0 , 9.அYa� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 பைழயகாலன) , 10.அYa� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) , 11.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 பஜைனேகாய�� ெத0 , 12.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ஊ�ேகா
 ெத0 , 13.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய 
காலண� ேந� ெத0 Bத��.��1ெத0 , 14.அYa� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 Bத� �.�� ெத0வ��வட�� ச;( 
ெத0 , 15.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 �திய காலன) ேந� 
ெத0 Bத� �.�� ெத0 , 16.அYa� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/3�தியகாலன)ேந�ெத0வ��இர�டாவ(�.��ெத0 
, 17.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/3 �தியகாலன)ேந�ெத0 
Y�றாவ(�.��ெத0 , 18.அYa� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ேந� ெத0வ�� நா�காவ( �.�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
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Ya� கிராம� 
ந�"� அ#ச� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.Y/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1இX�ைப ேதா�� ெத0 , 

2.Y/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ேவ%ைடகார ெத0 , 3.Y/� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ெச�லிய�ம� ேகாய�� ெத0 , 

4.Y/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ஆைன1 ெத0 , 5.Y/� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 6.Y/� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1ேம%/ ெத0 , 7.Y/� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 8.Y/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2ந/1 ெத0 , 9.Y/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2ப�ள1 ெத0 , 

10.Y/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2அ8ஜன காலன) , 11.Y/� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2அGய;தா3க� , 12.Y/� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2பாரதி நக� , 13.Y/� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)Y/� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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பa� 
கிராம�&அ#ச� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள),

1.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �ள�கைர ெத0 , 2.ப/� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ள1ெத0 சிெம�% ேரா/ , 

3.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 Aசாலி ெத0 , 4.ப/� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 அர�மைன1 ெத0 , 5.ப/� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 மண�யகார1ெத0 , 6.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
1 திெரௗபதி அ�ம� ேகாய�� ெத0 , 7.ப/� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ஒ%ட� ெத0 , 8.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

ச�னதி ெத0 , 9.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கா�வாG 
ெத0 , 10.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 மா8ய�ம� 
ேகாவ�� ெத0 , 11.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பழவ;தா3க� , 12.ப/� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ேவ�ப3காரைனசாைல , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 எ�
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ய�� 
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எரம"� கிராம� 
ந�"� அ#ச� 
604406

வ�Tவ� நிதிUதவ� 
(வ�க�ப�ள) �திய 
க%
ட�, ெத-� 
ப�தி,

1.எரம"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வ�ன)ய� ெத0 , 

2.எரம"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 க�மாள1 ெத0 , 

3.எரம"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 யாதவ� ெத0 , 

4.எரம"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ப�ராமண� ெத0 , 

5.எரம"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ைஜன� ெத0 , 6.எரம"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ச;( ெத0 , 7.எரம"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �(1 ெத0 , 8.எரம"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஒ1தவாைட �(ெத0 , 9.எரம"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 அ8ஜன காலன) , 10.எரம"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ச�கிலிந1த� , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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 ந�"� ம-.� 
அ#ச� 604406 

604406

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�தி ெத-� 
க%
ட� அைற எ� 
1,

1.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெஜய�ன� ெத0 , 2.ந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1, க�மாள1 ெத0 , 3.ந�"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 1 �யவ� ெத0 , 4.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2ேம%/ ெத0 , 5.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

ப�ராமண� ெத0 , 6.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

க0ண 2க� ெத0 , 7.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 

ெத�ன�ைட வ�ன)ய� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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 ந�"� ம-.� 
அ#ச�604406

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�தி ெத-� 
க%
ட� அைற எ� 
2,

1.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 ப��ைளயா�ேகாய�� 
ெத0 , 2.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 நாவ�த� ெத0 , 

3.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 க�லா3�1( ெத0 , 

4.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 யாக சாைல ெத0 , 

5.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 

ெப0மா�ேகாய��ப���ற1 ெத0 , 6.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 த%டா3�ள1( ெத0 , 7.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 அ�ம�கார1ெத0 , 8.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 த%டா3�ள1(ெத0 (2) , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-
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 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
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 ந�"� ம-.� 
அ#ச� 604406

அரசின� 
ேம�நிைல�ப�ள) 
வட�� ப�தி ெத-� 
க%
ட� அைற எ� 
3,

1.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 5 வடவா�ைடவ�ன)ய� 
ெத0 , 2.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 5 மா;ேதா�� ெத0 , 

3.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 5 ேந1தாஜி ெத0 , 4.ந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 5 �ள�கைர இ0ள� ெத0 , 5.ந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 5 பழேவ8 இ0ள� ெத0 , 6.ந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 6 பைழயகாலன) மா8ய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 7.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 6 

பைழயகாலன) ெப8யெத0 , 8.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
6 பைழயகாலன) மாதாேகாய�� ெத0 , 9.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 6 பைழய காலன) �ன)தஅ;ேதாண�ய� ெத0 , 

10.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 6  பைழய காலன) 
அ0;ததிய� ெத0 , 11.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 6 

�தியகாலன) உ1தி8யநாத� ெத0 , 12.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 6 �தியகாலன) கி1ேத8யா� ெத0 , 13.ந�"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 6 �தியகாலன) யாேகா� ெத0 , 14.ந�"� 
(வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 6  �திய காலன) ம01(வமைனெத0 , 

15.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 6 �தியகாலன) 
பா�கியநாத� ெத0 , 16.ந�"� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
6�தியகாலன) ��ப� ெத0 , 17.ந�"� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 6  �திய காலன) ராமசாமி ெத0 , 18.ந�"� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 6  �திய காலன) ெகாய�லா� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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ெப8ய��ப�,ந�"
� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
ஆர�ப�ப�ள)

1.ந�"� (வ.கி) ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 1(�ைகய�ம� 
ேகாய�� ெத0 , 2.ந�"� (வ.கி) ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 1 

மா8ய�ம� ேகாய�� ெத0 , 3.ந�"� (வ.கி) ெப8ய��ப� 
(ஊ)வா�/ 1 �%ைட ெத0 , 4.ந�"� (வ.கி) ெப8ய��ப� 
(ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாய��ெத0 , 5.ந�"� (வ.கி) 
ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 1 சபாபதி ெத0 , 6.ந�"� (வ.கி) 
ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 1 ம;ைதெவள)ெத0 , 7.ந�"� (வ.கி) 
ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 2 ெகா�லேம%/1ெத0 , 8.ந�"� 
(வ.கி) ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 2 �.��1ெத0 , 9.ந�"� (வ.கி) 
ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 2 B0ேகச� ெத0 , 10.ந�"� (வ.கி) 
ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 2 பாடசாைலெத0 , 11.ந�"� (வ.கி) 
ெப8ய��ப� (ஊ)வா�/ 2 �ள�கைர1ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ெகா�ைடயா3��
ப�,h/0 ந�"� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
கிழ�� க%
ட�

1.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 

அ�ணாெப8யெத0 , 2.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� 
(ஊ)வா�/ 2 பாடசாைலெத0 , 3.ந�"� (வ.கி) 
ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 தா3க�ெத0 , 4.ந�"� 
(வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 இ0ள� ெத0 , 

5.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 

அ0;ததிய� க�லா3�1( ெத0 , 6.ந�"� (வ.கி) 
ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 அ0;ததிய� பாைளய� , 

7.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 இ;திரா 
நக� , 8.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 2 

ஊ1(�ள1ெத0 1 , 9.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� 
(ஊ)வா�/ 2 ஊ1(�ள1ெத0 2 , 99.அய�நா/ வா7 
வா�காள�க�-



வா.சா
 எ�

வா��	 சாவ
 
அைமவ�ட�

வா��	 சாவ
ய�� 
ெபய� வா��	 சாவ
ய�� உ�ள பர��

277

ெகா�ைடயா3��
ப�,h/0 ந�"� 
604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�

1.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 1 

தி0வ�Tவ� ெத0 , 2.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� 
(ஊ)வா�/ 1 B1தக?�ட� ெத0 , 3.ந�"� (வ.கி) 
ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 1 க�ப� ெத0 , 4.ந�"� 
(வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 1 பஜைனேகாவ��ெத0 
, 5.ந�"� (வ.கி) ெகா�ைடயா3��ப� (ஊ)வா�/ 1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன) , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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அ03�ண�, 

மாவலவா
 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ேம-� க%
ட�

1.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 வடவ�ைட1 ெத0 , 

2.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 

மா8ய�ம�ேகாய��ெத0 , 3.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 �.��1 ெத0 , 4.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 1 ேரா%/1ெத0 , 5.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேம%/1ெத0 , 6.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ச;( ெத0 , 7.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 பாடசாைல ெத0 , 8.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ஏ8கைர ெத0 , 9.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ேகா%ைடக� ெத0 , 10.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ெபா�ன)ய�ம� ேகாவ�� ெத0 ெமய�� ேரா/ , 

11.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ03�ண� 
காலன) மா8ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 12.அ03�ண� (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ03�ண� காலன) ேமல�ைட1 ெத0 
, 13.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 அ03�ண� 
காலன)  வடவ�ைடெத0 , 14.அ03�ண� (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 3 அ03�ண� காலன) ச�கிலி ெத0 , 99.அய�நா/ 
வா7 வா�காள�க�-
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ச1தியவா
, 

மாவலவா
 
அ#ச� 604406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள) 
ெத-� ப�தி

1.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைட ெத0 , 

2.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேரா/ ெத0 , 

3.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கா;தி நக� , 

4.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

5.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைடெத0 , 

6.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B�ள)தா3க� , 

7.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 B�ள)தா3க� 
�.�� ெத0 , 8.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 

பைழயகாலன) வட�� , 9.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 
2 பைழயகாலன) ெத-� , 10.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 2 ப��ைளயா� ேகாய�� ெத0 , 11.ச1தியவா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 3 கா%/�காலன) பாடசாைல ெத0 , 

12.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 கா%/காலன) 
மா8ய�ம� ேகாவ�� ெத0 , 13.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� 
(ஊ)வா�/ 4 கா%/காலன) வட��ெத0 , 14.ச1தியவா
 (வ.கி) 
ம-.� (ஊ)வா�/ 4 கா%/காலன) 1வ( �.�� ெத0 , 

15.ச1தியவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 கா%/காலன) 2வ( 
�.�� ெத0 , 99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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மாவளவா
 
கிராம� & அ#ச� 
606406

ஊரா%சி ஒ�றிய 
(வ�க�ப�ள), 
கிழ�� க%
ட�

1.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ெமய��ேரா/ , 

2.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 இ0ள� காலன) , 

3.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 ேரா/ ெத0 , 

4.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ேமல�ைடெத0 , 

5.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 பாடசாைல ெத0 , 

6.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 ெத-� ெத0 , 

7.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 ெத�காலன) , 

8.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 2 �0� அ?* , 

9.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 3 வடகாலன) , 

10.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 1 கீழ�ைட ெத0 , 

11.மாவலவா
 (வ.கி) ம-.� (ஊ)வா�/ 4 தா3க� ெத0 , 

99.அய�நா/ வா7 வா�காள�க�-
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