புதுச்சேரி கரட்ேி
புதுச்சேரி

சகரப்பு எண்:22/பு./.அ-I/ி.அ/2022

சி :11.11.2022

அநிிப்பு
இன் பனம் பதரதுக்களுக்கு அநிிப்தது என்ணபன்நரல் 1973-ஆம் ஆண்டு புதுவ கத்ேி
ேட்டத்ில் அடங்கியுள்பதடி 256(1) ஆம் திரிின்தடி ிி எண்109(2) "ஆ" திரிின் கீழ் புதுவ கரட்ேி ணி
அிகரரி அர்கள் கீச கண்டுள்ப அட்டவில் குநிப்திட்டுள்ப ினத்ின் தகுிகவப புிரக
உருரக்கப்தட்டுள்ப
எடுத்துக்பகரள்ற்கு

குடிிருப்பு

தகுிகளுக்கு

உத்சேித்துள்பரர்.

ேரவன

எணச

ேிகள்

அப்தகுிில்

பேய்து
உள்ப

பகரடுக்க
பதரது

அப்தகுிகவப

க்கள்

ினத்ில்

உரிவரபர்கள் இந் அநிிப்பு கண்ட ரு ர வக்குள் ஆட்சேதவ ஏதும் இருப்தின் புதுவ
கரட்ேி ஆவர் அர்களுக்கு கடிம் பனரக புதுவ கரட்ேி ணி அிகரரிின் தரிேீனவணக்கு
அனுப்தி வக்கும்தடி இன்பனரக சகட்டுக்பகரள்பப்தடுகிநரர்கள்.

அட்டவ

சகரப்பு எண்:22/பு./.அ-I/ி.அ/2022
ரிவே
எண்

ருரய்
கிரம்

01

புதுச்சேரி

02

03

புதுச்சேரி

புதுச்சேரி

உட்கிரம்
தகுிின் பதர் /
கர்

அிந்ர் கரர்டன்

ணனட்சுி கரர்டன்

ணனட்சுி கரர்டன்

சி :11.11.2022
க அபவ
எண்

ிஸ்ீம்
ேது
ீட்டரில்

A/24/69/2

636

A/15/24/1pt,
24/2pt

312.6

A/12/26/2D

534

A/15/25/1pt,
25/2pt

499

ற்சதரதுள்ப ருரய் துவந
ஆங்கபின்தடி தட்டரரரின் பதர்
கண்ப்தன் S/o.ணசகரடி (1),
ிரகம் @ அம்திகரதி S/o. ஆறுபகம்
(2), ித்ர W/o.ேிடீதன் (3)
ேண்பக பலிரர் S/o. பனுேரி @
ஸ்ரீணிரேன்
தரனசுப்ின் S/o. ங்கசலு
கிரிணி (1), ேஸ்ி W/o.
தரனசுப்ின் (2), சேரேனம் S/o.
தரனசுப்ின் (3)
சரடு
பத்துகிருஷ்ன் S/o. ஆறுபக கிரிணி,
புருசரத்ம்ன்

S/o. ஆறுபக கிரிணி

குநிப்பு

டக்கு பற்கு

கிக்கு-சற்கு

டக்கு பற்கு
டக்கு பற்கு

ஆவர்
புதுச்சேரி கரட்ேி

அட்டவ
சகரப்பு எண்:116/பு./.அ-I/ி.அ/2022
ரிவே
எண்

ருரய்
கிரம்

உட்கிரம் தகுிின்
பதர் / கர்

சி : 11.11.2022
க அபவ
எண்

ிஸ்ீம்
ேது ீட்டரில்

பருங்கப்தரக்கம்

பெபர்த்ி ரெர
கர்

1110.8
N/1/3/1A/1A/1pt

குநிப்பு

இந்ிரதிள்வபகசு W/o.
திள்வபக்கசு

N/1/2/1Mpt
01

ற்சதரதுள்ப ருரய் துவந
ஆங்கபின்தடி தட்டரரரின்
பதர்

இந்ிரதிள்வபகசு W/o.
திள்வபக்கசு (1), ரிரி W/o.
ரெி (2), தச்வேரி W/o.
ிருஞரணம் (3)

கிக்கு-சற்கு

ஆவர்
புதுச்சேரி கரட்ேி

அட்டவ
சகரப்பு எண்:21/பு./.அ-I/ி.அ/2022
ரிவே
எண்

01

ருரய் கிரம்

சங்கரய்ிட்டு

உட்கிரம் தகுிின்
பதர் / கர் / வீி

சி:11.11.2022
க அபவ
எண்

ிஸ்ீம் ேது
ீட்டரில்
557.5

ேரித்ிரிம்ரள் கர்

P/12/5/7Apt

213.5

ற்சதரதுள்ப ருரய் துவந
ஆங்கபின்தடி தட்டரரரின்
பதர்
பதரன்னுேரி @ ேரிரன் S/o.
கல்னரர்சதட்வட

02

03
04
05

06

07

07

சங்கரய்ிட்டு
சங்கரய்ிட்டு
சங்கரய்ிட்டு

பருங்கப்தரக்கம்

பருங்கப்தரக்கம்

பருங்கப்தரக்கம்

ேரித்ிரிம்ரள் கர்
ிரிவு

P/5/59pt

175.0

கரபிசகரில் வீி

P/11/19pt

224.60

புத்துசகரில் வீி

P/12/3/11pt

140.3

P/5/20pt

182.6

O/4/20/9pt

356.8
112.2
152.03

O/4/11/2/6Apt t

209.5

O/4/11/2/6Apt

478

O/4/11/2/6E/6pt

433

ஆிபனம் வீி
சகரிந்ரஜ் கர்
ிரிவு

சகரிந்ரஜ் கர்
ிரிவு
சகரிந்ரஜ் கர்
ிரிவு (ரசு கர்)

O/4/12/3Apt
543.2
O/4/12/4pt

டக்கு பற்கு
கிக்கு-சற்கு
டக்கு பற்கு

62.8
சங்கரய்ிட்டு

குநிப்பு

ேின்ணேரி பலிரர் S/o.
அருரேனபலிரர்
& ணெர W/o. கலிபதருரள்
அர்ச்சுணன் ரக்கர் @ ெரணகிரன்
S/o. சுப்தர ரக்கர்
சகரிந்ேரி S/o. பத்துேரி &
தரனு W/o. தரஸ்கர்
சுப்ி ரக்கர் S/o.
ரரேரி ரக்கர்
கிருஷ்ன் @ கண்ன் S/o.
ரரேரி
சகரிந்ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி
கவுண்டர்
சகரிந்ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி
கவுண்டர்
சகரிந்ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி
கவுண்டர், பூிசி S/o. அண்ரதுவ
ேதரதி @ சகரண்டரன் S/o. ரசு
கவுண்டர்
ிருேன் S/o. ஐம்பதருரள்

டக்கு பற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு
டக்கு பற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு
டக்கு பற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு

சனரகரன் S/o. தசுரகவுண்டர்,
ேித்ர W/o. குந்வசல்

O/4/12/5pt

ிருேன் S/o. ஐம்பதருரள்

O/4/12/6pt

ிெனக்ஷ்ி W/o. ரகிருஷ்ன் கவுண்டர்

O/4/11/7pt

ிெனக்ஷ்ி W/o. ரகிருஷ்ன் கவுண்டர்

O/4/11/7pt

ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி கவுண்டர்

O/4/11/8pt
O/4/11/5pt

472.8

O/4/11/6pt

சகரிந்ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி
கவுண்டர், ேித்ர W/o. குந்வசல்

O/4/11/2/1Dpt
O/4/11/5pt
341.0
O/4/11/6pt

08

பருங்கப்தரக்கம்

சகரிந்ரஜ் கர்
ிரிவு

சகரிந்ரஜ் கர்
ிரிவு (ரசு கர்)

O/4/20/3pt

296.8

O/4/20/3pt

66.4

O/4/12/12pt

550.2

O/4/12/12pt
226.1
O/4/11/12C

டக்கு-பற்கு

ிருேன் S/o. ஐம்பதருரள்

O/4/12/6pt

பருங்கப்தரக்கம்

ிருேன் S/o. ஐம்பதருரள், ினகி
W/o. ரபர்த்ி & ேித்ர W/o. குந்வசல்
ரெம்ரள் S/o. ேரங்கதரி, சேகன் S/o.
ேரங்கதரி
ஆறுபகம் S/o. ேரங்கதரி

ிருேன் S/o. ஐம்பதருரள், ினகி
W/o. ரபர்த்ி & ேித்ர W/o. குந்வசல்
ரெம்ரள் S/o. ேரங்கதரி, சேகன் S/o.
ேரங்கதரி
ஆறுபகம் S/o. ேரங்கதரி
சகரிந்ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி
கவுண்டர்
சகரிந்ரசு கவுண்டர் S/o. ஞ்ேிணி
கவுண்டர்
ேதரதி @ சகரிந்ரன் S/o. ரசு
கவுண்டர், ிர்னர பத்து W/o. பத்து & சுேினர
W/o. ரகரென்
ேதரதி @ சகரிந்ரன் S/o. ரசு
கவுண்டர், ிர்னர பத்து W/o. பத்து & சுேினர
W/o. ரகரென்
சரடு

கிக்கு-சற்கு

டக்கு பற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு

டக்கு பற்கு

அட்டவ
சகரப்பு எண்:22/பு./.அ-I/ி.அ/2022
ரிவே
எண்

ருரய்
கிரம்

பருங்கப்தரக்கம்
(a)

உட்கிரம் தகுிின்
பதர் / கர்

ஸ்ரீ பேந்தூர் பருகன்

கர்

சி: 11.11.2022
க அபவ
எண்

224.0
221.0
M/6/21pt
352.6
280.0

01
(b)

பருங்கப்தரக்கம்
(a)

ஸ்ரீ பேந்தூர் பருகன்

கர்

ிஸ்ீம்
ேது ீட்டரில்

M/6/25pt

292.0

பலிரர், தியுள்ப S/o.

குநிப்பு
கிக்கு-சற்கு
டக்கு பற்கு

கிக்கு-சற்கு

தரதிெரன் & ஹீர
ேரேிம் S/o. சகரிந்ேரி

M/7/3/8Dpt
ஸ்ரீ தரனரெி கர்

ஸ்ரீ தரனரெி கர்

அருள்ரன் S/o. அஹஸ்சல்
ிசல் & புசணஸ்ரி W/o.
பேல்ம்
தஞ்ேரிர்ம் S/o. ரேரி

726.0

பலிரர்

M/7/2/11pt

சுப்ின் @ தரப்பு S/o.

M/7/2/9pt

சகரிந்ேரி பலிரர்
C.V.பபஸ் W/o. குசரம் சல்
ல்னரெர ஆண்டரள் அம்ரள்

02
(b)

ற்சதரதுள்ப ருரய் துவந
ஆங்கபின்தடி தட்டரரரின்
பதர்

613.0

W/o. ெீர கிருஷ்ேரி

கிக்கு-சற்கு

டக்கு பற்கு

ேவடரண்டி கவுண்டர் @ சகரிந்
கவுண்டர் S/o. வீப்த கவுண்டர்,
தரப்தரத்ி W/o. ேவடரண்டி
கவுண்டர் @ சகரிந் கவுண்டர்

M/7/2/4pt

சரடு

M/7/2/3B
228.7
M/7/2/4pt

ேவடரண்டி கவுண்டர் @ சகரிந்
கவுண்டர் S/o. வீப்த கவுண்டர்,
தரப்தரத்ி W/o. ேவடரண்டி
கவுண்டர் @ சகரிந் கவுண்டர்

கிக்கு-சற்கு

C.V.பபஸ் W/o. குசரம் சல்
ல்னரெர ஆண்டரள் அம்ரள்

M/7/2/9pt
02

(b)

ஸ்ரீ தரனரெி கர்

224.1
M/7/2/2pt

W/o. ெீர கிருஷ்ேரி
ஏழுவன S/o. ேரங்கதரி
ரேினரி S/o. சடே பலிரர்
பங்கசடேன் S/o. சடே பலிரர்,
ன்ரசு S/o. சடே பலிரர்

C.V.பபஸ் W/o. குசரம் சல்
ல்னரெர ஆண்டரள் அம்ரள்

M/7/2/9pt
129.93

சுப்ின் @ தரப்பு S/o.

M/7/2/11pt
M/3/10/8
03

பருங்கப்தரக்கம்

ிருள்ளுர் கர்

சகரிந்ேரி பலிரர்
147.6

பனுேரி S/o. பத்துக்கன்னு

டக்கு-பற்கு

பனுேரி S/o. பத்துக்கன்னு

M/3/10/8pt
396.0
M/3/8/7A/2pt

W/o. ெீர கிருஷ்ேரி

தரி W/o. ிருஞரணேம்தந்
பலிரர்

கிக்கு-சற்கு

பனுேரி S/o. பத்துக்கன்னு

M/3/8/8pt

பனுேரி S/o. பத்துக்கன்னு

M/3/9/10pt

M/3/8/7A/1

169.0

L/9/2/5Apt
பகரம்தரக்கம்
(a)

ரெர அிர் கர்

616.0

05
L/9/2/4pt

(b)

L/9/15/1A/1pt
அரிகிருஷ்ன் கர்

(c)

(d)

L/9/15/1A/1pt

அண்ரவனரர்
கர்

520.6
275.1
260.4
488.6

அிர்ம்ரள் W/o. ரெத்ிணம் @
சகரண்ட தரி கிரி ,
ரெத்ிணம் @ சகரண்ட தரி
கிரி S/o. கரச கிரி ,
ங்கரஜ் S/o. சகரிந்ேரி , புஷ்த
W/o. ங்கரஜ், கிநிஸ்டி
இம்ரனுசல் S/o. அபனக்ேரண்டர்
லிசரணரர்ட் ,ஆசரக்கிரஸ் S/o.
அல்சதரன்ஸ்
அிர்ம்ரள் W/o. ரெத்ிணம் @
சகரண்ட தரி கிரி ,
ரெத்ிணம் @ சகரண்ட தரி
கிரி S/o. கரச கிரி ,
சேகர் @ ேந்சேகன் S/o.
கிருஷ்ேரி கிரி
அரிகிருஷ்ன் S/o. ரசு கவுண்டர்,
ிசகரணந்ர் S/o. இத்ிண சல்
அரிகிருஷ்ன் S/o. ரசு கவுண்டர்,
ிசகரணந்ர் S/o. இத்ிண சல்

427.9

L/9/16/2Apt,
560.0
L/9/16/6pt

தரி W/o. ிருஞரணேம்தந்
பலிரர்

அிர்ம்ரள் W/o. ரெத்ிணம் @
சகரண்ட தரி கிரி ,
ரேரி S/o. ரசர கவுண்டர்

டக்கு-பற்கு

டக்கு-பற்கு

டக்கு-பற்கு
கிக்கு-சற்கு
கிக்கு-சற்கு
டக்கு-பற்கு
கிக்கு-சற்கு

டக்கு-பற்கு

