Ïiz¥ò -1(M) got« ( ிருத் ிய ெடிவம்)
(Cuh£Á x‹¿a th®L)

Cuf«

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

1

2

3

கள்ரக்குமிச்ெி

149579

149579

149579

23

23

23

6503

6503

6503

1

2

F¿¥ò

(6-C)

ப ாகக

வார்டின் மக்கள்

c¤njÁ¡f¥g£LŸ
s (PUW)

பெயர்

cŸs கிராம

(6-B)

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

(6-A)

ஊராட்சிகளின்

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

(5)

c¤njÁ¡f¥g£LŸ
s (PUW) th®oš

ã®zæ¡f¥g£l
bkh¤j th®Lfë‹
(PUW) v©â¡if

(4)

ண்

2011 fz¡bfL¥ò
go k¡fŸ bjhif
(3)

s (PUW)வார்டு

Cuh£Á
x‹¿a¤Â‹ bga®
(2)

c¤njÁ¡f¥g£LŸ

t.v©
(1)

உத்த சிக்கப்ெட்டுள்ள வார்டு (PUW)

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

: விழுப்புரம்
: கள்ளக்குறிச்சி

kht£l¤Â‹ bga®
Cuh£Á x‹¿a¤Â‹ bga®

(7)

(8)

(9)

டுத்தலாய்நத்தம்(1,2,3,4,5,6,
7,8&9)

5211

-1292.43

-19.87

மநொத்தம்

5211

-1292.43

-19.87

ண்லய

3892

க.செல்யம்பட்டு

-170.43

-2.62

2441

மநொத்தம்

6333

-170.43

-2.62

கடிெித்தூர்

6461

-42.43

-0.66

மநொத்தம்

6461

-42.43

-0.66

3

லார்டு ண்
1 க்கு அயகில் லார்டு 2,10&11 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன
. 1.லார்டு ண்
2 ல் -23.76 % உள்ர நிலயில் இலைக்க
இாயாது
.2.லார்டு ண் 10
ல் -16.54 % உள்ர நிலயில் இலைக்க இாயாது.
3.லார்டு ண் 11ல் இதன் அயகில் வலறு ந்த
லார்டும் இல்யாத நிலயில் லார்டு 1ல் இயந்து
10,11&12 ஆகி லார்டுகள் 11யி வெர்க்கப்பட்டு
ஈடுசெய்ப்பட்டுள்ரது. வலறு ந்த லலகிறம்
ெரிசெய்திட இயாத நிலயில் இப்படிவ
சதாடயாம்.

தாலடிப்பட்டு

4

5

6

149579

149579

149579

23

23

23

6503

6503

6503

4

5

6

7
7

149579

23

6503

2524

பால்ாம்பட்டு

2434

மநொத்தம்

4958

ஆயத்தூர்

5875

பனத்தம்(2,3)

1039

மநொத்தம்

6914

பனத்தம்(1,4,5,6,7,8,9)

2616

அகக்வகாட்டாயம்

4271

மநொத்தம்

6887

லாைிந்தல்

1825

ங்கநாதபும்
அரிசபயானூர்

2679
1408

மநொத்தம்

5912

-1545.43

-23.76

-1545.43

-23.76

410.57

6.31

410.57

6.31

383.57

5.90

383.57

5.90

-591.43

-9.09

-591.43

-9.09

லார்டு ண் 4 க்கு அயகில் லார்டு 3,8,9&10 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன.
1.லார்டு ண் 3 ல் -0.66 % உள்ர நிலயில்
இலைக்க இாயாது.
2.லார்டு ண் 8 ல் 6.90 % உள்ர நிலயில்
இலைக்க இாயாது.
3.லார்டு
ண் 9 ல் -2.17 % குலமலாக உள்ரதால்
இவ்லார்டுடன் இலைக்க இயாது
4.லாயடு ண் 10 ல் க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-16.54
உள்ரது. னவல இவ்லார்டுடன் இைக்க இயாது.
5 னவல வற்கண்டலாறு
வலறு ந்த லார்டுடன் இைக்க இயாத
நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

1.லார்டு ண் 5 க்கு அயகில் 6 ,7,8 ஆகி
லார்டுகள் அலந்துள்ரன் 2. லார்டு ண்-6-ல்
21.87 அதிகாக உள்ரதால் பனத்தம்
ஊாட்ெிில் இயந்து பனத்தம் கிா ஊாட்ெி
லார்டு ண் 2,3 லார்டு ண் : 5 உடன்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .. 3.னவல, ஊாட்ெி
பகுதிாகவலா . முழுலாகவலா வலறு
லார்டில் இலைக்க முடிாது னவல இவத
நிலயில் சதாடயாம் .

6 tJ லார்டின் அயகில் 7 , 5 லார்டுகள் ள் உள்ர
ஊாட்ெிாகும் , இந்த லார்டில் ொெரி க்கள்
சதாலக 21.87 / அதிக்ஜாக இயப்பதால் லார்டு ண்
-5 -ல் பனத்தம் ஊாட்ெி லார்டு - 2 , 3 பிரித்து
இலைகப்பட்டுள்ரது . இதற்கு வல்
ஊாட்ெி
பகுதிாகவலா , முழுலாகவலா வலறு லார்டில்
இலைக்க முடிாது னவல இவத நிலயில்
சதாடயாம் .

க.அயம்பயம்

8

149579

23

6503

8

5737

வாகூர் (லார்டு 2,3,4,5)

1215

மநொத்தம்

6952

448.57

6.90

448.57

6.90

8 tJ லார்டில் அயகாலில் உள்ர லார்டுகள்
5,7,12,9,4 , இதில் லார்டு ன் 9-ல் 13.91 % க்கள்
சதாலக அதிகாக உள்ரது . ஊாட்ெி 3
குக்கிாங்கள் உள்ர ஊாட்ெிாகும் , வறம்
இவ்லார்டில் க்கள் சதாலக அதிகாக உள்ர
செம்படாக்குமிச்ெி ஊாட்ெி 9லது லார்டிற்கு
ாற்மம் செய்ப்பட்டுள்ரது. லார்டு ண் : 12-6
வாகூர் ஊாட்ெி லார்டு ண் --2,3,4,5, ற்றூம்
லார்டு ண்-8-ல் புதிதாக இைஜ்க்கப்பட்டுள்ரது .
னவல, ஊாட்ெி பகுதிாகவலா ,
முழுலாகவலா வலறு லார்டில் இலைக்க
முடிாது னவல இவத நிலயில் சதாடயாம் .

9

10

11

149579

149579

149579

23

23

23

6503

6503

6503

9

செம்படாக்குமிச்ெி

1675

ாதலச்வெரி

4687

மநொத்தம்

6362

-141.43

-2.17

-141.43

-2.17

ாத்தூர்

5428

-1075.43

-16.54

மநொத்தம்

5428

-1075.43

-16.54

டுத்தலாய்நத்தம்(லார்டு
ண் 10,11&12)

1878

10

-1206.43

-18.55

-1206.43

-18.55

11
பரிகம்

3419

மநொத்தம்

5297

அயகாலில் உள்ர லார்டுகள் 4,8,10 . 2. லார்டு
ண் : 9-ல் க்கள் சதாலக 27.91 ெதலிகிதம்
குமாஇலாக உள்ரது 3. லார்டு ண்: 8 -ல்
செம்படாக்குமீச்ெி ஊாட்ெி முழுலாக நீக்கம்
செய்ப்பட்டு லார்டு ண்-9-ல் கூடுதயாக
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

இவ்லார்டின் அயகில் 4,3,2,1 ஆகி லார்டுகள்
உள்ரன. 1. 4லது லார்டில் அள் சதாலக ெதலதம்
ீ
23.76 உள்ரது. னவல இவ்லார்டு வெர்க்க இாயது. 2.
3 லது லார்டில் அள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-0.66
உள்ரது. னவல ஈடுசெய் இயாது. 3. 2 லது
லார்டில் அள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-2.62 உள்ரது.
னவல ஈடுசெய் இயாது.4. 1 லது லார்டில்
அள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-19.87 உள்ரது. னவல
ஈடுசெய் இயாது. 5. னவல வற்கண்டலாறு
வலறு ந்த லார்டுடன் இைக்க இயாத
நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

இவ்லார்டின் அயவக 1 லது லார்டு ட்டுவ
உள்ரது. வறம் இவ்லார்டு ஊாட்ெி
ஒன்மித்தின் வற்கு ல்லய பகுதிில்
கல்லான் லய அடிலாத்தில் அலந்துள்ரது.
லார்டு ண் 1 ல் இயந்து டுத்தலாய்நத்தம்
ஊாட்ெி லார்டு 10,11, 12 ஆகி கிா ஊாட்ெி
லார்டுகலர இத்துடன் இைத்து லார்டு -11
றுலலலம செய்ப்பட்டுள்ரது. வலறு ந்த
லார்டில் இயந்தும் இவ்லார்டுடன் இலைக்க
லறிலலக இல்யாத நிலயில் இப்படிவ
சதாடயாம்.

12

13

14

15

149579

149579

149579

149579

23

23

23

23

6503

6503

6503

6503

வொண்டார்குடி

1453

வாகூர்(லார்டு ண்
1,6,7,8,9)

1352

வா.லன்னஞ்சூர்

1749

க.ானந்தல்

2471

மநொத்தம்

521.57

8.02

7025

521.57

8.02

ெிறுலங்கூர்

6679

175.57

2.70

மநொத்தம்

6679

175.57

2.70

தண்டலய

4302

12

13

14

15

சபயலங்கூர்

3059

மநொத்தம்

7361

லி.பாலரம்

1377

லவொறபும்
ீ

2348

ாடூர்

2336

மநொத்தம்

6061

857.57

13.19

857.57

13.19

-442.43

-6.80

-442.43

-6.80

இவ்லார்டு ண் 12 க்கு அயகில் 8,7,13 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன. 1. லார்டு ண் 8 றுலலலம
செய்ப்பட்டு க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
6.90 ன
உள்ரது. இத்துடன் வெர்க்கும்வபாது 10 ெதலதத்லத
ீ
லிட உயகிமது. னவல வெர்க்க இயாது, 2.
லார்டு ண் 7 ல் க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-9.09
ஆக உள்ரது. னவல இத்துடன் இலைக்க
இயாது. 3. லார்டு ண் 12-ல் வாகூர் கிா
ஊாட்ெி லார்டு ண் 2 ,3,4,5 நீக்கம் செய்ப்பட்டு
லார்டு ண் -8-ல் இலைக்கப்பட்டுள்ரது . னவல
அயகில் உள்ர ந்த லார்டுடன் இைக்க
இயாத நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

லார்டு ண் 14 க்கு அயகில் லார்டு 7,&8 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன.
1. லார்டு ண் 8 றுலலலம செய்ப்பட்டு
க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
6.90 ன உள்ரது.
இத்துடன் வெர்க்கும்வபாது 10 ெதலதத்லத
ீ
லிட
உயகிமது. னவல வெர்க்க இயாது, 2. லார்டு
ண் 7 ல் க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-9.09 ஆக
உள்ரது. னவல இத்துடன் இலைக்க இயாது
னவல வலறு ந்த லலகிறம் ெரிசெய்திட
இயாத நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

நிலமதி

16

17

18

19

20

149579

149579

149579

149579

149579

23

23

23

23

23

6503

6503

6503

6503

6503

16

17

18

19

20

2453

நீயங்கயம்

5185

மநொத்தம்

7638

சதன்கீ னூர்(1,2,3,4,5,7,,9)

4053

தச்சூர்

1845

மநொத்தம்

5898

லிராம்பார்

3957

காட்டனந்தல்

2944

மநொத்தம்

6901

சதன்கீ னூர்(6,8)

1105

லயக்வகாட்டாயம்

4301

மநொத்தம்

5406

சபாற்படாக்குமிச்ெி

2994

இந்தியி

2994

லார்

1834

மநொத்தம்

7822

1134.57

17.45

1134.57

17.45

-605.43

-9.31

-605.43

-9.31

397.57

6.11

397.57

6.11

-1097.43

-16.87

-1097.43

-16.87

1318.57

20.27

1318.57

20.27

16tJ லார்டில் உள்ர 2 ஊாட்ெிில் குக்கிாங்கள்
உள்ர ஊாட்ெிாகும் , வறம் இந்த ஊாட்ெி
வதெி சநடுச்ொலய -79 ொலய ஒய புமமும்
றுபுமம் திாகதுயகம் ஊாட்ெி ஒன்மி
ல்லயயும் அலந்துள்ரதாள் பகுதிாகவலா ,
முழுலாகவலா வலறு லார்டில் இலைக்க
முடிாது னவல இவத நிலயில் சதாடயாம் .

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில் உள்ர லார்டுகள்
16,18,19,20 லார்டு ண் -17-ல் சதன்கீ னூர் ஊாட்ெி
லார்டு ண் 6,8 நீக்கம் செய்ப்பட்டு லார்டு ண்19-ல் இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில் உள்ர லார்டுகள்
16,17,18,22 . இந்த லார்டு 33.87 ெதலிகிதம் ொெரில
லிட குமாஇலாக உள்ரது . லார்டு ண் -17-ல்
சதன்கீ னூர் ஊாட்ெி லார்டு ண் 6,8 நீக்கம்
செய்ப்பட்டு இந்த லார்டு ண்-19-ல்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

லார்டு ண் 20க்கு அயகில் லார்டு 18& 21 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன.
1. லார்டு ண் 21 றுலலலம செய்ப்பட்டு
க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
22 ன உள்ரது. னவல
இவ்லார்டுடன் வெர்க்க இயாது., 2. லார்டு ண் 18
ல் க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
6.11 ஆக உள்ரது.
இவ்லார்டுடன் இலைக்கும்வபாது. 18 லது லார்டின்
க்கள் சதாலக ொெரி க்கள் சதாலகலலிட
கூடுதல் ஆகும். னவல இத்துடன் இலைக்க
இயாது
னவல வலறு ந்த லலகிறம் ெரிசெய்திட
இயாத நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

21

22

23

149579

149579

149579

23

23

23

6503

6503

6503

வறர்

2178

லிலைத்தீர்த்தாபும்

1110

ெிறுலத்தூர்

4646

மநொத்தம்

7934

லாைலசட்டி

2762

புக்கிலாரி

3566

சதன்சதாெறர்(1,2,3,6)

734

மநொத்தம்

7062

ெிறுங்கயம்

2504

சபயங்கயம்

2661

லதப்பனூர்

1551

சதன்சதாெறர்(4,5)

361

22.00

1430.57

22.00

558.57

8.59

558.57

8.59

573.57

8.82

573.57

8.82

21

22

23

மநொத்தம்

சபயசாத்தம்

1430.57

7077

149579

149579

லார்டு ண் 21 க்கு அயகில் லார்டு 20&23 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன.
1.லார்டு ண் 20 ல் 20.27 % உள்ர நிலயில்
இலைக்க இாயாது.
2.லார்டு ண் 23 ல் 8.82 % உள்ரதால் இத்துடண்
இலைக்கும்வபாது ொெரி க்கள் சதாலகலலிட
அதிகாகிலிடும். னவல இலைக்க இாயாது.
ஆகவல வலறு ந்த லலகிறம் ெரிசெய்திட
இயாத நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில் உள்ர லார்டுகள்
18,19,23 . இந்த லார்டு 14.14 ெதலிகிதம் ொெரில
லிட அதிகாக உள்ரது . லார்டு ண் -22 லார்டில்
சதந்சதாசஅெறர் ஊாட்ெி லார்டு ண் 4,5
நீக்கம் செய்ப்பட்டு
லார்டு ண்-23-ல்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில் உள்ர லார்டுகள்
18,21,22 . லார்டு ண் -22 லார்டில் இயந்து
சதந்சதாெறர் ஊாட்ெி லார்டு ண் 4,5 நீக்கம்
செய்ப்பட்டு
இந்த லார்டில்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

Ïiz¥ò -4(ஆ) got«

(ஒன்மி லார்டு

) Cuf«

ஊாட்ெி ஒன்மி th®L kWtiuaiw (Delimitation) fU¤JUé‹ xU¦»iz¡f¥g£l bjhF¥ò
kht£l¤Â‹ bga®
Cuh£Á x‹¿a¤Â‹ bga®

:éG¥òu«
: கள்ரக்குமிச்ெி

th®L
v©

bkh¤j
k¡fŸ
bjhif

tl¡F

»H¡F

bj‰F

nk‰F

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

7089

ட்டப்பாலம ொலய

ாத்தூர் ொலய

பரிகம் ொலய

கல்லான்லய அடிலாம்

2

6333

ெங்காபும் வாடு

கடிெித்தூர் வாடு

ாத்தூர் வாடு

டுத்தலாய்நத்தம் வாடு

3

6461

செல்யம்பட்டு வாடு

தாலடிப்பட்டு வாடு

பால்ாம்பட்டு வாடு

ண்லய வாடு

4

4958

ெங்காபும் ொலய

க.அயம்பயம் வாடு

ாதலச்வெரி

கடிெித்தூர் வாடு

5

5875

பனத்தம் வாடு

ரிளிலந்திம் பகுதி

அரிசபயானூர் ொலய

க.அயம்பயம் ொலய

6

7906

ெங்காபும் வாடு

ரிளிலந்திம் ல்லய

ங்கநாதபும் ல்லய

ஆயத்தூர் ல்லய

7

5912

ஆயத்தூர் ல்லய

ரிளிலந்திம் ல்லய

தண்டலய ல்லய

க.அயம்பயம் ல்லய

8

7412

ஆயத்தூர் ல்லய

கெிாப்பாலரம் ொலய

ாதலச்வெரி ொலய

9

4687

பால்ாம்பட்டு ல்லய

க.அயம்பயம் ல்லய

லடக்கனந்தல் ல்லய

ாத்தூர் ல்லய

10

5428

ண்லய ொலய

பால்ாம்பட்டு ொலய

லடக்கனந்தல் ொலய

டுத்தலாய்நத்தம் ொலய

th®o‹ všiyfŸ

ெங்காபும்

ல்லய

வாடு

11

3419

டுத்தலாய்நத்தம் ொலய

ாத்தூர் ொலய

ெின்னவெயம் ல்லய

கல்லான்லய ொலய

12

8312

க.அயம்பயம் ொலய

அரிசபயானூர் ல்லய

ெின்னவெயம் ல்லய

ாத்தூர் ல்லய

13

6679

ங்கநாதபும் ல்லய

தண்டலய ல்லய

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

வா லண்ைஞ்சூர் ல்லய

14

7361

லானிந்தல் ல்லய

ரிளிலந்திம் ல்லய

நீயங்கயம் ல்லய

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

15

5102

தண்டலய ல்லய

திாகதுயகம் ல்லய

நீயங்கயம் ல்லய

சபயலங்கூர் ல்லய

16

7570

சபயலங்கூர் ல்லய

திாகதுயகம் ல்லய

லயக்வகாட்டாயம் ல்லய

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

17

7003

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

நீயங்கயம் ல்லய

சபாற்படாக்குமிச்ெி ல்லய

கானூர் ல்லய

18

6901

சதன்கீ னூர் ல்லய

லயக்வகாட்டாயம் ல்லய

லதப்பனூர் ல்லய

வறர் ல்லய

19

4301

நிலமதி ல்லய

பாதுகாக்கப்பட்ட லனப்பகுதி

லானலசட்டி ல்லய

காட்டனந்தல் ல்லய

20

7822

தச்சூர் ல்லய

காட்டனந்தல் ல்லய

வறர் ல்லய

உயகந்காத்தான் ல்லய

21

7934

இந்தியி ொலய

லார் ொலய

ெிறுலத்தூர் ொலய

பங்காம் ொலய

22

7423

லயக்வகாட்டாயம் ொலய

லதப்பனூர் ொலய

சபயங்கயம் ொலய

ொத்தனூர் ொலய

23

6716

காட்டனந்தல் ொலய

ஒலகயூர் ொலய

ஈரியூர் ொலய

அம்கரத்தூர் ொலய

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ரடங்கி
கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

5211

5

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

1
டுத்தலாய்நத்தம்(1,2,3,4,5,6,7,8&9)

லடக்கு

ட்டப்பாலம ொலய , கல்லான்
லய

கிறக்கு

ாத்தூர் ொலய , ண்லய ,
செல்யம்பட்டு லார்டு - 2

சதற்கு

பரிகம் ொலய

வற்கு

கல்லான்லய அடிலாம்

6

எடுத்தயொய்த்தம் உள்ராட்ெி அலப்பில்
உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

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

லார்டு ண் 1 க்கு அயகில் லார்டு
2,10&11 ஆகி லார்டுகள் உள்ரன.
1.லார்டு ண் 2 ல் -23.76 % உள்ர
நிலயில் இலைக்க இாயாது.
2.லார்டு ண் 10 ல் -16.54 % உள்ர
நிலயில் இலைக்க இாயாது.
3.லார்டு ண் 11ல் இதன் அயகில்
வலறு ந்த லார்டும் இல்யாத
நிலயில் லார்டு 1ல் இயந்து
டுத்த்லாய்நத்தம் கி.ஊ லார்டுகள்
10,11,12 ஆகி லார்டுகள் 11-ல்
வெர்க்கப்பட்டு ஈடுசெய்ப்பட்டுள்ரது.
வலறு ந்த லலகிறம் ெரிசெய்திட
இயாத நிலயில் இப்படிவ
சதாடயாம்.

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ரடங்கி
கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6333

2

ண்லய , க.செல்யம்பட்டு

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

ெங்காபும் வாடு , க.செல்யம்பட்டு

கிறக்கு

கடிெித்தூர் வாடு

சதற்கு

ாத்தூர் வாடு

வற்கு

டுத்தலாய்நத்தம் வாடு

6

நண்நர , க.மெல்ம்ட்டு உள்ராட்ெி
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின்
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

இல்லய

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6461

3

கடிெித்தூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

செல்யம்பட்டு வாடு

கிறக்கு

தாலடிப்பட்டு வாடு , பால்ாம்பட்டு

சதற்கு

பால்ாம்பட்டு வாடு , ாத்தூர்

வற்கு

ண்லய வாடு

6

கபடிெித்தூர் உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இல்லய

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

4958

4

தாலடிப்பட்டு , பால்ாம்பட்டு

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

ெங்காபும் ஒன்மிம் சநடுானூர்

கிறக்கு

க.அயம்பயம் வாடு ,ஆயத்தூர்

சதற்கு

ாதலச்வெரி

வற்கு

கடிெித்தூர் வாடு

6

தொயடிப்ட்டு , ொல்பொம்ட்டு உள்ராட்ெி
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின்
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

வாடு

லார்டு ண் 4 க்கு அயகில் லார்டு
3,8,9&10 ஆகி லார்டுகள் உள்ரன.
1.லார்டு ண் 3 ல் -0.66 % உள்ர
நிலயில் இலைக்க இாயாது.
2.லார்டு ண் 8 ல் 6.90 % உள்ர
நிலயில் இலைக்க இாயாது.
3.லார்டு ண் 9 ல் -2.17 % குலமலாக
உள்ரதால் இவ்லார்டுடன் இலைக்க
இயாது.4. லாயடு ண் 10 ல் க்கள்
சதாலக ெதலதம்
ீ
-16.54 உள்ரது.
னவல இவ்லார்டுடன் இைக்க
இயாது. 5. னவல வற்கண்டலாறு
வலறு ந்த லார்டுடன் இைக்க
இயாத நிலயில் இப்படிவ
சதாடயாம்.

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6914

5

ஆயத்தூர், பனத்தம்(2,3 கி.ஊ
லார்டுகள்)

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

பனத்தம் வாடு

கிறக்கு

அகக்வகாட்டாயம் , ரிளிலந்திம்
பகுதி

சதற்கு

அரிசபயானூர் ொலய

வற்கு

க.அயம்பயம் ொலய

6

ஆத்தூர் உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

1.லார்டு ண் 5 க்கு அயகில் 6 ,7,8
ஆகி லார்டுகள் அலந்துள்ரன்
2. லார்டு ண்-6-ல் 21.87 அதிகாக
உள்ரதால் பனத்தம்
ஊாட்ெிில் இயந்து பனத்தம்
கிா ஊாட்ெி லார்டு ண் 2,3
லார்டு ண் : 5 உடன்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .. 3.னவல,
ஊாட்ெி பகுதிாகவலா ,
முழுலாகவலா வலறு
லார்டில் இலைக்க முடிாது
னவல இவத நிலயில்
சதாடயாம் .

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6887

6

பனத்தம்(1,4,5,6,7,8 ற்றும் 9
கி.ஊாட்ெி லார்டுகள்)
,அகக்வகாட்டாயம்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

ெங்காபும் வாடு

கிறக்கு

ரிளிலந்திம் ல்லய

சதற்கு

ங்கநாதபும் ல்லய

வற்கு

ஆயத்தூர் ல்லய

6

பநத்தம் ,அகபக்ககொட்டொம் உள்ராட்ெி
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின்
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

6 tJ லார்டின் அயகில் 7 , 5 லார்டுகள்
ள் உள்ர ஊாட்ெிாகும் , இந்த
லார்டில் ொெரி க்கள் சதாலக 21.87 /
அதிக்ஜாக இயப்பதால் லார்டு ண் 5 -ல் பனத்தம் ஊாட்ெி லார்டு - 2 , 3
பிரித்து இலைகப்பட்டுள்ரது . இதற்கு
வல்
ஊாட்ெி பகுதிாகவலா ,
முழுலாகவலா வலறு லார்டில்
இலைக்க முடிாது னவல இவத
நிலயில் சதாடயாம் .

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

5912

7

லாைிந்தல் , ங்கநாதபும் ,
அரிசபயானூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

ஆயத்தூர் ல்லய

கிறக்கு

ரிளிலந்திம் ல்லய

சதற்கு

தண்டலய ல்லய

வற்கு

க.அயம்பயம் ல்லய

6

யொணினந்தல் , பங்கொதபுபம் ,
அரினமருநொனூர் உள்ராட்ெி அலப்பில்
உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW)
க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி
க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

இல்லய

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6952

8

க.அயம்பயம் , வாகூர் ( 2,3,4
ற்றும் 5 கி.ஊ லார்டுகள்)

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

ெங்காபும்

கிறக்கு

ஆயத்தூர் ல்லய

சதற்கு

கச்ெிாப்பாலரம் ொலய

வற்கு

ாதலச்வெரி ொலய

6

க.அம்ம் உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

8 tJ லார்டில் அயகாலில்
உள்ர லார்டுகள் 5,7,12,9,4 , இதில்
லார்டு ன் 9-ல் 13.91 % க்கள்
சதாலக அதிகாக உள்ரது .
ஊாட்ெி 3 குக்கிாங்கள் உள்ர
ஊாட்ெிாகும் , வறம்
இவ்லார்டில் க்கள் சதாலக
அதிகாக உள்ர
செம்படாக்குமிச்ெி ஊாட்ெி 9லது
லார்டிற்கு ாற்மம்
செய்ப்பட்டுள்ரது. லார்டு ண் :
12-6 வாகூர் ஊாட்ெி லார்டு ண்
--2,3,4,5, ற்றூம் லார்டு ண்-8-ல்
புதிதாக இைஜ்க்கப்பட்டுள்ரது .
னவல, ஊாட்ெி பகுதிாகவலா ,
முழுலாகவலா வலறு

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

ல்லய

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6362

9

செம்படாக்குமிச்ெி,ாதலச்வெரி

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

6

7

லடக்கு

பால்ாம்பட்டு ல்லய

கிறக்கு

க.அயம்பயம் ல்லய

சதற்கு

லடக்கனந்தல் ல்லய

வற்கு

ாத்தூர் ல்லய

மெம்டொக்குிச்ெி,நொதயச்கெரி உள்ராட்ெி
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின்
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

அயகாலில் உள்ர லார்டுகள்
4,8,10 . 2. லார்டு ண் : 9-ல் க்கள்
சதாலக 27.91 ெதலிகிதம்
குமாஇலாக உள்ரது 3. லார்டு
ண்: 8 -ல் செம்படாக்குமீச்ெி
ஊாட்ெி முழுலாக நீக்கம்
செய்ப்பட்டு லார்டு ண்-9-ல்
கூடுதயாக இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

குமிப்பு

(இவ்லார்டில் செம்படாக்குமிச்ெி
இலைக்கப்பட்டுள்ரது)
இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

5428

10

ாத்தூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

ண்லய ொலய

கிறக்கு

பால்ாம்பட்டு ொலய

சதற்கு

லடக்கனந்தல் ொலய

வற்கு

டுத்தலாய்நத்தம் ொலய

6

நொத்தூர் உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

இவ்லார்டின் அயகில் 4,3,2,1 ஆகி
லார்டுகள் உள்ரன. 1. 4லது
லார்டில் அள் சதாலக ெதலதம்
ீ
23.76 உள்ரது. னவல இவ்லார்டு
வெர்க்க இாயது. 2. 3 லது லார்டில்
அள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-0.66
உள்ரது. னவல ஈடுசெய்
இயாது. 3. 2 லது லார்டில் அள்
சதாலக ெதலதம்
ீ
-2.62 உள்ரது.
னவல ஈடுசெய் இயாது.4. 1
லது லார்டில் அள் சதாலக
ெதலதம்
ீ
-19.87 உள்ரது. னவல
ஈடுசெய் இயாது. 5. னவல
வற்கண்டலாறு வலறு ந்த
லார்டுடன் இைக்க இயாத
நிலயில் இப்படிவ சதாடயாம்.

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

5297

11

டுத்தலாய்நத்தம்(லார்டு ண்
10,11,12),பரிகம்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

லடக்கு

டுத்தலாய்நத்தம் ொலய

கிறக்கு

ாத்தூர் ொலய

சதற்கு

ெின்னவெயம் ல்லய

வற்கு

கல்லான்லய ொலய

6

எடுத்தயொய்த்தம்(யொர்டு எண்
10,11&12),ரிகம்உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

இவ்லார்டின் அயவக 1 லது லார்டு
ட்டுவ உள்ரது. வறம்
இவ்லார்டு ஊாட்ெி ஒன்மித்தின்
வற்கு ல்லய பகுதிில்
கல்லான் லய அடிலாத்தில்
அலந்துள்ரது. லார்டு ண் 1 ல்
இயந்து டுத்தலாய்நத்தம்
ஊாட்ெி லார்டு 10,11, 12 ஆகி
கிா ஊாட்ெி லார்டுகலர
இத்துடன் இைத்து லார்டு -11
றுலலலம
செய்ப்பட்டுள்ரது. வலறு ந்த
லார்டில் இயந்தும் இவ்லார்டுடன்
இலைக்க லறிலலக இல்யாத
நிலயில் இப்படிவ
சதாடயாம்.

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

5

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7025

12

வொண்டார்குடி , வாகூர்(லார்டு
ண் 1,6,7,8,9) , வா.லண்ைஞ்சூர் ,
க.ானந்தல்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

க.அயம்பயம் ொலய

கிறக்கு

அரிசபயானூர் ல்லய

சதற்கு

ெின்னவெயம் ல்லய

வற்கு

ாத்தூர் ல்லய

6

கெொநண்டொர்குடி , கநொகூர் ,
கநொ.யண்ணஞ்சூர் , க.நொநந்தல்
உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இவ்லார்டு ண் 12 க்கு அயகில் 8,7,13
ஆகி லார்டுகள் உள்ரன. 1. லார்டு
ண் 8 றுலலலம செய்ப்பட்டு
க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
6.90 ன
உள்ரது. இத்துடன் வெர்க்கும்வபாது 10
ெதலதத்லத
ீ
லிட உயகிமது. னவல
வெர்க்க இயாது, 2. லார்டு ண் 7 ல்
க்கள் சதாலக ெதலதம்
ீ
-9.09 ஆக
உள்ரது. னவல இத்துடன் இலைக்க
இயாது. 3. லார்டு ண் 12-ல் வாகூர்
கிா ஊாட்ெி லார்டு ண் 2 ,3,4,5
நீக்கம் செய்ப்பட்டு லார்டு ண் -8ல் இலைக்கப்பட்டுள்ரது . னவல
அயகில் உள்ர ந்த லார்டுடன்
இைக்க இயாத நிலயில்
இப்படிவ சதாடயாம்.

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)

(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6679

13

ெிறுலங்கூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

ங்கநாதபும் ல்லய

கிறக்கு

தண்டலய ல்லய

சதற்கு

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

வற்கு

வா.லண்ைஞ்சூர் ல்லய

6

ெிறுயங்கூர் உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இல்லய

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7361

14

தண்டலய , சபயலங்கூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

லானிந்தல் ல்லய

கிறக்கு

ரிளிலந்திம் ல்லய

சதற்கு

நீயங்கயம் ல்லய

வற்கு

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

6

தண்டர , மருயங்கூர் உள்ராட்ெி
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின்
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

லார்டு ண் 14 க்கு அயகில் லார்டு 7,&8
ஆகி லார்டுகள் உள்ரன.
1. லார்டு ண் 8 றுலலலம
செய்ப்பட்டு க்கள் சதாலக
ெதலதம்
ீ
6.90 ன உள்ரது. இத்துடன்
வெர்க்கும்வபாது 10 ெதலதத்லத
ீ
லிட
உயகிமது. னவல வெர்க்க இயாது,
2. லார்டு ண் 7 ல் க்கள் சதாலக
ெதலதம்
ீ
-9.09 ஆக உள்ரது. னவல
இத்துடன் இலைக்க இயாது
னவல வலறு ந்த லலகிறம்
ெரிசெய்திட இயாத நிலயில்
இப்படிவ சதாடயாம்.

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW) லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6061

15

ல.பாலரம்
ீ
, லவொறபும்
ீ
, ாடூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

தண்டலய ல்லய

கிறக்கு

திாகதுயகம் ல்லய

சதற்கு

நீயங்கயம் ல்லய

வற்கு

சபயலங்கூர் ல்லய

6

ய.ொரனம்
ீ
, யபகெொமபுபம்
ீ
, நொடூர்
உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இல்லய

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7638

16

நிலமதி , நீயங்கயம்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

சபயலங்கூர் ல்லய

கிறக்கு

திாகதுயகம் ல்லய

சதற்கு

லயக்வகாட்டாயம் ல்லய

வற்கு

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

6

16tJ லார்டில் உள்ர 2
ஊாட்ெிில் குக்கிாங்கள்
உள்ர ஊாட்ெிாகும் , வறம்
ிரநதி , ீநங்கம் உள்ராட்ெி
இந்த ஊாட்ெி வதெி
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் சநடுச்ொலய -79 ொலய ஒய
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
புமமும் றுபுமம் திாகதுயகம்
ஊாட்ெி ஒன்மி ல்லயயும்
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
அலந்துள்ரதாள் பகுதிாகவலா ,
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
முழுலாகவலா வலறு
அதற்கான காைம்
லார்டில் இலைக்க முடிாது
னவல இவத நிலயில்
சதாடயாம் .

7

குமிப்பு

இடம்

: கள்ரக்குமிச்ெி

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

5898

17

சதன்கீ னூர்(1,2,3,4,5,7ற்றும் 9 ,
தச்சூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

கள்ரக்குமிச்ெி ல்லய

கிறக்கு

நீயங்கயம் ல்லய

சதற்கு

சபாற்படாக்குமிச்ெி ல்லய

வற்கு

கானூர் ல்லய

6

மதன்கீ பனூர் , தச்சூர் உள்ராட்ெி அலப்பில்
உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW)
க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி
க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில்
உள்ர லார்டுகள் 16,18,19,20 லார்டு
ண் -17-ல் சதன்கீ னூர் ஊாட்ெி
லார்டு ண் 6,8 நீக்கம்
செய்ப்பட்டு லார்டு ண்-19-ல்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

6901

18

லிராம்பார்(1-8 கிா ஊாட்ெி
லார்டு) , காட்டனந்தல்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

சதன்கீ னூர் ல்லய

கிறக்கு

லயக்வகாட்டாயம் ல்லய

சதற்கு

லதப்பனூர் ல்லய

வற்கு

வறர் ல்லய

6

யிொம்ொர்(1-8 கிபொந ஊபொட்ெி யொர்டு) ,
கொட்டந்தல் உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இல்லய

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்
: லிழுப்பும்
ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

5406

19
லயக்வகாட்டாயம்,சதன்கீ னூர்( 6
,8 கிா ஊாட்ெி லார்டு)

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

நிலமதி ல்லய

கிறக்கு

பாதுகாக்கப்பட்ட லனப்பகுதி

சதற்கு

லானலசட்டி ல்லய

வற்கு

காட்டனந்தல் ல்லய

6

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில்
நரக்ககொட்டொம்,யிொம்ொர் (9யது
உள்ர லார்டுகள் 16,17,18,22 . இந்த
கிபொந ஊபொட்ெி யொர்டு) உள்ராட்ெி
லார்டு 33.87 ெதலிகிதம் ொெரில
அலப்பில் உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின்
லிட குமாஇலாக உள்ரது . லார்டு
(PUW) க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW)
ண் -17-ல் சதன்கீ னூர் ஊாட்ெி
ொெரி க்கள் சதாலகல லிட
லார்டு ண் 6,8 நீக்கம்
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
செய்ப்பட்டு இந்த லார்டு ண்அதற்கான காைம்
19-ல் இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

7

குமிப்பு

இடம்: கள்ரக்குமிச்ெி

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.
லகசாப்பம் :

வததி :

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்
: லிழுப்பும்
ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7822

20
சபாற்படாக்குமிச்ெி , இந்தியி ,
லார்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

தச்சூர் ல்லய

கிறக்கு

காட்டனந்தல் ல்லய

சதற்கு

வறர் ல்லய

வற்கு

உயகந்காத்தான் ல்லய

6

மொற்டொக்குிச்ெி , இந்திி , எபயொர்
உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

லார்டு ண் 20க்கு அயகில் லார்டு 18&
21 ஆகி லார்டுகள் உள்ரன.
1. லார்டு ண் 21 றுலலலம
செய்ப்பட்டு க்கள் சதாலக
ெதலதம்
ீ
22 ன உள்ரது. னவல
இவ்லார்டுடன் வெர்க்க இயாது., 2.
லார்டு ண் 18 ல் க்கள் சதாலக
ெதலதம்
ீ
6.11 ஆக உள்ரது.
இவ்லார்டுடன் இலைக்கும்வபாது. 18
லது லார்டின் க்கள் சதாலக ொெரி
க்கள் சதாலகலலிட கூடுதல்
ஆகும். னவல இத்துடன் இலைக்க
இயாது
னவல வலறு ந்த லலகிறம்
ெரிசெய்திட இயாத நிலயில்
இப்படிவ சதாடயாம்.

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)
யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7934

21

வறர் , லிலைதீர்த்தாபும் ,
ெிறுலத்தூர்

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

6

7

லடக்கு

இந்தியி ொலய

கிறக்கு

லார் ொலய

சதற்கு

ெிறுலத்தூர் ொலய

வற்கு

பங்காம் ொலய

கநலூர் , யிரணதீர்த்தொபுபம் , ெிறுயத்தூர்
உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

குமிப்பு

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

லார்டு ண் 21 க்கு அயகில் லார்டு
20&23 ஆகி லார்டுகள் உள்ரன.
1.லார்டு ண் 20 ல் 20.27 % உள்ர
நிலயில் இலைக்க இாயாது.
2.லார்டு ண் 23 ல் 8.82 % உள்ரதால்
இத்துடண் இலைக்கும்வபாது ொெரி
க்கள் சதாலகலலிட
அதிகாகிலிடும். னவல இலைக்க
இாயாது.
ஆகவல வலறு ந்த லலகிறம்
ெரிசெய்திட இயாத நிலயில்
இப்படிவ சதாடயாம்.

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்
: லிழுப்பும்
ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7062

22
லாைலசட்டி , புக்கிலாரி ,
சதன்சதாெறர்(1,2,3 ற்றும் 6
கி.ஊ.லார்டு)

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

லயக்வகாட்டாயம் ொலய

கிறக்கு

லதப்பனூர் ொலய

சதற்கு

சபயங்கயம் ொலய

வற்கு

ொத்தனூர் ொலய

6

யொணயமபட்டி , புக்கிபயொரி ,
மதன்மதொபெலூர் உள்ராட்ெி அலப்பில்
உள்ர உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW)
க்கள் சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி
க்கள் சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில்
உள்ர லார்டுகள் 18,19,23 . இந்த
லார்டு 14.14 ெதலிகிதம் ொெரில
லிட அதிகாக உள்ரது . லார்டு
ண் -22 லார்டில்
சதந்சதாசஅெறர் ஊாட்ெி
லார்டு ண் 4,5 நீக்கம்
செய்ப்பட்டு
லார்டு ண்-23-ல்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

7

குமிப்பு

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

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

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

இணப்பு -2 (ஆ)(திருத்தினது)
(ஊாட்ெி ஒன்மி லார்டு)

யரபவு யொர்டு நறுயரபனரக்கொ (Delimitation) அிக்ரக
ாலட்டத்தின் சபர்

: லிழுப்பும்

ஊாட்ெி ஒன்மித்தின் சபர் : கள்ரக்குமிச்ெி
1

உத்வதெிக்கப்பட்டுள்ர (PUW)லார்டு ண்

2

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW)
உள்ரடங்கி கிா ஊாட்ெி(கள்) சபர்(கள்)

3

லார்டின்(PUW) ொெரி க்கள் சதாலக

6503

4

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டில் (PUW) உள்ர
க்கள் சதாலக

7077

23

ெிறுங்கயம் , சபயங்கயம் ,
லதப்பனூர் , சதந்சதாெறர்(4,5
கி.ஊ.லார்டுகள்)

உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) ல்லயகள்

5

லடக்கு

காட்டனந்தல் ொலய

கிறக்கு

ஒலகயூர் ொலய

சதற்கு

ஈரியூர் ொலய

வற்கு

அம்கரத்தூர் ொலய

6

ெிறுநங்கம் , மருநங்கம் , யபதப்னூர்
உள்ராட்ெி அலப்பில் உள்ர
உத்வதெிக்கப்பட்ட லார்டின் (PUW) க்கள்
சதாலக, ஒய லார்டின் (PUW) ொெரி க்கள்
சதாலகல லிட
குலமலாகவலா/கூடுதயாகவலா இயப்பின்
அதற்கான காைம்

7

குமிப்பு

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

இந்த லார்டுக்கு அயகாலில்
உள்ர லார்டுகள் 18,21,22 . லார்டு
ண் -22 லார்டில் இயந்து
சதந்சதாெறர் ஊாட்ெி லார்டு
ண் 4,5 நீக்கம் செய்ப்பட்டு
இந்த லார்டில்
இலைக்கப்பட்டுள்ரது .

இவ்லார்டிலன அங்கீ கரிக்க
பரிந்துல செய்ப்படுகிமது.

cjtp ,af;Feu; (Cuhl;rpfs;)
fs;sf;Fwpr;rp

