Ïiz¥ò -1(இ) got« ( ிருத் ிய ெடிவம்)
(khtl;l Cuhl;rp th®L)
Cuf«

th®L kWtiuaiw (Delimitation) brŒtj‰fhd tiuÎ fU¤JUé‰fhd mo¥gil étu¦fŸ

40

டுத்தயாய்த்தம்

7089

நண்நல

3892

க.செல்ம்ட்டு

2441

கபடிெித்தூர்

6461

தாயடிப்ட்டு

2524

ால்பாம்ட்டு

2434

ஆத்தூர்

5875

பநத்தம்

3655

அகபக்ககாட்டாம்

4271

யாணினந்தல்

1825

பங்காதபுபம்

2679

அரினசருநானூர்

1408

நாதயச்கெரி

4687

F¿¥ò

(6-C)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs
(DPW)யார்டின்
k¡fŸ bjhif¡F«
ruhrç k¡fŸ
bjhif¡F« cŸs
é¤Âahr¤Â‹
éG¡fhL fy« (7 X 100 /
fy« (5)

(6-B)

ப ாகக

61977.87234

வார்டின் மக்கள்

47

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

2912960

பெயர்

யிழுப்புபம்

1

(6-A)

cŸs கிராம

xU th®o‹ ruhrç
k¡fŸ bjhif fy« (3)
/fy« (4)
(5)

ஊராட்சிகளின்

ã®zæ¡f¥g£l bkh¤j
th®Lfë‹(DPW)v©
â¡if
(4)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs
(DPW)th®oš

2011 fz¡bfL¥ò go
k¡fŸ bjhif
(3)

வார்டு ண்

khtl;l Cuhl;rp
(2)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

t.v©
(1)

உத்த சிக்கப்ெட்டுள்ள வார்டு (DPW)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs(DP
W) யார்டின் k¡fŸ
bjhif¡F« ruhrç
k¡fŸ bjhif¡F«
cŸs é¤Âahr« fy«(6C) - fy«(5)

: விழுப்புரம்

kht£l¤Â‹ bga®

(7)

(8)

(9)

இந்த லமன யார்டில் 20% அதிகநாக
உள்தால் நறுயலபடுத்தி 1 ஊபாட்ெிகள்
சகாண்ட புதின யார்டாக
ிரிக்கப்ட்டுள்து. இந்த 41 tJ யார்டில்
உள் 17 ஊபாட்ெினில் குக்கிபாநங்கள்
உள் ஊபாட்ெினாகும் , இந்த ஊபாட்ெி
குதினாககயா , முழுலநனாககயா கயறு
யார்டில் இலணக்க முடினாது கய
இகத ிலனில் சதாடபாம்..

Ïiz¥ò -1(இ) got« ( ிருத் ிய ெடிவம்)
(khtl;l Cuhl;rp th®L)
Cuf«

47

61977.87234

(6-C)

நாத்தூர்

5428

கொநண்டார்குடி

1453

கநாகூர்

2567

கநா.யன்ஞ்சூர்

1749

க.அம்ம்

5737

ரிகம்

3419

செம்டாக்குிச்ெி

1675

ம

ொத்தம்

71269

ப ாகக

வார்டின் மக்கள்

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

பெயர்

(6-B)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs
(DPW)யார்டின்
k¡fŸ bjhif¡F«
ruhrç k¡fŸ
bjhif¡F« cŸs
é¤Âahr¤Â‹
éG¡fhL fy« (7 X 100 /
fy« (5)

2912960

(6-A)

cŸs கிராம

xU th®o‹ ruhrç
k¡fŸ bjhif fy« (3)
/fy« (4)
(5)

ஊராட்சிகளின்

ã®zæ¡f¥g£l bkh¤j
th®Lfë‹(DPW)v©
â¡if
(4)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs
(DPW)th®oš

2011 fz¡bfL¥ò go
k¡fŸ bjhif
(3)

வார்டு ண்

khtl;l Cuhl;rp
(2)

40

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

t.v©
(1)

உத்த சிக்கப்ெட்டுள்ள வார்டு (DPW)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs(DP
W) யார்டின் k¡fŸ
bjhif¡F« ruhrç
k¡fŸ bjhif¡F«
cŸs é¤Âahr« fy«(6C) - fy«(5)

: விழுப்புரம்

(7)

(8)

9291

14.99

இந்த லமன யார்டில் 20% அதிகநாக
உள்தால் நறுயலபடுத்தி 1 ஊபாட்ெிகள்
சகாண்ட புதின யார்டாக
ிரிக்கப்ட்டுள்து. இந்த 41 tJ யார்டில்
உள் 17 ஊபாட்ெினில் குக்கிபாநங்கள்
உள் ஊபாட்ெினாகும் , இந்த ஊபாட்ெி
குதினாககயா , முழுலநனாககயா கயறு
யார்டில் இலணக்க முடினாது கய
இகத ிலனில் சதாடபாம்..
F¿¥ò

th®L kWtiuaiw (Delimitation) brŒtj‰fhd tiuÎ fU¤JUé‰fhd mo¥gil étu¦fŸ
kht£l¤Â‹ bga®

(9)

Ïiz¥ò -1(இ) got« ( ிருத் ிய ெடிவம்)
(khtl;l Cuhl;rp th®L)
Cuf«

th®L kWtiuaiw (Delimitation) brŒtj‰fhd tiuÎ fU¤JUé‰fhd mo¥gil étu¦fŸ

தண்டல

4302

சருயங்கூர்

3059

ெிறுயங்கூர்

6679

க.நாநந்தல்

2471

ிலநதி

2453

ீநங்கம்

5185

சதன்கீ பனூர்

5158

தச்சூர்

1845

யிாம்ார்

3957

காட்டந்தல்

2944

நலக்ககாட்டாம்

4301

சாற்டாக்குிச்ெி

2994

இந்திி

2994

F¿¥ò

(6-C)

ப ாகக

வார்டின் மக்கள்

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

பெயர்

(6-B)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs
(DPW)யார்டின்
k¡fŸ bjhif¡F«
ruhrç k¡fŸ
bjhif¡F« cŸs
é¤Âahr¤Â‹
éG¡fhL fy« (7 X 100 /
fy« (5)

(6-A)

cŸs கிராம

xU th®o‹ ruhrç
k¡fŸ bjhif fy« (3)
/fy« (4)
(5)

ஊராட்சிகளின்

ã®zæ¡f¥g£l bkh¤j
th®Lfë‹(DPW)v©
â¡if
(4)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs
(DPW)th®oš

2011 fz¡bfL¥ò go
k¡fŸ bjhif
(3)

வார்டு ண்

khtl;l Cuhl;rp
(2)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

t.v©
(1)

உத்த சிக்கப்ெட்டுள்ள வார்டு (DPW)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs(DP
W) யார்டின் k¡fŸ
bjhif¡F« ruhrç
k¡fŸ bjhif¡F«
cŸs é¤Âahr« fy«(6C) - fy«(5)

: விழுப்புரம்

kht£l¤Â‹ bga®

(7)

(8)

(9)

ஊபாட்ெி ஒன்ின யார்டு ண் 15 லன
(நாடுர்,யி.ாலனம்,யபகொமபுபம்=
ீ
6061)
நக்கள் சதாலக சகாண்டது.இதல
தினாகதுருகம் ஊபாட்ெி ஒன்ின நாயட்ட
ஊபாட்ெி யார்டு ண் 42 ல்
கெர்க்கப்ட்டுள்தால்.இவ்சயான்ினத்தில்
இருந்து ிரித்து தினாகதுருகம் ஊபாட்ெி
ஒன்ின நாயட்ட ஊபாட்ெி யார்டு ண் 42
ல் இலணக்கப்ட்டுள்து..இந்த 41 tJ
யார்டில் உள் 25 ஊபாட்ெினில்
குக்கிபாநங்கள் உள் ஊபாட்ெினாகும் ,
இந்த ஊபாட்ெி குதினாககயா ,
முழுலநனாககயா கயறு யார்டில்
இலணக்க முடினாது கய இகத

Ïiz¥ò -1(இ) got« ( ிருத் ிய ெடிவம்)
(khtl;l Cuhl;rp th®L)
Cuf«

th®L kWtiuaiw (Delimitation) brŒtj‰fhd tiuÎ fU¤JUé‰fhd mo¥gil étu¦fŸ

(6-C)

பயார்

1834

கநலூர்

2178

யிலணத்தீர்த்தாபுபம்

1110

ெிறுயத்தூர்

4646

யாணயசபட்டி

2762

புக்கிபயாரி

3566

சதன்சதாபெலூர்

1095

ெிறுநங்கம்

2504

சருநங்கம்

2661

யபதப்னூர்

1551

ம

ொத்தம்

மெரும

ொத்தம்

72249
143518

(7)

(8)

10271

16.57

ஊபாட்ெி ஒன்ின யார்டு ண் 15 லன
(நாடுர்,யி.ாலனம்,யபகொமபுபம்=
ீ
6061)
நக்கள் சதாலக சகாண்டது.இதல
தினாகதுருகம் ஊபாட்ெி ஒன்ின நாயட்ட
ஊபாட்ெி யார்டு ண் 42 ல்
கெர்க்கப்ட்டுள்தால்.இவ்சயான்ினத்தில்
இருந்து ிரித்து தினாகதுருகம் ஊபாட்ெி
ஒன்ின நாயட்ட ஊபாட்ெி யார்டு ண் 42
ல் இலணக்கப்ட்டுள்து..இந்த 41 tJ
யார்டில் உள் 25 ஊபாட்ெினில்
குக்கிபாநங்கள் உள் ஊபாட்ெினாகும் ,
(9)
இந்த ஊபாட்ெி குதினாககயா ,
முழுலநனாககயா கயறு யார்டில்
இலணக்க முடினாது கய இகத
ிலனில் சதாடபாம்.
F¿¥ò

ப ாகக

வார்டின் மக்கள்

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

பெயர்

(6-B)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs
(DPW)யார்டின்
k¡fŸ bjhif¡F«
ruhrç k¡fŸ
bjhif¡F« cŸs
é¤Âahr¤Â‹
éG¡fhL fy« (7 X 100 /
fy« (5)

(6-A)

cŸs கிராம

xU th®o‹ ruhrç
k¡fŸ bjhif fy« (3)
/fy« (4)
(5)

ஊராட்சிகளின்

ã®zæ¡f¥g£l bkh¤j
th®Lfë‹(DPW)v©
â¡if
(4)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs
(DPW)th®oš

2011 fz¡bfL¥ò go
k¡fŸ bjhif
(3)

வார்டு ண்

khtl;l Cuhl;rp
(2)

c¤njÁ¡f¥g£L
Ÿs (DPW)

t.v©
(1)

உத்த சிக்கப்ெட்டுள்ள வார்டு (DPW)

c¤njÁ¡f¥g£LŸs(DP
W) யார்டின் k¡fŸ
bjhif¡F« ruhrç
k¡fŸ bjhif¡F«
cŸs é¤Âahr« fy«(6C) - fy«(5)

: விழுப்புரம்

kht£l¤Â‹ bga®

Ïiz¥ò -2(Ï) got«

(kht£l Cuh£Á th®L )

tiuÎ th®L kWtiuaiw (Delimitation) m¿¡if
kht£l¤Â‹ bga®
1

:யிழுப்புபம்

உத்கதெிக்கப்ட்டுள் (DPW) யார்டு ண்

41

2

உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டில் (DPW)
உள்டங்கின கிபாந ஊபாட்ெி(கள்) சனர்(கள்)

தண்டல,சருயங்கூர், ெிறுயங்கூர் , கா.நாநந்தல்,
ிலநதி, ீநங்கம், சதன்கீ பனூர், தச்சூர், யிம்ார்,
காட்டந்தல், நலக்ககாட்டாம், சாற்டாக்குிச்ெி
இந்திி, பயார் ,கநலூர், யிலணதீர்த்தாபுபம்,
ெிறுயத்தூர், யாயசபட்டி, புக்கிபயாரி, சதன்சதாபெலூர்,
ெிறுநங்கம், சருநங்கம், யபதப்னூர்.

3

யார்டின்(DPW) ெபாெரி நக்கள் சதாலக

61978

4

உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டில் (DPW) உள்
நக்கள் சதாலக

72249

5

உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டின் (DPW) ல்லகள்
யடக்கு

அரினசருநானூர் , பங்காதபுபம் , யாினந்தல்

கிமக்கு

தினாகதுருகம் ஒன்ினம்

சதற்கு

ெின்கெம் ஒன்ினம்

கநற்கு

ெின்கெம் ஒன்ினம்

6

41 யது யார்டு உள்ாட்ெி அலநப்ில் உள்
உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டின் (DPW)நக்கள்
சதாலக, ஒரு யார்டின் (DPW) ெபாெரி நக்கள்
சதாலகலன யிட
குலயாககயா/கூடுதாககயா இருப்ின்
அதற்கா காபணம்

ஊபாட்ெி ஒன்ின யார்டு ண் 15 லன
(நாடுர்,யி.ாலனம்,யபகொமபுபம்=
ீ
6061) நக்கள்
சதாலக சகாண்டது.இதல தினாகதுருகம் ஊபாட்ெி
ஒன்ின நாயட்ட ஊபாட்ெி யார்டு ண் 42 ல்
கெர்க்கப்ட்டுள்தால்.இவ்சயான்ினத்தில் இருந்து
ிரித்து தினாகதுருகம் ஊபாட்ெி ஒன்ின நாயட்ட
ஊபாட்ெி யார்டு ண் 42 ல்
இலணக்கப்ட்டுள்து..இந்த 41 tJ யார்டில் உள் 25
ஊபாட்ெினில் குக்கிபாநங்கள் உள் ஊபாட்ெினாகும் ,
இந்த ஊபாட்ெி குதினாககயா , முழுலநனாககயா
கயறு யார்டில் இலணக்க முடினாது கய இகத
ிலனில் சதாடபாம்.

7

குிப்பு

இவ்யார்டில அங்கீ கரிக்க ரிந்துலப
செய்னப்டுகிது.

tl;lhu tsh;r;rp mYtyh; (t/C)
; fs;sf;Fwpr;rp Cuhl;rp xd;wpak;

Ïiz¥ò -2(Ï) got«
(kht£l Cuh£Á th®L )
tiuÎ th®L kWtiuaiw (Delimitation) m¿¡if
kht£l¤Â‹ bga®
1

: யிழுப்புபம்

உத்கதெிக்கப்ட்டுள் (DPW) யார்டு ண்

40

டுத்தயாய்த்தம்,நண்நல,க.செல்ம்ட்டு,
கபடிெித்தூர்,தாயடிப்ட்டு,ால்பாம்ட்டு,
ஆத்தூர்,பநத்தம்,அகபக்ககாட்டாம்,
யாணினந்தல்,பங்காதபுபம்,அரினசருநானூர்,நாதய
ச்கெரி,நாத்தூர்,ெிறுயங்கூர்,க.அம்ம்,
ரிகம்,செம்டாக்குிச்ெி , கநாகூர் , யன்ஞ்சூர் ,
கொநண்டார்குடி.

2

உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டில் (DPW) உள்டங்கின
கிபாந ஊபாட்ெி(கள்) சனர்(கள்)

3

யார்டின்(DPW) ெபாெரி நக்கள் சதாலக

61978

4

உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டில் (DPW) உள்
நக்கள் சதாலக

71269

உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டின் (DPW) ல்லகள்
யடக்கு

ெங்கபாபுபம் ஊபாட்ெி ஒன்ினம்

கிமக்கு

ரிரியந்தினம் ஊபாட்ெி ஒன்ினம்

சதற்கு

கள்க்குிச்ெி ஊபாட்ெி ஒன்ினம்,
(தச்சூர்,சதன்கீ பனூர்)

கநற்கு

ெின்கெம் ஊபாட்ெி ஒன்ினம்

6

40 யது யார்டு உள்ாட்ெி அலநப்ில் உள்
உத்கதெிக்கப்ட்ட யார்டின் (DPW)நக்கள்
சதாலக, ஒரு யார்டின் (DPW) ெபாெரி நக்கள்
சதாலகலன யிட
குலயாககயா/கூடுதாககயா இருப்ின்
அதற்கா காபணம்

இந்த லமன யார்டில் 20% அதிகநாக உள்தால்
நறுயலபடுத்தி 1 ஊபாட்ெிகள் சகாண்ட புதின
யார்டாக ிரிக்கப்ட்டுள்து. இந்த 41 tJ யார்டில்
உள் 17 ஊபாட்ெினில் குக்கிபாநங்கள் உள்
ஊபாட்ெினாகும் , இந்த ஊபாட்ெி குதினாககயா ,
முழுலநனாககயா கயறு யார்டில் இலணக்க
முடினாது கய இகத ிலனில் சதாடபாம்..

7

குிப்பு

இவ்யார்டில அங்கீ கரிக்க ரிந்துலப
செய்னப்டுகிது.

5

tl;lhu tsh;r;rp mYtyh; (t/C)
; fs;sf;Fwpr;rp Cuhl;rp xd;wpak;

Ïiz¥ò -4(இ) got«
(நாயட்ட ஊபாட்ெி யார்டு ) Cuf«

நாயட்ட ஊபாட்ெி th®L kWtiuaiw (Delimitation) fU¤JUé‹ xU¦»iz¡f¥g£l bjhF¥ò
kht£l¤Â‹ bga®

:éG¥òu«
th®o‹ všiyfŸ

th®L
v©

bkh¤j k¡fŸ
bjhif

tl¡F

»H¡F

bj‰F

nk‰F

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

40

71269

ெங்கபாபுபம் ஊபாட்ெி ஒன்ினம்

ரிரியந்தினம் ஊபாட்ெி ஒன்ினம்

கள்க்குிச்ெி ஊபாட்ெி ஒன்ினம்,
(தச்சூர்,சதன்கீ பனூர்)

ெின்கெம் ஊபாட்ெி ஒன்ினம்

Ïiz¥ò -4(இ) got«
(நாயட்ட ஊபாட்ெி யார்டு

) Cuf«

நாயட்ட ஊபாட்ெி th®L kWtiuaiw (Delimitation) fU¤JUé‹ xU¦»iz¡f¥g£l bjhF¥ò
kht£l¤Â‹ bga®

th®L v©

bkh¤j
k¡fŸ
bjhif

(1)

(2)

41

72249

:éG¥òu«
th®o‹ všiyfŸ
tl¡F

»H¡F

bj‰F

nk‰F

(3)

(4)

(5)

(6)

அரினசருநானூர் , பங்காதபுபம் ,
யாினந்தல்

தினாகதுருகம் ஒன்ினம்

ெின்கெம் ஒன்ினம்

ெின்கெம் ஒன்ினம்

