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1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பகுதி, 

புதிய ஆ சிசி கட்டிடம்   

,ெவண்ணமுத்துப்பட்டி  622504

1.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1,2 ெசட்டிப்பட்டி , 2.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) 

ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 உறவிக்காடு , 3.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

ெவண்ணமுத்துப்பட்டி மாதாேகாவில் ெதரு , 4.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) 

வா டு-4ெவண்ணமுத்துப்பட்டிஆதிதிராவிட குடியிருப்பு , 5.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) 

ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ெவண்ணமுத்துப்பட்டி நடுத்ெதரு , 6.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) 

ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ெவண்ணமுத்துப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   

,ெவண்ணமுத்துப்பட்டி  622504

1.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 காயாம்பட்டி மாதாேகாவில்ெதரு , 

2.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 காயாம்பட்டி , 3.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) 

ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 காயாம்பட்டி நடுத்ெதரு , 4.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) 

ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ேமக்குடிப்பட்டி , 5.ெசட்டிப்பட்டி(வ.கி) ெசட்டிப்பட்டி(ஊ) வா டு-

2 ெகாழுப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 104



 
24 திருச்சிராப்பள்ளி நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 

178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய ஆ சிசி 

கட்டிடம்,    ,கண்ணங்குடி 

622504

1.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு (ெவள்ளாள ெதரு) , 

2.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 3.கண்ணங்குடி(வ.கி) 

கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-1அந்ேதாணியா ேகாவில்ெதரு , 4.கண்ணங்குடி(வ.கி) 

கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-1 குரவ ெதரு , 5.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-1 

ெகாலுப்பட்டி , 6.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-2 ஊரத்துப்பட்டி கீழத்ெதரு , 

7.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-2 ஊரத்துப்பட்டி ெபாய்குடி சாைலக்கு 

கிழக்கு , 8.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-2 ஊரத்துப்பட்டி ெபாய்குடி 

சாைலக்கு ேமற்கு , 9.கண்ணங்குடி(வ.கி) கண்ணங்குடி(ஊ) வா டு-3 

ெவள்ளப்பிள்ைளயா பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  புதிய ஆ சிசி 

கட்டிடம்   ,ேமலப்பட்டி 622502

1.ெசங்களூ (வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) வா டு-1 ேமலப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்
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5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பக்க 

ேமற்கு பா த்த ெதற்கு பகுதி   

,ேமலப்பட்டி 622502

1.ெசங்களூ (வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) வா டு-2 இராசாப்பட்டி  , 2.ெசங்களூ (வ.கி) 

ெசங்களூ (ஊ) வா டு-3 ெலக்குடிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

துவக்கப்பள்ளி புதிய ஆ சிசி 

கட்டிடம்   ,ெசங்களூ  622502

1.ெசங்களூ (வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) வா டு-2 ெசங்களூ  கள்ள ெதரு , 2.ெசங்களூ (வ.கி) 

ெசங்களூ (ஊ) வா டு-2 ெசங்களூ  ஆதிதிராவிட  காலனி , 3.ெசங்களூ (வ.கி) 

ெசங்களூ (ஊ) வா டு-2 ெசங்களூ  மாதாேகாவில் ெதரு , 4.ெசங்களூ (வ.கி) 

ெசங்களூ (ஊ) வா டு-2 வடக்கிப்பட்டி , 5.காட்டுக்ேகாட்ைடப்பட்டி(வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) 

வா டு-2 காட்டுக்ேகாட்ைடப்பட்டி , 6.காட்டுக்ேகாட்ைடப்பட்டி(வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) வா டு-

3 கண்ணமுண்டான்பட்டி , 7.காட்டுக்ேகாட்ைடப்பட்டி(வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) வா டு-3 

நண்டன்பட்டி , 8.காட்டுக்ேகாட்ைடப்பட்டி(வ.கி) ெசங்களூ (ஊ) வா டு-3 

பிலாக்ெகால்ைலப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வடக்குபகுதி, 

புதிய ஆ சிசி கட்டிடம்   

,கிள்ளுக்ேகாட்ைட 622502

1.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 ஆசாrத்ெதரு , 

2.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 ேகானா  ெதரு , 

3.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 கள்ள  ெதரு , 

4.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா ெதரு , 

5.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 

6.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 முத்துராஜா ெதரு , 

7.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 ேகானா  ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -
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8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்குபகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   

,கிள்ளுக்ேகாட்ைட 622502

1.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 உைடயா ெதரு , 

2.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 உைடயா ெதரு , 

3.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 அக்ரஹாரம் , 

4.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 ேகானா  ெதரு , 

5.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 வன்னிய  ெதரு , 

6.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 கள்ள  ெதரு , 

7.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 வண்ணாரத்ெதரு , 

8.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 ெசட்டியா  ெதரு , 

9.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 ெரங்கநாதபுரம் ேகானா  ெதரு 

, 10.கிள்ளுக்ேகாட்ைட(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 அrசனப் புதுகாலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  தா சு  

கட்டிடம்   ,மைலயடிப்பட்டி 

622502

1.தா.கீைழயூ  (வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) வா டு-2 குளவாய்ப்பட்டி , 2.தா.கீைழயூ  (வ.கி) 

தா.கீைழயூ  (ஊ) வா டு-3 மைலயடிப்பட்டி , 3.தா.கீைழயூ  (வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) 

வா டு-3 மைலயடிப்பட்டி பூசாrத்ெதரு , 4.தா.கீைழயூ  (வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) வா டு-3 

கலியாப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி    ,கீைழயூ  

622502

1.தா.கீைழயூ  (வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  காலனி , 2.தா.கீைழயூ  

(வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) வா டு-3 நாச்சியா பட்டி , 3.தா.கீைழயூ  (வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) 

வா டு-3 ஒத்தப்பட்டி , 4.தா.கீைழயூ  (வ.கி) தா.கீைழயூ  (ஊ) வா டு-3 ஆயிப்பட்டி , 

5.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 6.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) 

வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 7.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  

ெதற்குக்காலனி , 8.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  வடக்கு 

காலனி , 9.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 ேகாட்டுக்காரன்பட்டி , 

10.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 ெமாட்டுைடயான்பட்டி , 11.தா.கீைழயூ (வ.கி) 

விசலூ (ஊ) வா டு-3 ஆயிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஓட்டுக்கட்டிடம்  

 ,விசலூ  622502

1.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 அய்யாபட்டி , 2.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 

ேகாவில்பட்டிபிளாக். -2 , 3.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-2 சிவகாமிபுரம் , 

4.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-3 விசலூ  ேராட்டிற்குத் ெதற்கு , 5.விசலூ (வ.கி) 

விசலூ (ஊ) வா டு-2 பூசாrத்ெதரு , 6.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-3 விசலூ  

ேராட்டிற்கு வடக்கு , 7.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-3 ஆதிதிராவிட  காலனி , 

8.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-3 ேபாlஸ்பட்டி , 9.விசலூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-

3 தைலயாத்திப்பட்டி , 10.தா.கீைழயூ (வ.கி) விசலூ (ஊ) வா டு-1 தா.கீைழயூ  வடக்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்குபகுதி 

ஆ சிசி கட்டிடம்   ,புலியூ  

622504

1.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 ெபான்னங்குடிப்பட்டி , 2.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) 

வா டு-2 வரப்பட்டி ேமலத்ெதரு , 3.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 களrப்பட்டி , 

4.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 மதியாணிக்களம் , 5.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-

2 ேதாப்புக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்
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13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பக்க 

ெதற்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி   

,புலியூ  622504

1.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-1 நல்லதங்காள்பட்டி , 2.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) 

வா டு-1 பச்ேசrப்பட்டி , 3.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 முதலியா களம் , 

4.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 சி.வி.எல். ேதாட்டம் , 5.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) 

வா டு-2 சப்பாணிப்பட்டி , 6.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் , 

7.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-1 உறவிக்காடு , 8.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 

பாலாண்டா களம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஆ .சி.சி 

கட்டிடம், ேமற்கு பக்க, கிழக்கு 

பா த்த, வடக்கு பகுதி   

,புலியூ  622504

1.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-3 ேகாரக்காடு , 2.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-3 

வடக்குத்ெதரு , 3.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-3 ெதற்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஆ .சி.சி 

கட்டிடம், ேமற்கு பக்க, கிழக்கு 

பா த்த, ெதற்கு பகுதி   

,புலியூ  622504

1.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 சேவrயா புரம் , 2.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 

வரப்பட்டி கீழத்ெதரு , 3.புலியூ (வ.கி) புலியூ (ஊ) வா டு-2 வரப்பட்டி அrஜனத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி புதிய ஆ சிசி 

கட்டிடம்   ,வாலியம்பட்டி 622502

1.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வாலியம்பட்டி வடக்குெதரு , 

2.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வாலியம்பட்டி முஸ்lம்ெதரு , 

3.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வாலியம்பட்டி வடக்குத்ெதரு-2 , 

4.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வாலியம்பட்டி முஸ்lம்ெதரு-2 , 

5.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வாலியம்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 

6.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வாலியம்பட்டி அrசனத்ெதரு , 

7.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 நவாப்பட்டி , 8.வாலியம்பட்டி(வ.கி) 

வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 ஆவுைடயான்ேகாவில்பட்டி , 9.வாலியம்பட்டி(வ.கி) 

வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 தம்மானிப்பட்டி , 10.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) 

வா டு-3 தண்டுகைரேமடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெகாங்குத்திைரயன்பட்டி 622502

1.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 சில்லத்துப்பட்டி , 

2.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ெகாங்கதிைரயன்பட்டி அrசனத்ெதரு , 

3.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ெகாங்கதிைரயான்பட்டி வடக்குத்ெதரு 

, 4.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ெகாங்கதிைரயான்பட்டி பூசாrத்ெதரு 

, 5.வாலியம்பட்டி(வ.கி) வாலியம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ெகாங்கதிைரயான்பட்டி ெதற்குத்ெதரு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, தா சு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி    ,ஓடுகம்பட்டி 

622502

1.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-1. ஒடுகம்பட்டி கள்ள ெதரு , 

2.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-1.ஒடுகம்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 

3.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-1.ஒடுகம்பட்டி கீழத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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19 19 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, தா சு 

கட்டிடம்   ,ஓடுகம்பட்டி 622502

1.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-1. ேமட்டுப்பட்டி , 2.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) 

ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-2. நடுப்பட்டி , 3.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-2. 

பள்ளத்துப்பட்டி , 4.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-2. ேசமத்துப்பட்டி , 

5.ஒடுகம்பட்டி(வ.கி) ஒடுகம்பட்டி(ஊ) வா டு-2. விளாவயல் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்குபகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   

,உைடயாளிப்பட்டி 622502

1.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 

2.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 

3.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1மங்களாவயல் , 

4.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 

5.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு , 

6.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ேகாவில்ெதரு , 

7.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ெதற்குெதரு , 

8.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 

9.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1,3 சின்னஊரணி பட்டி , 

10.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 சன்னாசி ேகாவில் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்குபகுதி 

புதிய ஆ சிசி கட்டிடம்    

,உைடயாளிப்பட்டி 622502

1.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 சத்திரப்பட்டி , 

2.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆழ்வாம்பட்டி ேகானா ெதரு , 

3.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆழ்வாம்பட்டி ேமலத்ெதரு , 

4.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆழ்வாம்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 

5.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஒத்தவடு , 

6.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 களத்துவடு , 

7.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அrசன பைழயெதரு , 

8.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வ.உ.சி. நக  , 

9.உைடயாளிப்பட்டி(வ.கி) உைடயாளிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அண்ணாநக  , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -
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22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   

,இராக்கத்தான்பட்டி 622502

1.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1  இரண்டாம் ெதற்குத்ெதரு , 

2.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா ெதரு , 

3.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 

4.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1,2,3 கீழத்ெதரு , 

5.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1,2,3 நடுத்ெதரு , 

6.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1,2,3 முதலாம் ெதற்குத்ெதரு , 

7.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1,2,3 ஆதிதிராவிட  காலனி , 

8.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 பைழயூ  , 

9.இராக்கத்தான்பட்டி(வ.கி) இராக்கத்தான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ஒத்தப்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -
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23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,உலகம்காத்தான்பட்டி 622502

1.உலகன்காத்தான்பட்டி(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 உலகன்காத்தான்பட்டி 

கள்ள ெதரு , 2.உலகன்காத்தான்பட்டி(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா 

ெதரு , 3.உலகன்காத்தான்பட்டி(வ.கி) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 

4.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி 

கள்ள ெதரு , 5.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 ேச வா  

ெதரு , 6.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 ேகானா  ெதரு , 

7.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 உைடயா ெதரு  , 

8.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 உைடயா  ெதரு , 

9.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 ேக காலனி அrசனத்ெதரு , 

10.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 அண்ணாநக  கள்ள ெதரு , 

11.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 கலக்குடிப்பட்டி 

அrசனத்ெதரு , 12.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 

கள்ள ெதரு , 13.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 

முத்துராஜாெதரு , 14.கிள்ளுக்குளவாய்ப்பட்டி(ஊ) கிள்ளுக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-2 

குமரப்பட்டி முத்துராஜா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய 

தா சுகட்டிடம்   ,ெகாப்பம்பட்டி 

622203

1.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெகாப்பம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 முஸ்lம் ெதரு , 2.ெதம்மாவூ  (வ.கி) 

ெகாப்பம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா வடக்குத்ெதரு , 3.ெதம்மாவூ  (வ.கி) 

ெகாப்பம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 4.ெதம்மாவூ  (வ.கி) ெகாப்பம்பட்டி (ஊ) 

வா டு-2 முத்துராஜா ெதற்குத்ெதரு , 5.ெதம்மாவூ  (வ.கி) ெகாப்பம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

கள்ள ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி , 

ெதம்மாவூ    ,ெதம்மாவூ  

622203

1.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-2 ெதம்மாவூ  கள்ள  ெதரு , 2.ெதம்மாவூ  

(வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-2 ெதம்மாவூ  முத்துராஜா ெதரு , 3.ெதம்மாவூ  (வ.கி), 

ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-2 ெதம்மாவூ  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.ெதம்மாவூ  (வ.கி), 

ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-2 பூச்சிகுடி வயல் , 5.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-

2 ெவள்ைளக்கல்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  ெதற்கு பக்க 

கிழக்கு பா த்த வடக்கு பகுதி, 

புதிய தா சு கட்டிடம்   

,ெதம்மாவூ - 622203

1.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 ெநய்ேவலி , 2.ெதம்மாவூ  (வ.கி), 

ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 பைழயூ  , 3.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 

சின்னஊரணிப்பட்டி , 4.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 சின்ன 

ஊரணிப்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த, 

ேமற்கு பகுதி   ,காரடிவயல் - 

622203

1.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 காரடிவயல் முத்துராஜா  ெதரு , 

2.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 காரடிவயல் ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

3.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 வடுதாவயல் , 4.ெதம்மாவூ  (வ.கி), 

ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 வடுதாவாடி , 5.ெதம்மாவூ  (வ.கி), ெதம்மாவூ  (ஊ) வா டு-3 

விடானிவயல் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம், புது 

கட்டிடம்  I-III வகுப்பு   

,குண்ணாண்ட ேகாவில்.  622502

1.குண்ணாண்டா ேகாவில் (வ.கி) குண்ணாண்டா ேகாவில் (ஊ) வா டு-1 அங்குராப்பட்டி , 

2.குண்ணாண்டா ேகாவில் (வ.கி) குண்ணாண்டா ேகாவில் (ஊ) வா டு-1 பாலாப்பட்டி , 

3.குண்ணாண்டா ேகாவில் (வ.கி)  குண்ணாண்டா ேகாவில் (ஊ) வா டு-1 கூகூ  , 

4.குண்ணாண்டா ேகாவில் (வ.கி)  குண்ணாண்டா ேகாவில் (ஊ) வா டு-1 

மில்லாத்துப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, ெதற்கு பகுதி 

எஸ்.எஸ.ஏ கட்டிடம்,  VIII 

வகுப்பு   

,குண்ணாண்ட ேகாவில்.  622502

1.குண்ணாண்டா ேகாவில் (வ.கி)  குண்ணாண்டா ேகாவில் (ஊ) வா டு-1 

குண்ணாண்டா ேகாவில்  , 2.குண்ணாண்டா ேகாவில் (வ.கி)  குண்ணாண்டா ேகாவில் 

(ஊ) வா டு-1 பாரதி நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஆ சி உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வடக்கு பக்க 

கிழக்கு பகுதி,   ,நாஞ்சூ  622502

1.நாஞ்சூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-1 ேமலநாஞ்சூ  ேமலத்ெதரு , 2.நாஞ்சூ (வ.கி) 

நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-1 ேமலநாஞ்சூ  அrசனத்ெதரு , 3.நாஞ்சூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-1 

கீழசேவrயா பட்டினம் , 4.நாஞ்சூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-2 ேமலசேவrயா பட்டினம் 

அrசனத்ெதரு , 5.நாஞ்சூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-2 ேமலசேவrயா பட்டினம் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

31 31 ஆ சி உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, ெதற்கு பகுதி   

,நாஞ்சூ  622502

1.நாஞ்சூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-1 ேமலநாஞ்சூ  கீழத்ெதரு , 2.நாஞ்சூ (வ.கி) 

நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-1 கீழநாஞ்சூ  , 3.நாஞ்சூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-1 கீழநாஞ்சூ  

ெதற்கிக்காடு , 4.மருதூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-2 மருதூ  , 5.மருதூ (வ.கி) 

நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-2 கல்லாங்குத்து , 6.மருதூ (வ.கி) நாஞ்சூ (ஊ) வா டு-2 மருதூ  

ேமலத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஆ சிசி 

கட்டிடம்,    

,கிருஷ்ணபாரப்பட்டி 622502

1.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 கிருஷ்ணபாரப்பட்டி , 

2.பிரகதாம்பாள்புரம்(வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பிரகதாம்பாள்புரம் , 3.கீரனூ  

(வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 சூைசப்புைடயான்பட்டி , 4.கீரனூ  (வ.கி) 

பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 உடவயல் , 5.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 

களத்துவடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்குபகுதி 

புதிய ஆ சிசி கட்டிடம்   

,பள்ளத்துப்பட்டி 622502

1.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பள்ளத்துப்பட்டி கள்ள ெதரு , 2.கீரனூ  

(வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பள்ளத்துப்பட்டி வடக்குத்ெதரு , 3.கீரனூ  (வ.கி) 

பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பள்ளத்துப்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 4.கீரனூ  (வ.கி) 

பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பள்ளத்துப்பட்டி ஆதிதிராவிட ெதரு , 5.கீரனூ  (வ.கி) 

பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பங்குனிவயல் , 6.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 

கடம்பப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்குபகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   

,பள்ளத்துப்பட்டி 622502

1.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 அண்ணாநக  , 2.கீரனூ  (வ.கி) 

பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 குறவ காலனி , 3.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-

2 அந்ேதாணியா புரம் , 4.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 சீனிவயல் , 

5.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ஓ.வி.ேக. நக  , 6.கீரனூ  (வ.கி) 

பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 விேவகானந்த  நக  , 7.கீரனூ  (வ.கி) பள்ளத்துப்பட்டி(ஊ) 

வா டு-2 சீத்தாராமபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பிளாக் 1, 

ேமற்குபகுதி   ,கீரனூ  622502

1.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-11 சன்னதி வதி , 2.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-

11 அம்மன் சன்னதி , 3.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-11 வடக்கு மடவளாக வதி , 

4.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-11 ெதற்கு மடவளாக வதி , 5.கீரனூ (வ.கி) 

கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-5 அரசு அலுவல  குடியிருப்பு , 6.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-

5 தாலுகா அலுவலக சாைல , 7.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-6 எழில்நக  

ெமயின்வதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெதற்குபகுதி 

கிழக்கு கட்டிடம்   ,கீரனூ  

622502

1.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-5 எழில்நக  1ம் வதி , 2.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) 

வா டு-6 எழில்நக  2ம் வதி , 3.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-6எழில் நக  3ம் வதி , 

4.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-6 எழில் நக  4ம் வதி , 5.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) 

வா டு-8எழில் நக  5ம் வதி , 6.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-6எழில் நக  6ம் வதி , 

7.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-6 எழில்நக  7ம் வதி , 8.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) 

வா டு-8எழில் நக  8ம் வதி , 9.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-5 ேவலாயுத நக  , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குபகுதி, புதிய கிழக்கு 

கட்டிடம்   ,கீரனூ  622502

1.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-8 ேக காலனி 1 ஆம் வதி , 2.கீரனூ (வ.கி) 

கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-8  ேக  காலனி 2ஆம் வதி , 3.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-8 

ேக காலனி 3ஆம் வதி , 4.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-8 ேக காலனி 4ம் வதி , 

5.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-12 ேமலகாந்தி நக  1 ஆம் வதி , 6.கீரனூ (வ.கி) 

கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-13 ேமல காந்தி நக  2ம் வதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, நடுபகுதி 

புதிய கிழக்குகட்டிடம்   

,கீரனூ  622502

1.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-10 ெதற்கு ரத வதி , 2.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) 

வா டு-9 பாரப்பட்டி சாைல , 3.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-9 ெஜகந்நாதபுரம் , 

4.கீரனூ (வ.கி) கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-7 ஈச்சங்காடு ேக  காலனி , 5.கீரனூ (வ.கி) 

கீரனூ (சி.ஊ) வா டு-7 ஈைக நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  வடக்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு அைற   

,கீரனூ   622502

1.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-14 ேமலவடவளாக வதி , 2.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-14 திருச்சி ெமயின்ேராடு (ெதற்கு முதல்வதி ) , 3.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-15 ஆசாr வதி , 4.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-15  

பைழயேபாஸ்டாபஸ் வதி , 5.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-15 சுந்த் ராஜன் 

ெசட்டியா  வதி , 6.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-1 உைடயப்ப வதி , 7.கீரனூ  

(வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-1 ேபருந்து நிைலய சாைல , 8.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) 

வா டு-1 ெஜயஹிந்த் நக  , 9.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-1 வட்டு வசதி வாrய 

குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம், நடு அைற   ,கீரனூ  

 622502

1.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-14 கள்ளுக்கைட வதி , 2.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-1 அம்பலகார வதி , 3.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-1 திருச்சி 

ெமயின்ேராடு ேமலபுதுவயல் சாைல வைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

41 41 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

வடக்கு அைற   ,கீரனூ    

622502

1.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-9 புதுக்ேகாட்ைட ெமயின்ேராடு (அண்ணாநக ) , 

2.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-9 ெபாதுப்பணித்துைற குடியிருப்பு , 3.கீரனூ  

(வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-12 ஓ.எஸ்ேகானா  ெதரு,    (O.S.V.  நக ) , 4.கீரனூ  (வ.கி) 

கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-12 ேகானா  காலனி , 5.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-12 

கீழக்காந்தி நக  ெதாகுப்பு வடுகள் , 6.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-12 முதலியா  

காலனி , 7.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-4 வடக்கு ரத வதி , 8.கீரனூ  (வ.கி) 

கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-4 உப்புக்காரத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குபா த்த கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு அைற   ,கீரனூ    

622502

1.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-4 கருப்ப ேகாவில் ெதரு , 2.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-8 எழில்நக  9ஆம் வதி , 3.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-5 

எழில்நக  கிழக்கு வதி , 4.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-13 மைலயாண்டி நக  , 

5.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-13 வாr ெதற்கு வதி , 6.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-15 வாr வடக்குத்ெதரு , 7.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-14 

சின்ைனயா ெசட்டியா  வதி , 8.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-13 அப்துல் ரகீம் 

வதி , 9.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-13 ேமாதினா  வதி , 10.கீரனூ  (வ.கி) 

கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-13 பள்ளிவாசல் வதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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43 43 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  ேமற்கு 

பா த்த ேமற்கு கட்டிடம், நடு 

அைற   ,கீரனூ  622502

1.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-10 பாலகிருஷ்ணபுரம் , 2.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-10 கீழரதவதி , 3.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-15 சுல்தான் வதி , 

4.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-15 ைமலாசி வதி , 5.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) 

வா டு-2 நாட்டா  வதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த ேமற்கு கட்டிடம், 

வடக்கு அைற   ,கீரனூ  622502

1.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-15 பைழய சந்ைதப்ேபட்ைட ெதற்கு , 2.கீரனூ  

(வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-2 புலியூ   ேராடு ேமல்புறம் , 3.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  

(சி.ஊ) வா டு-3 புஷ்ப நக  , 4.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-3 புைகவண்டி 

நிைலய சாைல , 5.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-3 புலியூ  ேராடு கீழ்புறம் , 

6.கீரனூ  (வ.கி) கீரனூ  (சி.ஊ) வா டு-15 பைழய சந்ைதப்ேபட்ைட , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி, 

ஆ சிசிகட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி 

  ,உப்பிலியக்குடி 622504

1.உப்பிலியக்குடி(வ.கி) உப்பிலியக்குடி(ஊ) வா டு-1 உப்பிலியக்குடி , 

2.உப்பிலியக்குடி(வ.கி) உப்பிலியக்குடி(ஊ) வா டு-2 வடுகப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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46 46 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி, 

ஆ சிசிகட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி 

நடுஅைற   ,உப்பிலியக்குடி 

622504

1.உப்பிலியக்குடி(வ.கி) உப்பிலியக்குடி(ஊ) வா டு-3 கன்னியாபட்டி , 

2.உப்பிலியக்குடி(வ.கி) உப்பிலியக்குடி(ஊ) வா டு-3 தட்டாம்பட்டி , 3.உப்பிலியக்குடி(வ.கி) 

உப்பிலியக்குடி(ஊ) வா டு-3 ெபாற்கானிவயல் , 4.உப்பிலியக்குடி(வ.கி) உப்பிலியக்குடி(ஊ) 

வா டு-3 ATK நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  

தா சுக்கட்டிடம்,    

,வாழமங்கலம் 622504

1.வாழமங்கலம்(வ.கி) வாழமங்கலம்(ஊ) வா டு-1, நாடா ெதரு , 2.வாழமங்கலம்(வ.கி) 

வாழமங்கலம்(ஊ) வா டு-2 வாழமங்கலம் , 3.சீமானூ  (வ.கி)வாழமங்கலம்(ஊ) வா டு-1,2 

வாழமங்கலம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி புதிய ஆ சிசி 

கட்டிடம்   ,மங்கேதவன்பட்டி 

622502

1.மங்கேதவன்பட்டி(வ.கி) மங்கேதவன்பட்டி(ஊ) வா டு-1, மங்கத்ேதவன்பட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  கிழக்கு 

பா த்த நடுப் பகுதி   

,ெமாசக்குடி 622502

1.மங்கேதவன்பட்டி(வ.கி) மங்கேதவன்பட்டி(ஊ) வா டு-2, ேகாட்ரப்பட்டி , 

2.மங்கேதவன்பட்டி(வ.கி) மங்கேதவன்பட்டி(ஊ) வா டு-2, துலுக்கப்பட்டி , 

3.மங்கேதவன்பட்டி(வ.கி) மங்கேதவன்பட்டி(ஊ) வா டு-2,ேமாசகுடி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க, 

ெதற்கு பகுதி   ,ேகாவில் 

வரக்குடி 622203

1.வரக்குடி (வ.கி) வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 ேகாயில் வரக்குடி கீழத்ெதரு , 2.வரக்குடி (வ.கி)  

வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 ேகாயில் வரக்குடி  காலனித்ெதரு , 3.வரக்குடி (வ.கி)  

வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 ேகாயில் வரக்குடி ேமலத்ெதரு , 4.வரக்குடி (வ.கி)  வரக்குடி(ஊ) 

வா டு-1 ேகாயில் வரக்குடி கள்ள ெதரு , 5.வரக்குடி (வ.கி)  வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 

ேகாயில் வரக்குடி ெதற்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பக்க, 

ேமற்கு பகுதி   ,ேகாவில் 

வரக்குடி 622203

1.வரக்குடி (வ.கி)  வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 பைழய வரக்குடி நடுத்ெதரு , 2.வரக்குடி (வ.கி)  

வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 பைழய வரக்குடி ேமலத்ெதரு , 3.வரக்குடி (வ.கி)  வரக்குடி(ஊ) 

வா டு-1 பைழய வரக்குடி வடக்குத்ெதரு , 4.நவரக்குடி (வ.கி)  வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 

திருப்பூ  , 5.வரக்குடி (வ.கி)  வரக்குடி(ஊ) வா டு-1 இச்சடிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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52 52 சந்திரா உதவிெபறும் துவக்கப் 

பள்ளி, கிழக்கு பகுதி புதிய 

தா சு கட்டிடம்   ,கிள்ளனூ . 

622203

1.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 கிள்ளனூ  ேமலத்ெதரு , 2.கிள்ளனூ  (வ.கி) 

கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 கிள்ளனூ  ெதற்குத்ெதரு , 3.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) 

வா டு-3 கிள்ளனூ  நடுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 சந்திரா உதவிெபறும் துவக்கப் 

பள்ளி, ேமற்கு பகுதி புதிய 

தா சு கட்டிடம்   ,கிள்ளனூ . 

622203

1.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 ெபரம்பூ  சாைல , 2.கிள்ளனூ  (வ.கி) 

கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 கிள்ளனூ  கீழத்ெதரு , 3.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) 

வா டு-2 கிள்ளனூ  ெதற்கு காலனி , 4.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 

வடக்குப்பட்டி வடக்கு காலனி , 5.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 

வடக்குப்பட்டி கீழத்ெதரு , 6.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-1 வடக்குப்பட்டி 

ேமலத்ெதரு , 7.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 ேசாண்டாம்பட்டி வடக்கு , 

8.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-2 ேசாண்டாம்பட்டி ெதற்கு , 9.கிள்ளனூ  (வ.கி) 

கிள்ளனூ  (ஊ) வா டு-1 கங்கம்பட்டி வடக்கு , 10.கிள்ளனூ  (வ.கி) கிள்ளனூ  (ஊ) 

வா டு-1 கங்கம்பட்டி ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த 

வடக்கு பிrவு தா சு கட்டிடம்  

 ,அண்டக்குளம். 622203

1.அண்டக்குளம் ( வ.கி) அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-1 மைலயப்பா காலனி , 

2.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 கடியாபட்டி , 3.அண்டக்குளம் ( 

வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 காலிங்கராயன்பட்டி , 4.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  

அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 ெபாங்கலாப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த 

ேமற்கு பிrவு ஓட்டுக்கட்டிடம்  

 ,அண்டக்குளம். 622203

1.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 புதுக்குடியான்பட்டி , 

2.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 ஆயவயல் , 3.அண்டக்குளம் ( 

வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 குறிஞ்சிப்பட்டி , 4.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  

அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 பரவயல் , 5.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) 

வா டு-2 பணவயல் , 6.அண்டக்குளம் ( வ.கி)  அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2 

பிள்ைளயா பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

(வடக்குப்பகுதி)   

,அண்டக்குளம். 622203

1.அண்டக்குளம் (வ.கி) அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2,3 அண்டக்குளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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57 57 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த கிழக்கு பகுதி   

,அண்டக்குளம். 622203

1.அண்டக்குளம் (வ.கி) அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-2,3 அண்டக்குளம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நிைலப்பள்ளி, (ெதற்குப்பகுதி)   

,அண்டக்குளம். 622203

1.அண்டக்குளம் (வ.கி )அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-3,4 ெசம்பட்டி , 2.அண்டக்குளம் (வ.கி 

)அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-3,4 ெதம்மண்டான்பட்டி , 3.சாந்தினிப்பட்டி (வ.கி 

)அண்டக்குளம் (ஊ) வா டு-3,4 சாந்தினிப்பட்டி , 4.சாந்தினிப்பட்டி (வ.கி )அண்டக்குளம் 

(ஊ) வா டு-3,4 பூங்குடிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெசைனயக்குடி. 622502

1.ெசைனயக்குடி (வ.கி )ெசைனயக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெசைனயக்குடி வடக்குத்ெதரு , 

2.ெசைனயக்குடி (வ.கி) ெசைனயக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெசைனயக்குடி கீழத்ெதரு , 

3.ெசைனயக்குடி (வ.கி) ெசைனயக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 4.ெசைனயக்குடி 

(வ.கி) ெசைனயக்குடி (ஊ)  வா டு-1 கத்தாழம்பட்டி , 5.ெசைனயக்குடி (வ.கி) 

ெசைனயக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெபறண்ைடயான்பட்டி  வடக்குத்ெதரு , 6.ெசைனயக்குடி 

(வ.கி) ெசைனயக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெபறண்ைடயான்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 

7.ெசைனயக்குடி (வ.கி) ெசைனயக்குடி (ஊ) வா டு-1 குமரப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,திருமைலராயபுரம். 622504

1.வாளமங்களம் (வ.கி) திருமைலராயபுரம் (ஊ) வா டு-3 திருமைலராயபுரம் நடுப்பட்டி , 

2.வாளமங்களம் (வ.கி)  திருமைலராயபுரம் (ஊ) வா டு-3 திருமைலராயபுரம்  கீழப்பட்டி 

, 3.வாளமங்களம் (வ.கி) திருமைலராயபுரம் (ஊ) வா டு-3 அrசனக்காலனி , 

4.வாளமங்களம் (வ.கி) திருமைலராயபுரம் (ஊ) வா டு-1 டி. ேமலப்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   

,ெகாத்தமங்கலப்பட்டி 622504

1.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-1 ெகாத்தமங்கலப்பட்டி வடக்குத்ெதரு , 

2.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-2 ெகாத்தமங்கலப்பட்டி , 

3.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-2 கலவராம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி   

,அம்மாசத்திரம் - 622203

1.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-1 ேகாப்பிலிக்காடு , 

2.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-1 அம்மாசத்திரம் , 

3.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-2 குரும்ப ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்குபா த்த 

ேமற்கு பிrவு புதிய கட்டிடம்   

 ,ெகாத்தமங்கலபட்டி 622504

1.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-3, தட்டாம்பட்டி , 2.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) 

அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு-3ெவள்ளாளப்பட்டி , 3.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) 

வா டு-3, பசுமைலப்பட்டி அrசனத்ெதரு , 4.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) 

வா டு-2,3 பசுமைலப்பட்டி , 5.அம்மாசத்திரம்(வ.கி) அம்மாசத்திரம்(ஊ) வா டு - 3 

ெபாம்மாடிமைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஓட்டு  கட்டிடம் 

  ,நா த்தாமைல  622101

1.நா த்தாமைல(வ.கி) நா த்தாமைல(ஊ) வா டு-1 நா த்தாமைல அண்ணாநக  , 

2.நா த்தாமைல(வ.கி) நா த்தாமைல(ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு , 3.நா த்தாமைல(வ.கி) 

நா த்தாமைல(ஊ) வா டு-2 மணியடிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி சமத்துவபுரம்   

,நா த்தாமைல  622101

1.நா த்தாமைல(வ.கி) நா த்தாமைல(ஊ) வா டு-2 ஆவுைடயான்காடு , 

2.நா த்தாமைல(வ.கி) நா த்தாமைல(ஊ) வா டு-2 ெபாம்மாடிமைல , 

3.நா த்தாமைல(வ.கி) நா த்தாமைல(ஊ) வா டு-1 சமத்துவபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,   ,ெநடுஞ்ேசr 

622501

1.சத்தியமங்களம்(வ.கி) சத்தியமங்களம்(ஊ) வா டு-2 ெபாம்மாடிமைல , 

2.சத்தியமங்களம்(வ.கி) சத்தியமங்களம்(ஊ) வா டு-1 புதுெவட்டிவயல் , 

3.சத்தியமங்களம்(வ.கி) சத்தியமங்களம்(ஊ) வா டு-1 அண்ணாபட்டி(அண்ணாநக ) , 

4.சத்தியமங்களம்(வ.கி) சத்தியமங்களம்(ஊ) வா டு-1 அண்ணாப்பட்டி , 

5.சத்தியமங்களம்(வ.கி) சத்தியமங்களம்(ஊ) வா டு-1 ெநடுஞ்ேசr , 

6.சத்தியமங்களம்(வ.கி) சத்தியமங்களம்(ஊ) வா டு-1 கேணஷ்நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்கு பகுதி புதிய 

ஆ .சி.சி.கட்டிடம்   

,சத்தியமங்கலம் 622501

1.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-3 சத்தியமங்கலம் , 

2.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-2 சன்ைனயப்பட்டி , 

3.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-2 உைடயாண்டிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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68 68 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்கு பகுதி புதிய ஆ சிசி 

கட்டிடம்   ,சத்தியமங்கலம் 

622501

1.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-1 பரங்கிவயல் , 

2.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-3 சத்தியமங்கலம் ெமயின் சாைல , 

3.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-3 சத்தியமங்களம் , 

4.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-2 ெபாண்ணண்டாபட்டி , 

5.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-2 ெதற்கு உைடயான்டிபட்டி , 

6.சத்தியமங்கலம்(வ.கி) சத்தியமங்கலம்(ஊ) வா டு-2 ேசந்தாப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,     ,இரும்பாளி 

622101

1.இரும்பாளி(வ.கி) இரும்பாளி(ஊ) வா டு-1 இரும்பாளி , 2.இரும்பாளி(வ.கி) 

இரும்பாளி(ஊ) வா டு-1,2 பரெவட்டிவயல் , 3.இரும்பாளி(வ.கி) இரும்பாளி(ஊ) வா டு-1 

கல்லம்பட்டி , 4.இரும்பாளி(வ.கி) இரும்பாளி(ஊ) வா டு-1 புதுப்பட்டி , 5.இரும்பாளி(வ.கி) 

இரும்பாளி(ஊ) வா டு-1 கூத்தினிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  வடக்கு பக்க 

ேமற்கு பா த்த ெதற்கு பகுதி   

,ேமலூ  622501

1.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-2 .குளமுத்துப்பட்டி , 2.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-

2 ேமலூ  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  வடக்கு பக்க 

ேமற்கு பா த்த வடக்கு பகுதி, 

புதிய கட்டிடம்   ,ேமலூ  622501

1.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-2 ேமலூ  , 2.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-3 

அம்மன்ேபட்ைட , 3.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-3 ஈச்சநாr , 4.ேமலூ (வ.கி) 

ேமலூ (ஊ) வா டு-2 சத்திரவயல் , 5.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-3 ெதாட்டிவயல் , 

6.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-3 நக்கீர வயல் , 7.ேமலூ (வ.கி) ேமலூ (ஊ) வா டு-2 

அண்ணாநக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த, 

ேமற்கு பகுதி, புதுகட்டிடம்   

,ெவள்ளனூ  622501

1.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-1 கிளியூ  , 2.ெவள்ளனூ (வ.கி) 

ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-1 திடீ  நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த 

கிழக்கு பகுதி, புதுகட்டிடம்   

,ெவள்ளனூ  622501

1.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளனூ  , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  

ஓட்டுக்கட்டிடம்    

,ேமலமுத்துைடயான்பட்டி 622501

1.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-3 கீழமுத்துைடயான்பட்டி , 

2.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-3 ேமலமுத்துைடயான்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பக்க 

கிழக்கு பா த்த ெதற்குபகுதி, 

புதிய தா சு கட்டிடம்   

,வடேசrப்பட்டி 622501

1.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-4 வடேசrப்பட்டி , 2.ெவள்ளனூ (வ.கி) 

ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-4 சிவப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த 

ெதற்கு பிrவு புதிய 

தா சுகட்டிடம்   ,வடேசrப்பட்டி 

622501

1.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-4 தாவூதுமில்(சிப்காட்) , 2.ெவள்ளனூ (வ.கி) 

ெவள்ளனூ (ஊ) வா டு-4 ெரங்கம்மாள் சத்திரம் , 3.ெவள்ளனூ (வ.கி) ெவள்ளனூ (ஊ) 

வா டு-4 முல்ைலநக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கில் 

இருந்து ேமற்கு, வடக்கு 

பா த்த நடுபகுதி புதிய தா சு 

கட்டிடம்   ,பூங்குடி 622501

1.பூங்குடி(வ.கி) பூங்குடி(ஊ) வா டு-3 பூங்குடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கில் 

இருந்து ேமற்கு, வடக்கு 

பா த்த ேமற்கு பகுதி, புதிய 

தா சு கட்டிடம்   ,பூங்குடி 622501

1.பூங்குடி(வ.கி) பூங்குடி(ஊ) வா டு-3 ேமக்குடிப்பட்டி , 2.பூங்குடி(வ.கி) பூங்குடி(ஊ) வா டு-3 

இந்திராநக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,   

,கீழமுத்துக்காடு

1.முத்துக்காடு(வ.கி) முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-1 புதுவயல் , 2.முத்துக்காடு(வ.கி) 

முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-2 கீழமுத்துக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,   

,ேவங்ைகவயல்

1.ேவங்ைகவயல்(வ.கி) முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-2 ேவங்ைகவயல் , 2.முத்துக்காடு(வ.கி) 

முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-3 இைறயூ  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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81 81 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பகுதி   ,காேவr நக  

622501

1.முத்துக்காடு(வ.கி) முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-1 ேமலமுத்துக்காடு , 2.முத்துக்காடு(வ.கி) 

முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-3 ரயில்ேவ நிைலயம் , 3.முத்துக்காடு(வ.கி) முத்துக்காடு(ஊ) 

வா டு-4 காேவr நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பகுதி   ,காேவr நக  

622501

1.முத்துக்காடு(வ.கி) முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-5 சத்தியமூ த்தி காலனி , 

2.முத்துக்காடு(வ.கி) முத்துக்காடு(ஊ) வா டு-5 ெதாழிலாள  ஈட்டுறுதி மருந்தக 

குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பிrவு   

,துைடயூ  622501

1.துைடயூ (வ.கி) துைடயூ (ஊ) வா டு-1,2 துைடயூ  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பிrவு   

,துைடயூ  622501

1.துைடயூ (வ.கி) துைடயூ (ஊ) வா டு-1 பனிெகாண்டான்பட்டி , 2.துைடயூ (வ.கி) 

துைடயூ (ஊ) வா டு-2 பாரப்பட்டி , 3.துைடயூ (வ.கி) துைடயூ (ஊ) வா டு-2 தக்கிrப்பட்டி 

, 4.துைடயூ (வ.கி) துைடயூ (ஊ) வா டு-2 திடீ  நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வத்தனாக்குறிச்சி. 622504

1.வத்தனாக்குறிச்சி ( வ.கி) வத்தனாக்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 கும்முப்பட்டி , 

2.வத்தனாக்குறிச்சி ( வ.கி)  வத்தனாக்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 ெவல்வயல்பட்டி , 

3.வத்தனாக்குறிச்சி ( வ.கி)  வத்தனாக்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 வத்தானாகுறிச்சி காலனி , 

4.வத்தனாக்குறிச்சி ( வ.கி)  வத்தனாக்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 சூைசயப்ப  பட்டினம் , 

5.வத்தனாக்குறிச்சி ( வ.கி)  வத்தனாக்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 ேவலாங்குடிப்பட்டி , 

6.வத்தனாக்குறிச்சி ( வ.கி)  வத்தனாக்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 வத்தனாக்குறிச்சி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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86 86 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,மூட்டாம்பட்டி. 622203

1.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி) மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அகமுைடய ெதரு , 2.மூட்டாம்பட்டி 

(வ.கி) மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கவுண்ட  ெதரு , 3.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி)  

மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா ெதரு , 4.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி)  மூட்டாம்பட்டி 

(ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு , 5.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி)  மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

ஆரணிப்பட்டி , 6.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி)  மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆரணிப்பட்டி 

ஆதிதிராவிட  காலனி , 7.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி)  மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

சுருண்டப்பட்டி , 8.மூட்டாம்பட்டி (வ.கி) மூட்டாம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கஸ்தூr ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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87 87 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பகுதி 

புதுக்கட்டிடம்    ,உச்சானி 

622501

1.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதன்னங்குடி ெதற்கு வதி , 

2.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதன்னங்குடி ேமற்குத்ெதரு , 

3.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1ெதன்னங்குடி வடக்கு வதி , 

4.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதன்னங்குடி கீழ வதி , 

5.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதன்னங்குடி புதுத்ெதரு , 

6.ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதன்னங்குடி பைழய ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு , 

7.ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 ெதன்னங்குடி புதிய ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு , 

8.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 கிழவன்பட்டி உைடயா  ெதரு , 

9.ெதன்னங்குடி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 10.ெதன்னங்குடி (வ.கி) 

ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 11.உச்சாணி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 

உச்சாணி உைடயா  ெதரு , 12.உச்சாணி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-1 உச்சாணி 

கள்ள ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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88 88 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பகுதி 

புதுக்கட்டிடம்    ,உச்சானி 

622501

1.உச்சாணி (வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 உச்சாணி கவுண்ட  ெதரு , 2.உச்சாணி 

(வ.கி) ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 உச்சாணி புதிய காலனி , 3.உச்சாணி (வ.கி) 

ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 பழைய ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு , 4.சீரங்கன்பட்டி (வ.கி) 

ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 சீரங்கன்பட்டி வண்ணாரத்ெதரு , 5.சீரங்கன்பட்டி (வ.கி) 

ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 சீரங்கன்பட்டி உைடயா  ெதரு , 6.சீரங்கன்பட்டி (வ.கி) 

ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 சீரங்கன்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 7.சீரங்கன்பட்டி (வ.கி) 

ெதன்னங்குடி (ஊ) வா டு-2 சீரங்கன்பட்டி கவுண்ட  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -
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89 89 அரசு உய நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பகுதி   ,ைவத்தூ . 622203

1.ைவத்தூ  (வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-2 ெசட்டியா  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்   ,ைவத்தூ . 

622203

1.ைவத்தூ  (வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-2 ெசட்டியா  ெதரு 2 , 2.ைவத்தூ  (வ.கி)  

ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-2 அம்பலகார ெதரு , 3.ைவத்தூ  (வ.கி)  ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-2 

முத்துராஜா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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91 91 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பகுதி   ,ைவத்தூ . 

622203

1.ைவத்தூ  ( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ைவத்திக்ேகாயில்  ெசட்டித்ெதரு , 

2.ைவத்தூ  ( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ைவத்திக்ேகாவில் அம்பலகார ெதரு , 

3.ைவத்தூ  ( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ைவத்திக்ேகாவில் முத்துராஜா ெதரு , 

4.ைவத்தூ  ( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ைவத்திக்ேகாவில் ஆதிதிராவிட  காலனி , 

5.ைவத்தூ  ( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ைவத்திேகாயில் கள்ள  ெதரு , 6.ைவத்தூ  

( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ெதாழுதாம்பட்டி , 7.ைவத்தூ  ( வ.கி) ைவத்தூ  (ஊ) 

வா டு-1 ெபாக்கிஷக்காரன்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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92 92 புனித ேதாைமய  உதவி 

ெபறும் துவக்கப்பள்ளி   

,ெபrயதம்பி உைடயான்பட்டி.  

622203

1.அண்டக்குளம்( வ.கி) ெபrயதம்பி உைடயான்பட்டி(ஊ) வா டு 1,2 ஆலங்காபட்டி , 

2.அண்டக்குளம்( வ.கி)  ெபrயதம்பி உைடயான்பட்டி(ஊ) வா டு 1,2 ெபrயதம்பி 

உைடயான்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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93 93 மகாத்மா காந்தி உதவிெபறும் 

துவக்கப் பள்ளி புதுக்கட்டிடம்   

,ெபரம்பூ . 622203

1.ெபரம்பூ ( வ.கி) ெபரம்பூ (ஊ) வா டு-1 ெபரம்பூ  , 2.ெபரம்பூ ( வ.கி)  ெபரம்பூ (ஊ) 

வா டு-1 ேகானா  ெதரு , 3.ெபரம்பூ ( வ.கி)  ெபரம்பூ (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட ெதரு , 

4.ெபரம்பூ ( வ.கி)  ெபரம்பூ (ஊ) வா டு-2 பூசாrத்ெதரு , 5.ெபரம்பூ ( வ.கி)  ெபரம்பூ (ஊ) 

வா டு-1 ேவளா ெதரு , 6.ெபரம்பூ ( வ.கி)  ெபரம்பூ (ஊ) வா டு-2 பைழய ஆதிதிராவிட  

காலனி , 7.ெபரம்பூ ( வ.கி)  ெபரம்பூ (ஊ) வா டு-3 கைரயப்பட்டி , 8.ெபரம்பூ ( வ.கி)  

ெபரம்பூ (ஊ) வா டு-3 புதுப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, புதிய தா சு 

கட்டிடம்    

,வத்தனாக்ேகாட்ைட. 622203

1.வத்தனாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வத்தனாக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 வத்தனாக்ேகாட்ைட 

கள்ள  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு பக்க 

வடக்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி 

கட்டிடம்   ,வத்தனாக்ேகாட்ைட 

622203

1.வத்தனாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வத்தனாக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 வத்தனாக்ேகாட்ைட 

பூசாr ெதரு , 2.வத்தனாக்ேகாட்ைட (வ.கி)  வத்தனாக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 

வத்தனாக்ேகாட்ைட ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.வத்தனாக்ேகாட்ைட (வ.கி)  

வத்தனாக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-1 ேசாண்டாம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 42 of 104



 
24 திருச்சிராப்பள்ளி நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 

178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி (வடக்குப்பகுதி)  

 ,பாப்புைடயான்பட்டி. 622203

1.மின்னாத்தூ  (வ.கி) பாப்புைடயான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 பாப்புைடயான்பட்டி 

வடக்குத்ெதரு , 2.மின்னாத்தூ  (வ.கி) பாப்புைடயான்பட்டி(ஊ) வா டு-2 

பாப்புைடயான்பட்டி நடுத்ெதரு , 3.மின்னாத்தூ  (வ.கி) பாப்புைடயான்பட்டி(ஊ) வா டு-3 

பாப்புைடயான்பட்டி  ெதற்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்குப்பகுதி    

,பாப்புைடயான்பட்டி. 622203

1.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 உப்பிலியம்பட்டி , 2.மின்னாத்தூ  (வ.கி) 

மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 பிலாக்ெகால்ைலப்பட்டி , 3.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  

(ஊ) வா டு-2 நரங்கியம்பட்டி வடக்கு ெதரு , 4.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) 

வா டு-2 நரங்கியம்பட்டி ெதற்கு ெதரு , 5.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 

ராமுைடயான்பட்டி வடக்கு ெதரு , 6.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 7.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்க்ப்பள்ளி ஓட்டுக் கட்டிடம் 

  ,நல்லப்புைடயான்பட்டி 622203

1.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ராவுசாப்பட்டி , 2.மின்னாத்தூ  (வ.கி) 

மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-1 நல்லப்புைடயான்பட்டி வடக்குத்ெதரு , 3.மின்னாத்தூ  (வ.கி) 

மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-1 நல்லப்புைடயான்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 4.மின்னாத்தூ  (வ.கி) 

மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 நல்லப்புைடயான்பட்டி நடுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்குப் பகுதி   

,மின்னாத்தூ . 622203

1.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 மின்னாத்தூ  முத்துராஜா ெதரு , 

2.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-2 மின்னாத்தூ  கள்ள ெதரு , 

3.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-3 மின்னாத்தூ  ஆதிதிராவிட ெதரு , 

4.மின்னாத்தூ  (வ.கி) மின்னாத்தூ  (ஊ) வா டு-3 மின்னாத்தூ  கள்ள ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு பகுதி, புதிய 

தா சு கட்டிடம்   ,மங்கனூ  

613301

1.மங்கனூ  (வ.கி) மங்கனூ  (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.மங்கனூ  (வ.கி) மங்கனூ  

(ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 3.மங்கனூ  (வ.கி) மங்கனூ  (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்
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101 101 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, ெதற்கு பகுதி, புதிய 

தா சு கட்டிடம்   ,மங்கனூ  

613301

1.மங்கனூ  (வ.கி) மங்கனூ  (ஊ) வா டு-3 பூசாrத்ெதரு , 2.மங்கனூ  (வ.கி) மங்கனூ  

(ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க 

வடக்கு பா த்த தா சு கட்டிடம் 

  ,நத்தமாடிப்பட்டி 613301

1.ெநாடியூ ( வ.கி) நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 2.ெநாடியூ ( வ.கி) 

நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 நடுெதரு , 3.ெநாடியூ ( வ.கி) நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

ெதற்கு ெதரு , 4.ெநாடியூ ( வ.கி) நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ேமற்கு காலனி , 

5.ெநாடியூ ( வ.கி) நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 பூசாr ெதரு ேமற்கு , 6.ெநாடியூ ( வ.கி) 

நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 பூசாr ெதரு கிழக்கு , 7.ெநாடியூ ( வ.கி) 

நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 அrசனக் காலனி , 8.ெநாடியூ ( வ.கி) நத்தமாடிப்பட்டி(ஊ) 

வா டு-2 கrயம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த, கிழக்கு பக்க 

புதுகட்டிடம்   ,ேசாளகம்பட்டி 

613301

1.ெநாடியூ (வ.கி) ெநாடியூ (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.ெநாடியூ (வ.கி) ெநாடியூ (ஊ) 

வா டு-1 நடுெதரு , 3.ெநாடியூ (வ.கி) ெநாடியூ (ஊ) வா டு-3 பைழய அrஜனத் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த ேமற்கு 

பகுதி,புதுகட்டிடம்   

,ேசாளகம்பட்டி 613301

1.ெநாடியூ (வ.கி) ெநாடியூ (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு பூசாrத்ெதரு , 2.ெநாடியூ (வ.கி) 

ெநாடியூ (ஊ) வா டு-3 ெநாடியூ  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த நடு கட்டிடம்   

,குரும்பூண்டி - 613402

1.குரும்பூண்டி( வ.கி) குரும்பூண்டி(ஊ) வா டு-1 குரும்பூண்டி குடியானத்ெதரு வடக்கு , 

2.குரும்பூண்டி( வ.கி) குரும்பூண்டி(ஊ) வா டு-2 குரும்பூண்டி குடியானத்ெதரு 

ெதற்குெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
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106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, புது கட்டிடம்   

,குரும்பூண்டி - 613402

1.குரும்பூண்டி( வ.கி) குரும்பூண்டி(ஊ) வா டு-1 குரும்பூண்டி அrசனத்ெதரு , 

2.குரும்பூண்டி( வ.கி) குரும்பூண்டி(ஊ) வா டு-2 நாட்டாணி குடியானத்ெதரு , 

3.குரும்பூண்டி( வ.கி) குரும்பூண்டி(ஊ) வா டு-2 நாட்டாணி அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பா த்த, 

கிழக்கு பகுதி    ,தச்சங்குறிச்சி 

613301

1.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 காலனித்ெதரு ெதற்கு , 

2.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 காலனித்ெதரு வடக்கு , 

3.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 ேராட்டுத்ெதரு , 4.தச்சன்குறிச்சி 

(வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 5.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி 

(ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 6.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 

நடுத்ெதரு , 7.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 

8.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு(ெசட்டியா ெதரு) , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த 

ேமற்கு பகுதி    ,தச்சங்குறிச்சி 

613301

1.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு(ஆசாrத்ெதரு) , 

2.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு (பள்ள ெதரு) , 

3.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு(ேகாவில்ெதரு) , 

4.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 வடக்குத்ெதரு , 5.தச்சன்குறிச்சி 

(வ.கி) தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு (பள்ள ெதரு) , 6.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) 

தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-3 சேவrயா பட்டி (ேகாவில்ெதரு) , 7.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) 

தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-3 வடக்கு அrசன பள்ள ெதரு , 8.தச்சன்குறிச்சி (வ.கி) 

தச்சன்குறிச்சி (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த, 

வடக்கு பக்க புது கட்டிடம்   

,கல்லுப்பட்டி 613301

1.விராலிப்பட்டி (வ.கி )விராலிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 பூசாr ெதரு , 2.விராலிப்பட்டி (வ.கி 

)விராலிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அrசனெதரு , 3.விராலிப்பட்டி (வ.கி )விராலிப்பட்டி (ஊ)  

வா டு-2 குடியானத்ெதரு , 4.விராலிப்பட்டி (வ.கி )விராலிப்பட்டி (ஊ)  வா டு-2 

திராணிப்பட்டி கள்ள  ெதரு , 5.மைலயப்பட்டி (வ.கி) விராலிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

மைலயப்பட்டி கள்ள  ெதரு , 6.மைலயப்பட்டி (வ.கி) விராலிப்பட்டி (ஊ)  வா டு-1 

மைலயப்பட்டி அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பா த்த, 

கிழக்கு பகுதி   ,விராலிப்பட்டி  

613301

1.மைலயபட்டி (வ.கி) விராலிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வி.ெகாத்தம்பட்டி , 2.மைலயபட்டி 

(வ.கி) விராலிப்பட்டி (ஊ)  வா டு-4 கள்ள  ெதரு , 3.விராலிப்பட்டி (வ.கி) விராலிப்பட்டி 

(ஊ)  வா டு-3 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரசு உய நிைலப் பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த கிழக்கு பகுதி   

,ேகாமாபுரம் 613301

1.ேகாமாபுரம் (வ.கி) ேகாமாபுரம் (ஊ) வா டு-1 கள்ள ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரசு உய நிைலப் பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி   

,ேகாமாபுரம் 613301

1.ேகாமாபுரம் (வ.கி) ேகாமாபுரம் (ஊ) வா டு-2 அண்ணாநக  , 2.ேகாமாபுரம் (வ.கி) 

ேகாமாபுரம் (ஊ) வா டு-3 சமுத்திராப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு பகுதி, புது 

கட்டிடம்   ,அrயானிப்பட்டி 

613303

1.அrயாணிப்பட்டி(வ.கி) அrயாணிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 அrயாணிப்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 

2.அrயாணிப்பட்டி(வ.கி) அrயாணிப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 அrயாணிப்பட்டி 

அம்பலகாரத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்
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114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த எஸ்.எஸ்.ஏ கட்டிடம்   

,அrயானிப்பட்டி 613303

1.அrயாணிப்பட்டி(வ.கி) அrயாணிப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 ெகாத்தம்பட்டி ேகாரம்பட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த கிழக்கு கட்டிடம்   

,மஞ்சப்ேபட்ைட 613303

1.மஞ்சப்ேபட்ைட (ஊ) வா டு-1 மஞ்சப்ேபட்ைட கள்ள  ெதரு, உைடயா  ெதரு, ேகானா  

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு பகுதி, ேமற்கு 

பகுதி   ,மஞ்சப்ேபட்ைட 613303

1.மஞ்சப்ேபட்ைட (வ.கி) மஞ்சப்ேபட்ைட (ஊ) வா டு-1 மஞ்சப்ேபட்ைட  அrசனக்காலனி 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த, ெதற்கு பகுதி   

,புனக்குளம் 613303

1.புனக்குளம்(வ.கி) புனக்குளம்(ஊ) வா டு-1 புனக்குளம் கள்ள ெதரு , 2.புனக்குளம்(வ.கி) 

புனக்குளம்(ஊ) வா டு-1 புனக்குளம் அrசனத்ெதரு , 3.புனக்குளம்(வ.கி) புனக்குளம்(ஊ) 

வா டு-3 காடவராயன்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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118 118 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பா த்த 

வடக்கு பகுதி   

,ெதத்துவாசல்பட்டி 613303

1.புனக்குளம்( வ.கி) புனக்குளம்(ஊ) வா டு-2 குடியானத்ெதரு , 2.புனக்குளம்(வ.கி) ) 

புனக்குளம்(ஊ) வா டு-2 அrசனக்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, வடக்கு பக்க, ேமற்கு 

பகுதி புது கட்டிடம்   

,முதுகுளம் 613303

1.முதுகுளம் (வ.கி) முதுகுளம் (ஊ) வா டு-1 முதுகுளம் கீழத்ெதரு , 2.முதுகுளம் (வ.கி) 

முதுகுளம் (ஊ) வா டு-1 முதுகுளம் ெதற்கு ெதரு , 3.முதுகுளம் (வ.கி) முதுகுளம் (ஊ) 

வா டு-1,2 முதுகுளம் ேமலத்ெதரு , 4.முதுகுளம் (வ.கி) முதுகுளம் (ஊ) வா டு-2 

முதுகுளம் வடக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, ெதற்கு பக்க, ேமற்கு 

பகுதி புது கட்டிடம்   

,முதுகுளம் 613303

1.முதுகுளம் (வ.கி) முதுகுளம் (ஊ) வா டு-2 முதுகுளம் அrசனத்ெதரு , 2.முதுகுளம் 

(வ.கி) முதுகுளம் (ஊ) வா டு-2 மூக்கப்புைடயான்பள்ளம் , 3.முதுகுளம் (வ.கி) முதுகுளம் 

(ஊ) வா டு-3 அச்சுதாபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பா த்த, 

புதிய கட்டிடம்   ,துருசுப்பட்டி 

613301

1.புதுநக  (வ.கி) துருசுப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 2.புதுநக  (வ.கி) துருசுப்பட்டி(ஊ) 

வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 3.புதுநக  (வ.கி) துருசுப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த, ெதற்கு பக்க, புதிய 

கட்டிடம்   ,புதுநக  613301

1.புதுநக  ( வ.கி) புதுநக  (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 2.புதுநக  ( வ.கி) புதுநக  (ஊ) 

வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 3.புதுநக  ( வ.கி) புதுநக  (ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு , 4.புதுநக  

( வ.கி) புதுநக  (ஊ) வா டு-3 கீழத்ெதரு , 5.புதுநக  ( வ.கி) புதுநக  (ஊ) வா டு-3 வடக்கு 

2ம் ெதரு , 6.புதுநக  ( வ.கி) புதுநக  (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 7.புதுநக  ( வ.கி) 

புதுநக  (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த, ேமற்கு பக்க புதிய 

கட்டிடம்   ,ேமற்குப்பகுதி, 

பைழயகந்த வக்ேகாட்ைட 613301

1.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு 

, 2.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 

3.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 

பைடயாச்சித்ெதரு , 4.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) 

வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 5.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) 

வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 6.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய கந்த வேகாட்ைட 

(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 7.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி)பைழய 

கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த, ேமற்கு கட்டிடம்   

,ெமய்க்குடிப்பட்டி

1.பைழய கந்த வேகாட்ைட (வ.கி) பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 

ேசாழகம்பட்டி , 2.ெமய்க்குடிப்பட்டி (வ.கி) பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 

ெமய்க்குடிப்பட்டி , 3.ெமய்க்குடிப்பட்டி (வ.கி) பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு- 

ெமய்க்குடிப்பட்டி நடுத்ெதரு , 4.ெமய்க்குடிப்பட்டி (வ.கி) பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ) 

வா டு-3 ெமய்க்குடிப்பட்டி ேமலத்ெதரு , 5.ெமய்க்குடிப்பட்டி (வ.கி) பைழய 

கந்த வேகாட்ைட (ஊ)  வா டு-3 ெமய்க்குடிப்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 6.ெமய்க்குடிப்பட்டி 

(வ.கி) பைழய கந்த வேகாட்ைட (ஊ)  வா டு-3 ெமய்க்குடிப்பட்டி அrசனத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த 

புதிய கட்டிடம்   ,வடுகப்பட்டி 

613301

1.வடுகப்பட்டி (வ.கி)வடுகப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வடுகப்பட்டி ெதற்கு , 2.வடுகப்பட்டி 

(வ.கி)வடுகப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 கள்ள  ெதரு , 3.வடுகப்பட்டி (வ.கி)வடுகப்பட்டி(ஊ) வா டு-

1 ஆதிதிராவிட  பைழய ெதரு , 4.வடுகப்பட்டி (வ.கி)வடுகப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

ஆதிதிராவிட  காலனி , 5.வடுகப்பட்டி (வ.கி)வடுகப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 

வாண்ைடயான்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பக்கம்   

,அரவம்பட்டி 613301

1.அரவம்பட்டி(வ.கி) அரவம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.அரவம்பட்டி(வ.கி) 

அரவம்பட்டி(ஊ) வா டு2 -ேமலத்ெதரு , 3.அரவம்பட்டி(வ.கி) அரவம்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

ேதாழான்ெதரு , 4.அரவம்பட்டி(வ.கி) அரவம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 கீழத்ெதரு , 

5.அரவம்பட்டி(வ.கி) அரவம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 6.அரவம்பட்டி(வ.கி) 

அரவம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 வளத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, ெதற்கு பகுதி, புதிய 

கட்டிடம்   ,புதியகட்டிடம், 

ேசாத்துப்பாைள 622202

1.ேசாத்துப்பாைள(வ.கி) ேசாத்துப்பாைள(ஊ) வா டு-1 உrயம்பட்டி , 

2.ேசாத்துப்பாைள(வ.கி) ேசாத்துப்பாைள(ஊ) வா டு-1 நரங்கியம்பட்டி , 

3.ேசாத்துப்பாைள(வ.கி) ேசாத்துப்பாைள(ஊ)  வா டு-1 கrயப்பட்டி , 

4.ேசாத்துப்பாைள(வ.கி) ேசாத்துப்பாைள(ஊ)  வா டு-1 ேசாத்துப்பாைள , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, ெதற்கு பக்க 

பைழயகட்டிடம்   

,வளவம்பட்டி 613301

1.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 நrக்ெகால்ைலப்பட்டி , 2.வழவம்பட்டி 

(வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 உrயம்பட்டி  , 3.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) 

வா டு-1 ேசாழகம்பட்டி , 4.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 வளவம்பட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த வடக்குபகுதி, பைழய 

கட்டிடம்    ,வளவம்பட்டி 613301

1.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அம்ைமயப்பன்ெதரு , 2.வழவம்பட்டி 

(வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 பள்ள ெதரு , 3.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) 

வா டு-2 ெகாண்ைடயான் ெதரு , 4.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

அrசனத்ெதரு , 5.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 பைழயகாலனி , 

6.வழவம்பட்டி (வ.கி) வழவம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 புதியகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு பக்க, 

Dr.ராதாகிருஷ்ணன் அைற   

,Dr.ராதாகிருஷ்ணன் அைற 

கந்த வக்ேகாட்ைட  613301

1.ேகாவிலூ  (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ேகாவிலூ  கீழத்ெதரு , 2.ேகாவிலூ  

(வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ெகாதத்ெதரு , 3.ேகாவிலூ  (வ.கி) 

கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 4.ேகாவிலூ  (வ.கி) 

கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 ெசட்டித்ெதரு , 5.ேகாவிலூ  (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட 

(ஊ) வா டு-3 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த ெதற்கு பக்க, 

Dr.ராதாகிருஷ்ணன் அைற   , 

கந்த வக்ேகாட்ைட  613301

1.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ேபாlஸ் ைலன் , 2.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 யாதவ  ெதரு , 3.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட 

(ஊ) வா டு-1 மருத்துவ  நக  , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த வடக்குப்பகுதி 

நடுக்கட்டிடம்    , 

கந்த வக்ேகாட்ைட  613301

1.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 ெசட்டிசத்திரம் ெதரு , 

2.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 உைடயா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, நடு பக்க முதல் 

கட்டிடம்   ,கந்த வக்ேகாட்ைட 

613301

1.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 காைளயம்பாடித்ெதரு , 

2.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 முகமதிய ெதரு , 3.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 அrசிக்காரத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, ெதற்குபகுதி தா சு 

கட்டிடம், (அைற எண் 1)   

,கந்த வக்ேகாட்ைட  613301

1.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 ெசட்டித்ெதரு , 2.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 வங்காரஒைட ெதரு , 3.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 அரண்மைனத்ெதரு , 4.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 மாrயம்மன்ேகாவில்த்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

135 135 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த, ேமற்கு கட்டிடம்   

,கந்த வக்ேகாட்ைட  613301

1.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-4 குமரன் காலனி , 2.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 மன்ேடலா நக  , 3.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-4 அrசனெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, ெதற்கு பகுதி, வடக்கு 

கட்டிடம் (கணிணி அைற)    

,கந்த வக்ேகாட்ைட 613301

1.ேகாவிலூ (வ.கி) கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-3 ெகாத்தகம் , 2.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-4 அrசனக்காலனி இந்திராநக  , 3.ேகாவிலூ (வ.கி) 

கந்த வக்ேகாட்ைட(ஊ) வா டு-4 குமரன் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த 

(புதிய கட்டிடம்)    

,பிசானத்தூ  613301

1.பிசானத்தூ (வ.கி) பிசானத்தூ (ஊ) வா டு-1 வடுக ெதரு , 2.பிசானத்தூ (வ.கி) 

பிசானத்தூ (ஊ) வா டு-1 ேகாட்ைடத்ெதரு , 3.பிசானத்தூ (வ.கி) பிசானத்தூ (ஊ) வா டு-2 

வண்டிக்காரத்ெதரு , 4.பிசானத்தூ (வ.கி) பிசானத்தூ (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, வடக்கு புதிய கட்டிடம் 

  ,அக்கச்சிப்பட்டி 613301

1.காட்டுநாவல்(வ.கி)அக்கச்சிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 குடியானத்ெதரு , 

2.காட்டுநாவல்(வ.கி)அக்கச்சிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 வள்ளுவ  ெதரு , 

3.காட்டுநாவல்(வ.கி)அக்கச்சிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 கீழ அrசனத்ெதரு , 

4.காட்டுநாவல்(வ.கி)அக்கச்சிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 வடக்கு அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த புதிய கட்டிடம்   

,காட்டுநாவல் 613301

1.காட்டுநாவல்( வ.கி) காட்டுநாவல்(ஊ) வா டு-1 குடியானத்ெதரு , 2.காட்டுநாவல்( வ.கி) 

காட்டுநாவல்(ஊ) வா டு-3 கல்லுக்ெகால்ைல , 3.காட்டுநாவல்( வ.கி) காட்டுநாவல்(ஊ) 

வா டு-3 ெசட்டிக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பா த்த வடக்கு பகுதி   

,காட்டுநாவல் 613301

1.காட்டுநாவல்( வ.கி) காட்டுநாவல்(ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 2.காட்டுநாவல்( வ.கி) 

காட்டுநாவல்(ஊ) வா டு-2 துளுக்கம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த கிழக்குப்பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்    

,மட்டங்கால் 613301

1.மட்டங்கால்(வ.கி) மட்டங்கால்(ஊ) வா டு-1 குடியானத்ெதரு , 2.மட்டங்கால்(வ.கி) 

மட்டங்கால்(ஊ) வா டு-2 ேராட்டுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த ேமற்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்    

,மட்டங்கால் 613301

1.மட்டங்கால்(வ.கி) மட்டங்கால்(ஊ) வா டு-3 அம்பலகாரத்ெதரு , 2.மட்டங்கால்(வ.கி) 

மட்டங்கால்(ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த ேமற்குப்பகுதி, ெதற்கு 

கட்டிடம்   , மட்டங்கால் 613301

1.மட்டங்கால்(வ.கி) மட்டங்கால்(ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, ெதற்கு பக்கம்   

,வரடிப்பட்டி  613301

1.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு , 2.வரடிப்பட்டி (வ.கி) 

வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 3.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

நடுத்ெதரு , 4.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த, ெதற்குகட்டிடம்    

,வரடிப்பட்டி  613301

1.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ெதற்குெதரு , 2.வரடிப்பட்டி (வ.கி) 

வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 வடக்கு-இரண்டாம் ெதரு , 3.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி 

(ஊ) வா டு-2 மருத்துவ ெதரு , 4.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 5.வரடிப்பட்டி (வ.கி) வரடிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  

காலனி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, புதிய 

தா சு கட்டிடம், வடக்கு பா த்த, 

கிழக்கு பகுதி, தைலைம 

ஆசிrய  கட்டிடம் அைற எண் 

1   ,பல்லவராயன்பட்டி 613301

1.வரடிப்பட்டி (வ.கி)பல்லவராயன்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கள்ள ெதரு , 2.வரடிப்பட்டி 

(வ.கி)பல்லவராயன்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ேமலகத்திrக்காடு , 3.வரடிப்பட்டி 

(வ.கி)பல்லவராயன்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கீழக்கத்திrக்காடு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 61 of 104



 
24 திருச்சிராப்பள்ளி நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

147 147 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, புதிய 

தா சு கட்டிடம், வடக்கு பா த்த, 

கிழக்கு பகுதி, தைலைம 

ஆசிrய  கட்டிடம் அைற எண் 

2   ,பல்லவராயன்பட்டி 613301

1.வரடிப்பட்டி (வ.கி)பல்லவராயன்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு , 2.வரடிப்பட்டி 

(வ.கி)பல்லவராயன்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ேகானா ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பக்கம்   

 ,ேசவிய குடிக்காடு 614902

1.ேசவிய  குடிகாடு  (வ.கி) குளத்தூ  (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு, நடுத்ெதரு , 

2.ேசவிய  குடிகாடு  (வ.கி) குளத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த , ேமற்கு பக்க 

1வது அைற   , 

குளத்துநாயக்க பட்டி 614902

1.குளத்தூ (வ.கி) குளத்தூ (ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு, நடுத்ெதரு , 2.குளத்தூ (வ.கி) 

குளத்தூ (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த , ேமற்கு பக்க 

2வது அைற   , 

குளத்துநாயக்க பட்டி 614902

1.குளத்தூ (வ.கி) குளத்தூ (ஊ) வா டு-3 ெதற்குத்ெதரு, ேமலத்ெதரு , 2.குளத்தூ (வ.கி) 

குளத்தூ (ஊ) வா டு-3 குழ்அைடக்கன்ேதாப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த 

புதிய கட்டிடம்    

,குளத்தூ நாயக்க பட்டி 614902

1.குளத்தூ (வ.கி) குளத்தூ (ஊ) வா டு-4 ேகாவில்பட்டி , 2.குளத்தூ (வ.கி) குளத்தூ (ஊ) 

வா டு-4 உளவயல் ேமலத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த கிழக்கு பக்க 

புதிய கட்டிடம்    ,குளத்தூ  

நாயக்க பட்டி 614902

1.குளத்தூ (வ.கி) குளத்தூ (ஊ) வா டு-3 ஆத்தங்கைரப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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1 2 3 4 5

153 153 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த ேமற்கு பகுதி புதிய 

தா சு கட்டிடம்    , நடுப்பட்டி 

614902

1.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 நடுப்பட்டி ெதற்கு ெதரு , 2.நடுப்பட்டி(வ.கி) 

நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 நடுப்பட்டி ேமலத்ெதரு , 3.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

நடுப்பட்டி நடுப்பட்டி நடுத்ெதரு , 4.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 நடுப்பட்டி 

நடுெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பா த்த 

கிழக்குபகுதி புதிய தா சு 

கட்டிடம்    , நடுப்பட்டி 614902

1.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 நடுப்பட்டி வடக்குகாலனி , 2.நடுப்பட்டி(வ.கி) 

நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-2 நடுப்பட்டி வண்ணாரத்ெதரு , 3.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) 

வா டு-2 நடுப்பட்டி ெதற்குகாலனி , 4.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 

பருக்ைகவிடுதி கீழத்ெதரு , 5.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 பருக்ைகவிடுதி 

வடக்குத்ெதரு , 6.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 பருக்ைகவிடுதி ெதற்குத்ெதரு , 

7.நடுப்பட்டி(வ.கி) நடுப்பட்டி(ஊ) வா டு-3 பருக்ைகவிடுதி ேமலத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பா த்த, 

ேமற்கு கட்டிடம்   

,நம்புரான்பட்டி 613301

1.நம்புரான்பட்டி(வ.கி) நம்புரான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 2.நம்புரான்பட்டி(வ.கி) 

நம்புரான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 கள்ள ெதரு , 3.நம்புரான்பட்டி(வ.கி) நம்புரான்பட்டி(ஊ) வா டு-

2 ஆண்டியப்பட்டி , 4.நம்புரான்பட்டி(வ.கி) நம்புரான்பட்டி(ஊ) வா டு-2 தின்னக்குளம் , 

5.நம்புரான்பட்டி(வ.கி) நம்புரான்பட்டி(ஊ) வா டு-2 வட்டக்குளப்பட்டி முஸ்lம்ெதரு , 

6.நம்புரான்பட்டி(வ.கி) நம்புரான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வட்டக்குளப்பட்டி அம்பலகாரத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த நடு கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்க கட்டிடம், தைலைம 

ஆசிrய  அைற   ,ேமாகனூ   

613301

1.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 

சிவன்ேகாவில்ெதரு, கள்ள ெதரு , 2.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-

1 ேமலத்ெதரு ேமட்டுத்ெதரு, அம்பலகாரத்ெதரு , 3.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) 

ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ேமாகனூ  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.ெபrயேகாட்ைட 

(வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்த தா சு 

கட்டிடம்    ,ேமாகனூ   613301

1.ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 கள்ள ெதரு, ேகானா ெதரு, அம்பலகார  ெதரு, நாவித 

, 2.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 ெபrயேகாட்ைட ஆதிதிராவிட  

ெதரு , 3.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3  ஒத்தவடு , 

4.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 குஞ்சு ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம்   

,ெகாத்தகப்பட்டி - 61301

1.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 நவக்ெகால்ைலப்பட்டி , 

2.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 ெகாத்தப்பட்டி,ேகானா  ெதரு, 

கள்ள  ெதரு , 3.ெபrயேகாட்ைட (வ.கி) ெபrயேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 ெகாத்தகப்பட்டி 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த கைடசி கட்டிடம்   

,ேவம்பன்பட்டி 613301

1.புதுப்பட்டி (வ.கி) புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 புதுப்பட்டி , 2.புதுப்பட்டி (வ.கி) புதுப்பட்டி (ஊ) 

வா டு-1 ேவம்பன்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த ேமற்கு பக்க, ைமய 

பகுதி   ,ேவம்பன்பட்டி 613301

1.புதுப்பட்டி (வ.கி) புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 மல்லிைகநத்தம் , 2.புதுப்பட்டி (வ.கி) 

புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 சிவந்தான்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு பகுதி    

,சுந்தம்பட்டி 613301

1.சுந்தம்பட்டி( வ.கி) சுந்தம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.சுந்தம்பட்டி( வ.கி) 

சுந்தம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பா த்த ேமற்கு பகுதி    

,சுந்தம்பட்டி 613301

1.சுந்தம்பட்டி( வ.கி) சுந்தம்பட்டி (ஊ) வா டு-4 இராசாபட்டி , 2.சுந்தம்பட்டி( வ.கி) 

சுந்தம்பட்டி (ஊ) வா டு-4 புதுப்பட்டி , 3.சுந்தம்பட்டி( வ.கி) சுந்தம்பட்டி (ஊ) வா டு-4 

ெபrச்சிவண்ணியம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த, ெதற்கு பக்க புதிய 

கட்டிடம்   ,சுந்தம்பட்டி 613301

1.சுந்தம்பட்டி(வ.கி) சுந்தம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 2.சுந்தம்பட்டி(வ.கி) 

சுந்தம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.சுந்தம்பட்டி(வ.கி) சுந்தம்பட்டி(ஊ) வா டு-

3 ெகால்லம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு பக்க புதிய 

கட்டிடம்   ,சுந்தம்பட்டி 613301

1.சுந்தம்பட்டி(வ.கி) சுந்தம்பட்டி(ஊ) வா டு-3 மருங்கூரணி , 2.சுந்தம்பட்டி(வ.கி) 

சுந்தம்பட்டி(ஊ) வா டு-2 வன்னியம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமற்கு பா த்த 

வடக்கு பகுதி    ,ெநப்புைக. 

613301

1.ெநப்புைக(வ.கி) ெநப்புைக(ஊ) வா டு-1 ெநப்புைக குடியானத்ெதரு , 2.ெநப்புைக(வ.கி) 

ெநப்புைக(ஊ) வா டு-2 ெநப்புைக அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு பக்க 

வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி 

அைற எண் 1,   

,முள்ளிகாபட்டி 613301

1.ெநப்புைக(வ.கி) ெநப்புைக(ஊ) வா டு-1 முள்ளிக்காபட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு பக்க 

வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி 

அைற எண் 2,   

,முள்ளிகாபட்டி 613301

1.ெநப்புைக(வ.கி) ெநப்புைக(ஊ) வா டு-1 ஆசாrத்ெதரு , 2.ெநப்புைக(வ.கி) ெநப்புைக(ஊ) 

வா டு-2 உrயம்பட்டி , 3.ெநப்புைக(வ.கி) ெநப்புைக(ஊ) வா டு-3 ேமட்டுத்ெதரு , 

4.ெநப்புைக(வ.கி) ெநப்புைக(ஊ) வா டு-3 ஒத்தவடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பா த்த 

ேமற்கு பகுதி புதிய கட்டிடம்   

,சங்கம்விடுதி 613301

1.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 குருவான்டான்ெதரு அrசனத்ெதரு , 

2.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 குருவாண்டான்ெதரு கள்ள ெதரு , 

3.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 சங்கம்விடுதி கீழத்ெதரு , 

4.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 சங்கம்விடுதி அrசனத்ெதரு , 

5.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 சங்கம்விடுதி ேமலத்ெதரு , 

6.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 சங்கம்விடுதி மா காரன்ேபட்ைட , 

7.சங்கம்விடுதி (வ.கி) சங்கம்விடுதி (ஊ) வா டு-1 சங்கம்விடுதி பூசாrத்ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்குப்பகுதி  

 , சங்கம்விடுதி 613301

1.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-1 கைரயவிடுதி வடக்கு கள்ள ெதரு , 

2.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-1 கைரயவிடுதி பூசாrத்ெதரு , 

3.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-1 கைரயவிடுதி அrசனத்ெதரு , 

4.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு கைரயவிடுதி , 

5.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட பள்ள ெதரு , 

6.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட வடக்குத்ெதரு , 

7.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட அrசனத்ெதரு , 

8.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-2 கலியரான்ெதரு , 9.சங்கம்விடுதி ( 

வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாளத்ெதரு , 10.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) 

சங்கம்விடுதி(ஊ) வா டு-2 மைனப்பட்டி , 11.சங்கம்விடுதி ( வ.கி ) சங்கம்விடுதி(ஊ) 

வா டு-2 ெவள்ளிப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேமற்கு பா த்த 

கிழக்கு பகுதி   ,மஞ்சம்பட்டி 

613301

1.அண்டனூ (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-1 கிழக்குத்ெதரு , 2.அண்டனூ (வ.கி) 

அண்டனூ (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 3.அண்டனூ (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-1 

வடக்குத்ெதரு , 4.அண்டனூ (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-1 குமணங்ெகால்ைல , 

5.அண்டனூ (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-1 ேவங்கிடேகான்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 71 of 104



 
24 திருச்சிராப்பள்ளி நாடாளுமன்ற ெதாகுதியில் அடங்கிய 

178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த புதிய கட்டிடம்    

,அண்டனூ  613301

1.அண்டனூ  (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-2 அண்டனிவயல் , 2.அண்டனூ  (வ.கி) 

அண்டனூ (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  காலனி , 3.அண்டனூ  (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) 

வா டு-2 யாதவ  ெதரு , 4.அண்டனூ  (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-2 அண்டனூ  

கள்ள ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்
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172 172 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த, ேமற்கு பகுதி   

 ,ேவலடிப்பட்டி 613301

1.அண்டனூ  (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) வா டு-2 ேவலாடிப்பட்டி , 2.அண்டனூ  (வ.கி) 

அண்டனூ (ஊ) வா டு-2 ெபrயமைனக்ெகால்ைல , 3.அண்டனூ  (வ.கி) அண்டனூ (ஊ) 

வா டு-2 ேவலாடிப்பட்டி கைடவதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த 

வடக்கு பகுதி    

,ெவள்ளாளவிடுதி 613301

1.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 அம்பலகாரத்ெதரு வடக்கு , 

2.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 அம்பலகாரத்ெதரு ெதற்கு , 

3.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 முஸ்lம்ெதரு , 

4.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 ஆசாrத்ெதரு , 

5.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 வண்ணான் ெதரு , 

6.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 ராவுத்த  ெதரு , 

7.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 

8.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 

9.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-1 ேகாவில்ெதரு , 

10.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 

11.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு , 

12.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்
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174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பா த்த, 

ெதற்கு பகுதி    

,ெவள்ளாளவிடுதி 613301

1.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 ேவளாள ெதரு , 

2.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 

3.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 

4.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

5.ெவள்ளாளவிடுதி(வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-2 காலனித்ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -
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175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு பக்கம்   

,வளச்ேசrப்பட்டி

1.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 வளேசrப்பட்டி நடுத்ெதரு , 

2.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 வளேசrப்பட்டி ேமலத்ெதரு-1 , 

3.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 வளேசrப்பட்டி ேமற்குத்ெதரு -2 

, 4.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 வளேசrப்பட்டி ெதற்குத்ெதரு-

1 , 5.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 வளேசrப்பட்டி 

ெதற்குத்ெதரு , 6.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 வளேசrப்பட்டி 

கீழத்ெதரு வடக்கு , 7.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) வா டு-3 

மங்களாேகாவில் குடிதாங்கிப்பட்டி , 8.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) 

வா டு-3 மங்களாேகாவில் நடுத்ெதரு , 9.ெவள்ளாளவிடுதி (வ.கி) ெவள்ளாளவிடுதி(ஊ) 

வா டு-3 மங்களாேகாவில் வடக்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம்   

,ஆத்தங்கைரவிடுதி 622301

1.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி (ஊ) வா டு-1 ெதற்குப்பட்டி , 

2.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி (ஊ) வா டு-1 ஆத்தங்கைரவிடுதி  , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு பகுதி புதிய 

கட்டிடம்   ,ஆத்தங்கைரவிடுதி 

622301

1.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட ெதரு 

மற்றும் காலனி , 2.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி (ஊ) வா டு-2 

ேமலவாண்டான்விடுதி , 3.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி (ஊ) வா டு-2 

கீழவாண்டான்விடுதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பா த்த வடக்கு பைழய 

கட்டிடம்   ,துவா  622302

1.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-1 ெபத்தாrப்பட்டி , 2.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-

1 ெபத்தாrப்பட்டி யாதவ  ெதரு , 3.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-1 கல்லுப்பட்டி , 

4.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடம்   ,துவா  622302

1.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-2 கீழப்பட்டி , 2.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-2 

குளவாய்ப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம்   

,துவா  622302

1.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-2 புழக்கைடப்பட்டி , 2.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-

2 ஆண்டிக்குழப்பம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

பா த்த ெதற்கு பகுதி, புதிய 

கட்டிடம்   ,ெகண்ைடயன்பட்டி 

622302

1.துவா  (வ.கி) துவா  (ஊ) வா டு-3 ெகண்ைடயன்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த 

ெதற்கு பகுதி புதிய கட்டிடம்   

,ெதற்குவாண்டான்விடுதி 622301

1.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி(ஊ) வா டு-3 மறவன்பட்டி , 

2.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி(ஊ) வா டு-3 ெதற்குவாண்டான்விடுதி , 

3.ஆத்தங்கைரவிடுதி (வ.கி) ஆத்தங்கைரவிடுதி(ஊ) வா டு-3ெதற்குப்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பா த்த 

கிழக்குப்பகுதி,   

,கண்ணகுடிப்பட்டி 622301

1.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-5 சத்திரப்பட்டி , 

2.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-5 கண்டியன்ெதரு , 

3.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-5 இைடயான்ெகால்ைலப்பட்டி 

, 4.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-5 ஆண்டான்ெதரு , 

5.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-5 கண்ணுக்குடிப்பட்டி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த கிழக்கு பக்க 

முக்கிய கட்டிடம் 2வது அைற  

 ,கல்லாக்ேகாட்ைட 622302

1.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 கள்ள ெதரு , 

2.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ேதவ ெதரு , 

3.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 முஸ்lம்ெதரு , 

4.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ெமாட்ைடவாண்டான் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த கிழக்கு பக்க 

முக்கிய கட்டிடம் 3 வதுஅைற  

 ,கல்லாக்ேகாட்ைட 622302

1.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு மற்றும் 

காலனி , 2.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 புதுவயல் மற்றும் 

மருத்துவ ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த கிழக்கு பக்க 

முக்கிய கட்டிடம் 4 வதுஅைற  

  ,கல்லாக்ேகாட்ைட 622302

1.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 பந்துவாக்ேகாட்ைட 

ஆதிதராவிட  ெதரு , 2.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 

பந்துவாக்ேகாட்ைட வடக்கு , 3.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 

பந்துவாக்ேகாட்ைடெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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178 கந்த வேகாட்ைட சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குrய வாக்குசாவடிகளின் பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி, 

ேமற்கு கட்டிடம்   

,கல்லாக்ேகாட்ைட 622302

1.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 பாய்காரத்ெதரு , 

2.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 வாமைடக்ெகால்ைல , 

3.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 குயவ  ெதரு , 

4.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-4 ைமேலான்ேகான்பட்டி , 

5.கல்லாக்ேகாட்ைட (வ.கி) கல்லாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 ேவம்பாடிெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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188 188 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி , தா சுக்கட்டிடம் 

  ,மருதன்ேகான்விடுதி 622302

1.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  காலனி   

    , 2.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  

காலனி  , 3.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 கள்ள  ெதரு 

, 4.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு  ேமற்கு 

, 5.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 முஸ்lம் ெதரு , 

6.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு கிழக்கு , 

7.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 நாயக்க  ெதரு , 

8.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 விளாrப்பட்டி 

வடக்குத்ெதரு , 9.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 

விளாrப்பட்டி நடுத்ெதரு , 10.மருதன்ேகான்விடுதி (வ.கி), மருதன்ேகான்விடுதி(ஊ) 

வா டு-2 விளாrப்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்த தா சு கட்டிடம்  

 ,வாண்டான்விடுதி 622302

1.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு- 1 முத்தன்விடுதி ேமற்கு , 

2.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-1 முத்தன்விடுதி கிழக்கு , 

3.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-1 வாண்டான்விடுதி 

வடக்குத்ெதரு , 4.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-1 

வாண்டான்விடுதி அrசனத்ெதரு , 5.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) 

வா டு-1 குட்டாrத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பகுதி 

தா சு கட்டிடம்   

,வாண்டான்விடுதி 622302

1.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-1 வாண்டான்விடுதி 

நடுத்ெதரு , 2.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-1 

வாண்டான்விடுதி ெதற்குத்ெதரு , 3.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) 

வா டு-2 புதுத்ெதரு , 4.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-2 

சூrயன்விடுதி ெதற்குத்ெதரு , 5.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-

2 சூrயன்விடுதி வடக்குத்ெதரு , 6.வாண்டாண்விடுதி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) 

வா டு-2 ஒத்தவடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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191 191 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, பிரதான 

ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தபகுதி   ,ெரகுநாதபுரம் 

622302

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-1 மாதாேகாவில் , 2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), 

ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் நடுத்ெதரு , 3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), 

ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் ேராட்டுத்ெதரு , 4.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), 

ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் வடக்கு , 5.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் 

(ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி. தா சுக்கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தபகுதி   

,ெரகுநாதபுரம் 622302

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் கிழக்கு , 2.ெரகுநாதபுரம் 

(வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெரகுநாதபுரம் ேமற்கு , 3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), 

ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-2 கள்ளியடிப்பட்டி , 4.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) 

வா டு-2 ெரகுநாதபுரம் காலனி , 5.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-2 

ெரகுநாதபுரம் வடக்கு அrசனக்காலனி , 6.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) வா டு-

2 ெரகுநாதபுரம் கிழக்கு அrசனக்காலனி , 7.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி), ெரகுநாதபுரம் (ஊ) 

வா டு-2 களrப்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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193 193 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி (தா சு 

கட்டிடம்)   ,தட்டாமைனப்பட்டி 

622302

1.தட்டாமைனப்பட்டி (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ)  வா டு-1 நாயுடு ெதரு , 2.தட்டாமைனப்பட்டி 

(வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ)  வா டு-1 அம்பலகாரத்ெதரு கிழக்கு , 3.தட்டாமைனப்பட்டி (வ.கி), 

கீராத்தூ  (ஊ)  வா டு-1 அம்பலகாரத்ெதரு ேமற்கு , 4.தட்டாமைனப்பட்டி (வ.கி), 

கீராத்தூ  (ஊ)  வா டு-1 ஆதிதிராவிட  காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஓட்டுக்கட்டிடம்  

 ,கீராத்தூ  622302

1.கீராத்தூ  (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-2 உள்வயல் , 2.கீராத்தூ  (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) 

வா டு-2 கீராத்தூ  வடக்கு , 3.கீராத்தூ  (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-2 கீராத்தூ  கிழக்கு 

, 4.கீராத்தூ  (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-2 கீராத்தூ  நடுத்ெதரு , 5.கீராத்தூ  (வ.கி), 

கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  காலனி , 6.கீராத்தூ  (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-

2 ேமலத்ெதரு , 7.கீராத்தூ  (வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-2 நாயுடு ெதரு , 8.கீராத்தூ  

(வ.கி), கீராத்தூ  (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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195 195 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கபள்ளி 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பா த்த 

தா சு கட்டிடம்   ,கிளாங்காடு 

614902

1.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 முத்தானப்பட்டி 

கள்ள ெதரு , 2.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

முத்தானப்பட்டி , 3.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

முத்தானப்பட்டி ேமற்கு , 4.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 

வடக்கு கீழெதரு , 5.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ெதற்கு 

கீழெதரு , 6.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வடக்கு நடுெதரு 

, 7.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 வடக்கு ேமலத்ெதரு , 

8.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு , 

9.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ஆற்றுக்கைர ேமற்கு , 

10.கிளாங்காடு (வ.கி),  கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி(ஊ) வா டு-1 அrசன ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   

,முதலிப்பட்டி 614902

1.முதலிப்பட்டி (வ.கி), கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 முதலிப்பட்டி  வடக்கு , 

2.முதலிப்பட்டி (வ.கி), கிளாங்காடு முதலிப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 முதலிப்பட்டி ெதற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கிழக்கு பா த்த 

வடக்குபகுதி தா சு கட்டிடம்   

,ெசங்கேமடு 622302

1.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-1 வத்தனாப்பட்டி , 2.ெசங்கேமடு (வ.கி), 

ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-1 கண்ணுத்ேதாப்பு , 3.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-

1 இன்னான்விடுதி , 4.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-1 ெசங்கேமடு , 

5.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-2 மணமைட , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

கட்டிடம்   ,பத்துதாக்கு 622302

1.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-2 ேகானா ெதரு , 2.ெசங்கேமடு (வ.கி), 

ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 3.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-2 

வரடிப்பட்டி , 4.ெசங்கேமடு (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-2 பத்துதாக்கு , 

5.திருப்பாக்ேகாயில் (வ.கி), ெசங்கேமடு (ஊ) வா டு-2 திருப்பாக்ேகாயில் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமற்கு 

பா த்த நடு பகுதி புதிய தா சு 

கட்டிடம்   ,பாப்பாபட்டி 622302

1.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-1 பாப்பாபட்டி வடக்கு , 2.பாப்பாபட்டி (வ.கி), 

பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-1 பாப்பாபட்டிெதற்கு , 3.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) 

வா டு-1 பாப்பாபட்டி அய்யனா புரம் , 4.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-1 

பாப்பாபட்டி புதுநக  , 5.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-1 பாப்பாபட்டி 

வடுவக்கண்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  கிழக்கு 

பகுதி தா சு கட்டிடம்   

,புதுக்ேகாட்ைட விடுதி 622302

1.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-2 நாடினிப்பட்டி , 2.பாப்பாபட்டி (வ.கி), 

பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-3 புதுக்ேகாட்ைட விடுதி , 3.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) 

வா டு-3 ஆதிதிராவிட  காலனி , 4.பாப்பாபட்டி (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-3 

காடம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பகுதி 

தா சு கட்டிடம்,   ,கல்லுமைட  

622302

1.கல்லுமைட (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-2 அrத்ேதாடிப்பட்டி , 2.கல்லுமைட (வ.கி), 

பாப்பாபட்டி (ஊ) வா டு-2 கல்லுமைட வடக்கு , 3.கல்லுமைட (வ.கி), பாப்பாபட்டி (ஊ) 

வா டு-2 கல்லுமைட , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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202 202 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, தா சு கட்டிடம்  

 ,புதுவிடுதி 622302

1.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 கள்ளியடிப்பட்டி , 2.புதுவிடுதி (வ.கி), 

புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுவிடுதி உைடயா ெதரு , 3.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) 

வா டு-1 புதுவிடுதி வடக்கு , 4.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுவிடுதி 

நடுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்த தா சு கட்டிடம்  

 ,புதுவிடுதி 622302

1.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுவிடுதி ேமலத்ெதரு , 2.புதுவிடுதி (வ.கி), 

புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுவிடுதி கைடத்ெதரு , 3.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) 

வா டு-1 புதுவிடுதி ெதற்கு , 4.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுவிடுதி 

கிழக்கு , 5.புதுவிடுதி (வ.கி), புதுவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுவிடுதி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

பா த்த ெதற்கு பகுதி தா சு 

கட்டடம்   ,இருங்குளான்விடுதி 

(ஒடப்பவிடுதி) 614614

1.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 இருங்குளான்விடுதி ேகானா ெதரு , 

2.ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 இருங்களான் விடுதி , 3.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி 

(ஊ) வா டு-1 மணமைட காலனி , 4.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 

இருங்களான்விடுதி ஆதிதிராவிட ெதரு , 5.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) 

வா டு-2 அழகன்விடுதி ஆதிதிராவிட  ெதரு ேமற்கு , 6.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), 

ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 அழகன்விடுதி ஆதிதிராவிட  காலனி கிழக்கு , 

7.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 அழகன்விடுதி , 8.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), 

ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 திருப்பாேகாவில் , 9.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) 

வா டு-2 ஒடப்பவிடுதி , 10.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 ஒடப்பவிடுதி 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 11.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 இலுப்பவிடுதி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தா சு கட்டிடம்  

 ,சின்னான்ேகான்விடுதி 622302

1.ஒடப்பவிடுதி (வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 கடலாத்திப்பட்டி , 2.ஒடப்பவிடுதி 

(வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 ெவள்ளத்தான்ெகால்ைல , 3.சின்னான்ேகான்விடுதி 

(வ.கி), ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 புதுச்ேசr , 4.சின்னான்ேகான்விடுதி (வ.கி), 

ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-3 சின்னான்ேகான்விடுதி , 5.சின்னான்ேகான்விடுதி (வ.கி), 

ஒடப்பவிடுதி (ஊ) வா டு-3 சின்னான்ேகான்விடுதி காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -
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206 206 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பா த்த 

கிழக்கு பகுதி தா சு கட்டிடம்   

,ேபயாடிப்பட்டி 622302

1.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 ேபயாடிப்பட்டி  வடக்கு , 

2.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 ேபயாடிப்பட்டி ெதற்கு , 

3.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 அங்கன்விடுதி ேமற்கு , 

4.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 அங்கன்விடுதி ெதற்கு , 

5.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 அங்கன்விடுதி வடக்கு , 

6.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 ெசவிடன்விடுதி  வடக்கு , 

7.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 ெசவிடன்விடுதி ெதற்கு , 

8.ேபயாடிப்பட்டி (வ.கி), வாண்டாண்விடுதி (ஊ) வா டு-3 மழவரான்பட்டி , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -
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207 207 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வடக்கு பா த்த 

கிழக்கு பகுதி தா சு கட்டிடம் 

பூசாrத்ெதரு   

,பந்துவாக்ேகாட்ைட 622302

1.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 

ேக.ேக.பட்டிக்ேகாவில்ெதரு வடக்கு , 2.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட 

(ஊ) வா டு-1 ேக.ேக.பட்டி ேகாவில்ெதரு ெதற்கு , 3.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), 

பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ேக.ேக.பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 4.பந்துவாக்ேகாட்ைட 

(வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-1 ேக.ேக.பட்டி வடக்குத்ெதரு , 

5.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 பந்துவாக்ேகாட்ைட 

ெதற்குத்ெதரு , 6.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 

பந்துவாக்ேகாட்ைட பூசாrத்ெதரு கிழக்கு , 7.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), 

பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 பந்துவாக்ேகாட்ைட பூசாrத்ெதரு ேமற்கு , 

8.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-2 பந்துவாக்ேகாட்ைட 

நடுத்ெதரு , 9.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) வா டு-3 

பந்துவாக்ேகாட்ைட வடக்கு , 10.பந்துவாக்ேகாட்ைட (வ.கி), பந்துவாக்ேகாட்ைட (ஊ) 

வா டு-2 பள்ளக்கூடத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி தா சு கட்டிடம் 

  ,கறம்பவிடுதி  622302

1.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 காைரத்ேதாப்பு , 2.கறம்பவிடுதி (வ.கி), 

கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 பில்லுெவட்டுவிடுதி வடக்கு , 3.கறம்பவிடுதி (வ.கி), 

கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 பில்லுெவட்டுவிடுதி ெதற்கு , 4.கறம்பவிடுதி (வ.கி), 

கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 விளாrப்பட்டி , 5.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) 

வா டு-1 நவக்ெகால்ைலப்பட்டி , 6.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1 

கறம்பவிடுதி கிழக்கு , 7.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-1கறம்பவிடுதி 

ஆதிதிராவிட  காலனி , 8.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 கள்ள ெதரு 

கிழக்கு கறம்பவிடுதி , 9.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 கள்ள ெதரு 

ேமற்கு கறம்பவிடுதி , 10.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 கறம்பவிடுதி 

ஆதிதிராவிட  காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஓட்டுக்கட்டிடம்  

 ,ெசாக்கம்ேபட்ைட 622302

1.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட ேதவ ெதரு கிழக்கு 

, 2.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட பூசாrத்ெதரு , 

3.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட ேதவ ெதரு ேமற்கு , 

4.கறம்பவிடுதி (வ.கி), கறம்பவிடுதி (ஊ) வா டு-2 ெசாக்கம்ேபட்ைட ஆதிதிராவிட  

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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210 210 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   

,ைமலன்ேகான்பட்டி 622302

1.ைமலன்ேகான்பட்டி(வ.கி), ைமலன்ேகான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு வடக்கு , 

2.ைமலன்ேகான்பட்டி(வ.கி), ைமலன்ேகான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ஆய ெதரு வடக்கு , 

3.ைமலன்ேகான்பட்டி(வ.கி), ைமலன்ேகான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 பண்டாரத்ெதரு , 

4.ைமலன்ேகான்பட்டி(வ.கி), ைமலன்ேகான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 

5.ைமலன்ேகான்பட்டி(வ.கி), ைமலன்ேகான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ேவளா  ெதரு , 

6.ைமலன்ேகான்பட்டி(வ.கி), ைமலன்ேகான்பட்டி(ஊ) வா டு-1 ஆய ெதரு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -
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211 211 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தா சு கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்த வடக்கு பகுதி   

,அம்புக்ேகாயில் 622302

1.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-1 வாழக்குட்ைடயன்ெதரு , 

2.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-1 ெசாரத்தான்ெதரு , 

3.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-1 ேவளா ெதரு , 

4.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-1 கண்டியன்பட்டி , 

5.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 ஏகாளித்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -
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212 212 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பா த்த 

தா சு கட்டிடம்   

,அம்புக்ேகாயில் 622302

1.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 பிச்ச ெதரு , 

2.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 இைடயன்ெகால்ைலப்பட்டி , 

3.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 ேக.ஆ . காலனி , 

4.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 அம்புக்ேகாவில் , 

5.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 ராக்கன்ெதரு , 

6.அம்புக்ேகாவில்(வ.கி), அம்புக்ேகாவில்(ஊ) வா டு-2 ெகாண்ைடயன் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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213 213 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பா த்த 

ேமற்கு பகுதி   ,ெசவ்வாய்பட்டி

1.பிலாவிடுதி (வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-1 ெசவ்வாய்ப்பட்டி , 2.பிலாவிடுதி (வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-1 பட்டம்மாள் விடுதி , 3.பிலாவிடுதி (வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) 

வா டு-4 கூத்தம்பட்டி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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214 214 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பா த்த 

ெதற்கு பகுதி தா சு கட்டிடம்   

,அம்மானிப்பட்டு

1.பிலாவிடுதி (வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-4 பூசாrெதரு , 2.பிலாவிடுதி (வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-4 அம்மானிப்பட்டு கிழக்கு, ேமற்கு , 3.பிலாவிடுதி (வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-4 அம்மானிப்பட்டு ஆதிதிராவிட  ேமற்கு ெதரு , 4.பிலாவிடுதி 

(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-4 ஆதிதிராவிட  கிழக்கு ெதரு , 5.பிலாவிடுதி (வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-4 ெகாண்ைடயன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதன்கிழக்கு 

தா சு கட்டிடம்    ,பிலாவிடுதி 

622302

1.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாளெகால்ைல , 2.பிலாவிடுதி(வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாளக்ெகால்ைல காலனி , 3.பிலாவிடுதி(வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 பிலாவிடுதி கீழத்ேதாப்பு , 4.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) 

வா டு-2 ஆண்டான்ெதருகாலனி , 5.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 

பிலாவிடுதி ெசட்டியா ெதரு , 6.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 

ஆண்டாள்ெதரு , 7.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 பிலாவிடுதி வடக்கு , 

8.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-2 சாஞ்சாடி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -
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216 216 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பாரத்த வடகிழக்கு தா சு 

கட்டிடம்   , பிலாவிடுதி 622302

1.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-3 கருமாலி ெதரு , 2.பிலாவிடுதி(வ.கி), 

பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-3 பிலாவிடுதி ெதற்குத்ெதரு , 3.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) 

வா டு-3 வலங்கான் ெதரு, ஆதிதிராவிட  காலனி , 4.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) 

வா டு-3 பிலாவிடுதி ேமற்குத் ெதரு , 5.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-3 

மழவராய  ெதரு , 6.பிலாவிடுதி(வ.கி), பிலாவிடுதி(ஊ) வா டு-3 மானியவயல் , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கபள்ளி 

ேமற்கு பா த்த தா சு கட்டிடம்  

    ,தத்தான்விடுதி 622302

1.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 அம்பலகாரத்ெதரு , 

2.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 கள்ள ெதரு, ெவள்ளாள ெதரு , 

3.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 அrசனத்ெதரு , 

4.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 சுக்கிரன்விடுதி அrசனத்ெதரு , 

5.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 சுக்கிரன்விடுதி கள்ள ெதரு, 

ெவள்ளாள ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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218 218 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி புதிய தா சு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி     

,தட்டவூரணி 622302

1.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 நரங்கிப்பட்டி , 2.தத்தான்விடுதி(வ.கி), 

தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 தட்டவூரணி கிழக்கு , 3.தத்தான்விடுதி(வ.கி), 

தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 தட்டவூரணி ேமற்கு , 4.தத்தான்விடுதி(வ.கி), 

தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-1 சுக்கிரன்விடுதி அம்பலகாரத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,தா சுக்கட்டிடம் 

  ,ஊரணிபுரம் (தத்தான்விடுதி)  

622302

1.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 ஊரணிபுரம் ெதற்கு , 

2.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 ஊரணிபுரம் வடக்கு , 

3.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 சின்னத்தத்தான்விடுதி வடக்கு , 

4.தத்தான்விடுதி(வ.கி), தத்தான்விடுதி(ஊ) வா டு-2 சின்னத்தத்தான்விடுதி ெதற்கு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
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220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு பா த்த 

தா சு கட்டிடம்   

,குளந்திரான்பட்டு

1.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்பலகாரத்ெதரு வா டு-1 , 2.குளந்திரான்பட்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு A.D காலனி  வா டு-1 , 3.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்கு A.D காலனி வா டு-2 , 4.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குளந்திரான்பட்டு வா டு-1 , 5.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நரங்கியப்பட்டு 

கள்ள ெதரு வா டு-1 , 6.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவரவன் ெதரு வா டு-1 , 

7.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நரங்கிப்பட்டுஅம்பலகாரெதரு வா டு-1 , 

8.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நரங்கியப்பட்டு ேவளா ெதரு வா டு-1 , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதன்கிழக்கு 

பா த்த தா சு கட்டிடம்   

,குளந்திரான்பட்டு

1.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பில்லாக்குறிச்சி வா டு-2 , 2.குளந்திரான்பட்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சி ெதரு வா டு-2 , 3.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சிவவடுதி வா டு-2 , 4.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளத்தன்மைன வா டு-2 , 

5.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும்(ஊ) குளந்திரான்பட்டுநகளிெதரு வா டு-2 , 

6.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களச்சிங்காடு வா டு-2 , 7.குளந்திரான்பட்டு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கட்டுவான்பிைற வா டு-2 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி வடக்கு பாரத்த 

தா சு கட்டிடம்   

,ராங்கியன்விடுதி 614614

1.ராங்கியன் விடுதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவவிடுதி வா டு-2 , 2.ராங்கியன்விடுதி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட ெதரு வா டு-2 , 3.ராங்கியன் விடுதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இைடெதரு வா டு-1 , 4.ராங்கியன் விடுதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத் ெதரு வா டு-1 , 

5.ராங்கியன் விடுதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களச்சன் காடு வா டு-1 , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ஓட்டுக்கட்டிடம் 

கிழக்குபா த்தெதற்கு பகுதி   

,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-7 தட்டாவூரணி , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-7 நரங்கியபட்டு, ேபாகித்ெதரு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-9 தட்டாரத்ெதரு , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ)  

வா டு-8 வண்ணாத்திசந்து , 5.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-9 

பள்ளிவாசல் ெதரு , 6.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-8 ெதற்கு புதுத்ெதரு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  கிழக்கு பா த்த 

வடக்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்  

 ,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-8 சுைலமான் நக  , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-8 புலியஞ்ேசாைல , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  தா சு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் ெதற்கு 

பா த்த கிழக்கு பகுதி   

,கறம்பக்குடி ெதற்குக்காடு 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-13 இடத்ெதரு , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-11 கீழத்ெதரு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-

12 நாடியான் ெதரு , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-12 

வலங்ெகாண்டான் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி தா சு 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்த 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்த   

,கறம்பக்குடி  622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-12 வப்பித்ெதரு , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-12 உைடயா  ெதரு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) 

வா டு-11 ெதற்கு அrசனத்ெதரு , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-11 

ெதற்கு ெசட்டித்ெதரு , 5.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-10 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 டிஇஎல்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பா த்த, ஓட்டு கட்டிடம் 

  ,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-15 அகரஹாரம் ேமற்கு , 2.கறம்பக்குடி 

(வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-15 அக்ரஹாரம் வடக்கு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-15 அக்ரஹாரம் ெதற்கு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 டிஇஎல்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு பா த்த, ஓட்டு கட்டிடம் 

  ,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-15 புதுக்ேகாட்ைட ேராடு , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  கிழக்கு பா த்த 

வடக்கு பகுதி   

,அனுமான்ேகாயில்ெதரு, 

கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-5 வடக்கு புதுத்ெதரு , 2.கறம்பக்குடி 

(வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-5 பள்ளிவாசல் ெதரு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி 

(சி.ஊ) வா டு-5 வடக்குத்ெதரு , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-5 

நடுத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதன்ேமற்கு 

கட்டிடம்   ,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-4 ெசட்டித்ெதரு , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-6 அம்புக்ேகாவில் சாைல , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி 

(சி.ஊ) வா டு-7 நரங்கியம்பட்டி கள்ள  ெதரு , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) 

வா டு-7 நரங்கியம்பட்டு ெசட்டித்ெதரு , 5.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-7 

நரங்கியம்பட்டு ேவளா  ெதரு , 6.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-7 

நரங்கியம்பட்டு ேகானா  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, கிழக்கு பா த்த தா சு 

கட்டிடம், அைற எண் .8   

,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-14 அம்புக்ேகாவில் ெதரு , 2.கறம்பக்குடி 

(வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-14 குளக்காரன் ெதரு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி 

(சி.ஊ) வா டு-14 ெநய்ேவலி ேராடு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, கிழக்கு பா த்த தா சு 

கட்டிடம், அைற எண் .9    

,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-9 ெபrயகைட வதி , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-9 தட்டாரத் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

233 233 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, கிழக்கு பா த்த தா சு 

கட்டிடம், அைற எண் .10   

,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-2 கண்டியன் ெதரு , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-3 அrசனக்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் 

அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரசு ஆண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, கிழக்கு பா த்த தா சு 

கட்டிடம், அைற எண் .11   

,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-3 இந்திரா நக  , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரசு மகளி  

ேமல்நிைலப்பள்ளி தா சு 

கட்டிடம் வடகிழக்கு பகுதி   

,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-6, வாணியத்ெதரு , 2.கறம்பக்குடி (வ.கி) 

கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-10, உள்கைடவதி , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) 

வா டு-10, சந்தப்ேபட்ைட (ேடால்ேகட்) , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-

10, கச்ேசrவதி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 டிஇஎல்சி துவக்கபள்ளி 

ஓட்டுக்கட்டிடம் வடகிழக்கு 

பகுதி நடு பகுதி ெதற்கு பா த்த 

  ,கறம்பக்குடி 622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-2 மழவராயன் ெதரு , 2.கறம்பக்குடி 

(வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-10 ேசவுகன் ெதரு , 3.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி 

(சி.ஊ) வா டு-13 கச்ேசr வதி , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-13 

கணக்க  ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 டி.இ.எல்.சி துவக்கப்பள்ளி  

ஓட்டுக்கட்டிடம் 

வடகிழக்குபகுதி கிழக்கு பக்கம் 

ெதற்கு பா த்த   ,கறம்பக்குடி 

622302

1.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-1 கறம்பக்குடி ேமல அrசனத்ெதரு , 

2.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-1 ெதாண்டமான் ெதரு , 3.கறம்பக்குடி 

(வ.கி) கறம்பக்குடி (சி.ஊ) வா டு-1 சாத்தான் ெதரு , 4.கறம்பக்குடி (வ.கி) கறம்பக்குடி 

(சி.ஊ) வா டு-1 சைடயன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காள கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 மாவட்ட ேத தல் அதிகாr மற்றும்

¢ ஆட்சிதைலவ

சு.கேணஷ், இ.ஆ.ப.

Þìñ¢ : . புதுக்ேகாட்ைட
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட���பா��த 

�திய க��ட� இ.ேம���ப�� 

621316

1.�த��(வகி) �த��(ஊ) வா��-4 எரசநாய�க�ப�� , 2.�த��(வகி) 

�த��(ஊ) வா��-4 த�ண ��ப�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திள தா�� 

க��ட� கண�ன� �ட� 

கிழ�� பா��த� 

இ.ேம���ப�� 621316

1.�த��(வகி) �த��(ஊ) வா��-5 ேம���ப�� , 2.�த��(வகி) �த��(ஊ) 

வா��-4 தாதநாய�க�ப�� , 3.�த��(வகி) �த��(ஊ) வா��-5 �மாதா நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

3 3 அர� �வ�க�ப�ள�,   ,க��� 

621316

1.வ��டமாப��(வ.கி) க���(ஊ) வா��-3 வ��டமாப�� , 

2.வ��டமாப��(வ.கி) க���(ஊ) வா��-3 பாைற�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

4 4 அர� �வ�க�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த உண� உ��� 

அைற    ,க��� 621316

1.வ��டமாப��(வ.கி) க���(ஊ) வா��-3 கி��ணா�ர� , 

2.வ��டமாப��(வ.கி) க���(ஊ) வா��-3 கட�ப�� , 3.வ��டமாப��(வ.கி) 

க���(ஊ) வா��-3 ஆ�ய��� , 4.வ��டமாப��(வ.கி) க���(ஊ) வா��-3 

ந�லா�கா���ப�� , 5.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா��-1 ேமலதாள�ப�� , 

6.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா��-1 வட�கி� ேகாய��கா���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

5 5 அர� �வ�க�ப�ள�இ 

ெத���பா��த வட�� 

க��ட�   ,க��� 621316

1.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா��-1 கீழதாள�ப�� , 2.க���(வ.கி) க���(ஊ) 

வா��-1 வட�� ேகாய��கா���ப�� , 3.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா��-1 

ெத��ேகாய�� கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

6 6 அர� �வ�க�ப�ள�இ 

வட���பா��த ெத�� 

க��ட�   ,க��� 621316

1.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா��-2 க��� , 2.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா��-

2 ெகா�ய� கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�    ,�த�� 621316

1.�த�� (வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-3 க���ப�� , 2.�த�� (வ.கி) �த�� 

(ஊ) வா��-3 வட�கி�� , 3.�த�� (வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-3 �த��� , 

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�    ,சாரண��� 621316

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

�த�� (ஊ) வா��-1 ஆ�ய���,ேகாவ��கா���ப�� , 3.ெபா�வா�(வ.கி) 

�த�� (ஊ) வா��-1 சாரண��� , 4.ெபா�வா�(வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-1 

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

6.ெபா�வா�(வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-1 ச�திரமாதநாய�க�ப�� , 

7.ெபா�வா�(வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-1 ��க�கா���ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

9 9 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� பைழய ஓ�� 

க��ட�    ,சாரண��� 621316

1.ெபா�வா�(வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-1 க�த�ச�ப�� , 2.ெபா�வா�(வ.கி) 

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

வா��-2 கீழ�ெபா�வா� , 4.ெபா�வா�(வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-2 

ெபா�வா� , 5.ெபா�வா�(வ.கி) �த�� (ஊ) வா��-2 கள�கி��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

10 10 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   

,ேமலப�ச��� 621316

1.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-1 பா�திமா நக� , 

2.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-1 உபகார அ�ைன நக� , 

3.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-1 தி�����பநக� , 

4.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-2 அ�யனா�ெத� , 

5.ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-1 ஒட��ள���ப�� , 6.ேமல�ப�ச���(வ.கி) 

ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-1 சரள�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

11 11 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட���பா��த 

ஓ���க��ட�   

,ேமலப�ச��� 621316

1.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-1 ��ள�ப�� , 

2.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 இைடய�ப�� , 

3.ேமல�ப�ச���(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 ேமலப�ச��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

12 12 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,�மர�ப��  

621316

1.�மர�ப��(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 �மர�ப�� , 

2.�மர�ப��(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 அ�ய�ேதா�� , 

3.�மர�ப��(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 ெத�ன�ைல�ப�� , 

4.�மர�ப��(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 ��நாத�ப�� , 

5.�மர�ப��(வ.கி) ேமல�ப�ச���(ஊ) வா��-3 கீழப�ச�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

13 13 �ன�த ேதாைமயா� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,நாசேர� 621316

1.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-4  ��நாத�ப�� , 

2.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-4 ��நக� ெத�� , 

3.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-3 ��நக� வட��   , 

4.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-3 கலிமஙகள� ெத�� , 

5.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-3 கலிம�கள� வட�� , 

6.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-3 �ைர��� , 7.��ன���(வ.கி) 

��ன���(ஊ)  வா��-4 நாசேர� , 8.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-

4 ேவலா�கா� , 9.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-4  ச�தன�தா� 

�றி�சி , 10.வ��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ)  வா��-4 �ர����ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

14 14 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�    ,��ன��� 621316

1.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) வா��-1 ��ன��� , 2.��ன���(வ.கி) 

��ன���(ஊ) வா��-1 �ைனமைல , 3.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) 

வா��-1 சில��ைடயா�ப�� , 4.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) வா��-1 

ஆல�ப�� , 5.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) வா��-1 கீழ�ப�ைண , 

6.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) வா��-2 ேகாலா�ப�� , 7.��ன���(வ.கி) 

��ன���(ஊ) வா��-2 ப�டார�ப�� ���காலன� , 8.��ன���(வ.கி) 

��ன���(ஊ) வா��-2 ப�டார�ப�� பைழய காலன� , 9.��ன���(வ.கி) 

��ன���(ஊ) வா��-2 ப�டார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

15 15 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய ஆ�.சி.சி 

க��ட�   ,ஆ���ப��     

622515

1.ஆ���ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-1ஆ���ப�� , 2.ஆ���ப��(வ.கி) 

ஆ��(ஊ) வா��-1 ஆ���ப�� நா�ேரா� , 3.ஆ���ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) 

வா��-1 ஒ�தவ �� , 4.ஆ���ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-1 ெத�� ���ப�� , 

5.ஆ���ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-1 வட�� ���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,மதயாைன�ப��   622515

1.மதயாைன�ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-1 மதயாைன�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

17 17 அரசின� ேமநிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி ேம�� க��ட� 

ெத�� பா��த�   ,ஆ��  

622515

1.ஆ���ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-2 சாமிஊரண��ப�� , 2.ஆ���ப��(வ.கி) 

ஆ��(ஊ) வா��-2ஆ�� , 3.ஆ���ப��(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-2 ேமல�ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

18 18 அரசின� ேமநிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி கிழ�� க��ட� 

ெத�� பா��த�   ,ஆ��  

622515

1.ெச�களா���(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-3 ெச. சீ�த�ப�� , 

2.ெச�களா���(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-4 ெச.ேமல�கா� , 

3.ெச�களா���(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-4 ெச�களா��� , 

4.ெச�களா���(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-4 ெச.ேமல�ப�� , 

5.ெச�களா���(வ.கி) ஆ��(ஊ) வா��-4 ஓர�ட��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய ஆ�.சி.சி. 

க��ட�   ,சி�க�தா��றி�சி 

622515

1.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 சி�க�தா�றி�சி , 

2.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 வட�� வ�கார�ப�� , 

3.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 ப�டா�ப�� , 

4.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 ப�டார�ப�� ஆதிதிராவ�ட� 

ெத� , 5.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 ெத�� 

வ�கார�ப�� , 6.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 ச�சீவ� 

ராய�ேகாவ�� ெத� , 7.சி�க�தா�றி�சி(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 

ஆ���கார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

20 20 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

�வ�க�ப�ள�, ெத��ப�தி 

வட���பா��த 

ஓ���க��ட�   

,�மாரம�கல�    622515

1.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-1 இ�சி�காமாைல�ப�� , 

2.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-1 ேதவள� , 

3.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-2 ��� , 

4.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-3 �மாரம�கல� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

�வ�க�ப�ள� வட�� ப�க� 

ெத���பா��த கிழ���ப�தி   

 ,�மாரம�கல�    622515

1.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-2 வ�க�ப�� , 

2.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-3 நா�சிலா� நக� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 113
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

22 22 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

�வ�க�ப�ள� வட�� ப�க�, 

ெத���பா��த  ேம���ப�தி  

 ,�மாரம�கல�    622515

1.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-3 ச�தி நக� , 

2.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-3 அ�ணாநக� ேம�� , 

3.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-3 பா��� சாைல , 

4.�மாரம�கல�(வ.கி) �மாரம�கல�(ஊ) வா��-3 வ�.ேக.நக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

23 23 �ன�த நா�ெப� ஆ�சி 

உதவ�ெப�� ந�நிைல�ப�ள�,  

 ,மா��� 622515

1.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா��-4 அ�ணாநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

24 24 �ன�த நா�ெப� ஆ�சி 

உதவ�ெப�� ந�நிைல�ப�ள�,  

 ,மா��� 622515

1.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா��-4 த��நக� , 2.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) 

வா��-2 ெசா�கலி�க�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

25 25 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, கிழ�� ப�க� 

வட�� பா��த பைழய 

க��ட�    ,மா��� 622515

1.மா���(வ.கி) மா��� (ஊ) வா��-2 ெசா�கலி�க�ர� 20 வ �� , 

2.மா���(வ.கி) மா��� (ஊ) வா��-2 ��த� நக� , 3.மா���(வ.கி) மா��� 

(ஊ) வா��-2 ேக.ேக. நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ���ப�தி    

,மா��� 622515

1.மா���(வ.கி) மா��� (ஊ) வா��-2 சித�பர நக� , 2.மா���(வ.கி) மா��� 

(ஊ) வா��-2 ஆ�� சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ேம�� 

வட���பா��த கிழ���ப�தி  

 ,மா��� 622515

1.மா���(வ.கி) மா��� (ஊ) வா��-2 மா��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

28 28 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,��த� 

�தியக��ட� இ  

ேம���பா��த     ,மா��� 

622515

1.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா��-1 ராசி�ர� சாைல , 2.மா���(வ.கி) 

மா���(ஊ) வா��-1 ராசி�ர� , 3.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா��-3 

வ �ன�நக� , 4.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா��-2 மா��� ைகனா�கைர , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

29 29 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ�� க��ட� 

ெத�� ப�க�   ,ம�ைட�� 

622515

1.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-3 ம�ைட�� , 2.ம�ைட��(வ.கி) 

ம�ைட��(ஊ) வா��-4 கீழேம� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

30 30 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ஓ�� க��ட� ெத���ப�தி, 

ெத�� க��ட�    

,ம�ைட�� 622515

1.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-3 ந�த�கா� , 2.ம�ைட��(வ.கி) 

ம�ைட��(ஊ) வா��-4 ெகா�ட��கா� , 3.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) 

வா��-4 நா��ைரய�கா� , 4.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-4 

நாவள��கி�கா� , 5.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-4 

��ம�ெச���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

31 31 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம���பா��த 

வட���ப�தி    ,ம�ைட�� 

622515

1.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-3 வா�திரா�ேம� , 

2.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-3 வடகா� , 3.ம�ைட��(வ.கி) 

ம�ைட��(ஊ) வா��-2 க��ய�கா� , 4.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) 

வா��-1 தி�மய�தா�கா� , 5.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-2 

அ�சி�கா� , 6.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-1 ஒரண�ேம� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   ,ம�ைட�� 

622515

1.ம�ைட��(வ.கி) ம�ைட��(ஊ) வா��-3 ம�ைட�� , 2.ம�ைட��(வ.கி) 

ம�ைட��(ஊ) வா��-3 ம�ைட�� சாைல , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

33 33 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ��� 

ப�தி க��ட�   

,ெதா�டமா�ந��� 622515

1.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ஈ.ப�. காலன� , 

2.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 வட���ெத� , 

3.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ெத���ெத� , 

4.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ஆதிதிராவ�ட� 

ெத� , 5.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ெத�� 

ேம� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

34 34 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ேம��� ப�தி   

,ெதா�டமா�ந��� 622515

1.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ேச�ளா�ேதா�� , 

2.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ந��ெத� , 

3.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 ேமல�ேதா�� , 

4.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-1,2 வட�� 

உைடயா� ெத� , 5.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-

1,2 ���ராஜா ெத� , 6.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) 

வா��-1,2 க�ள� ெத� , 7.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) 

வா��-3 கீழ�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 8.ெல��மண�ப��(வ.கி) 

ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-3 க�ப��றி�சி வய� , 

9.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-3 க�� வய� , 

10.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-3 ெபா��� வய� 

, 11.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெதா�ைடமாந���(ஊ) வா��-3 மண����ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

35 35 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ேம�� ப�க�   

,சி�னபா��ரா�ப�� 622502

1.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-1 ெத�� வ �ர�ப�� , 

2.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-1 சி��பா��ரா�ப�� 

, 3.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-1 ப��த���வய� , 

4.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-1 சி�னபா��ரா�ப�� 

, 5.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 த���கார�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

36 36 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத��� பா��த 

ப�தி   ,சி�னபா��ரா�ப�� 

622502

1.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 மணேம���கள� , 

2.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 

3.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 �சா��ெத� , 

4.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 ெல��மண�ப�� , 

5.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

6.ெல��மண�ப��(வ.கி) ெல��மண�ப��(ஊ) வா��-2 ேக� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

37 37 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� ப�க� 

வட�� பா��த க��ட�   

,ெத�ன�திைரய�ப�� 622502

1.ெத�னதிைரய�ப��(வ.கி) ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 

ஆல����ப�� , 2.ெத�னதிைரய�ப��(வ.கி) ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-2 ெத�னதிைரய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

38 38 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ேம�� ப�க� 

வட�� பா��த க��ட�   

,ெத�ன�திைரய�ப�� 622502

1.ெத�னதிைரய�ப��(வ.கி )ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 

ச�பாண��ப�� , 2.ெத�னதிைரய�ப��(வ.கி )ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) வா��-

3 எ���கா�ப�� , 3.ெத�னதிைரய�ப��(வ.கி )ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-3 ம��கி�ப�� , 4.ெத�னதிைரய�ப��(வ.கி 

)ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 ெந��தா�ப�� , 5.சிவகாமி�ர�(வ.கி) 

ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 சிவகாமி�ர� , 6.ேம���ப��(வ.கி) 

ெத�னதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 வைலய�வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

39 39 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட���ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,பாலா�டா�ப�� 622502

1.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-1 ம��கி�ப�� , 

2.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-1 பைழய 

���க�தா�ப�� , 3.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-1 

எ���கா�ப�� , 4.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-1 

காட�ப��ைளயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

40 40 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ெதாட�க�ப�ள� ெத���ப�தி 

�திய  ஓ���க��ட�   

,பாலா�டா�ப�� 622502

1.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-2 க���ைடயா�ப�� 

, 2.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட�ெத� 

, 3.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-2 பாலா�டா�ப�� , 

4.பாலா�டா�ப��(வ.கி) பாலா�டா�ப��(ஊ) வா��-3 மதிய��வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

41 41 அ�க�வா� ைமய�  �திய 

தா�� க��ட� கிழ�� 

பா��த�   ,களமா�� 622502

1.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-2 களமா�� க�ள�ெத� , 

2.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-2 மழவரா� ெத� , 3.களமா��(வ.கி) 

களமா��(ஊ) வா��-1 கா�திநக� , 4.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-1 

அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

42 42 அ�க�வா� ைமய� தா�� 

க��ட� கிழ�� பா��த�   

,நமணராயச��திர� 

களமா�� 622502

1.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-1 அ�ணாநக� , 2.களமா��(வ.கி) 

களமா��(ஊ) வா��-2 தவைள ேம� , 3.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-

3 ெபா���வய� , 4.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-3 சீ�த�ப�� , 

5.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) வா��-3 நமணராயச�திர� , 6.களமா��(வ.கி) 

களமா��(ஊ) வா��-3 க�ண�ேகா�ப�� , 7.களமா��(வ.கி) களமா��(ஊ) 

வா��-3 ேம���கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

43 43 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி.க��ட�   ,ந��ப�� 

622502

1.களமா��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-1 ம�ல�ப�� ேகானா� ெத� , 

2.களமா��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-1 ம�ல�ப�� க�ள�ெத� , 

3.களமா��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-1 ��ம�தா�கா� , 4.களமா��(வ.கி) 

ந��ப��(ஊ) வா��-1 ெத���ப�� , 5.களமா��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 

ந��ப�� , 6.களமா��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 வட���ப�� , 

7.களமா��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 சீ�த�ப�� காலன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
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th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH
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midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

44 44 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க�ட�ட� 

ேம�� ப�தி கிழ�� பா��த� 

  ,ந��பழன� 622515

1.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) வா��-1 அ�ைவயா�ப�� , 2.ந��பழன�(வ.கி) 

ந��பழன�(ஊ) வா��-1 கள��வ �� , 3.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) வா��-1 

க�தா�கி�ப�� , 4.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) வா��-1 ேகானா�கா� , 

5.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) வா��-2 ந��பழன� , 6.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) 

வா��-2 ந��பழன� ஆதிதிராவ�ட� கிழ��காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

45 45 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ஓ���க��ட� 

கிழ���ப�தி ேம�� பா��த� 

  ,ந��பழன� 622515

1.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) வா��-2 ந���பழன� ெப�மா�ேகாவ��ெத� , 

2.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) வா��-2 ந���பழன� , 3.ந��பழன�(வ.கி) ந��பழன�(ஊ) 

வா��-3 கார�ப�� க���ெகாைழகாலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH
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midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

46 46 த��ச உதவ� ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள� பைழய 

ஓ���க��ட� ேம�� ப�தி   

,ேகா�ைட�கார�ப�� 622515

1.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-1 ெவ�பாள�ப�� , 2.ஆல���(வ.கி) 

ஆல���(ஊ) வா��-1 கள���ப�� , 3.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-

1 ஆல��� , 4.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-1 ேகா�ைட�கார�ப�� 

, 5.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-1 ேகா�ைட�கார�ப�� 

அ�சன�ெத� , 6.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-1 

ேகா�ைட�கார�ப�� அ�சன�காலன� , 7.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) 

வா��-1 ேகா�ைட�கார�ப�� ேகானா�ெத� , 8.ஆல���(வ.கி) 

ஆல���(ஊ) வா��-2 சி�தா��� ெத���ெத� , 9.ஆல���(வ.கி) 

ஆல���(ஊ) வா��-2 சி�தா��� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

47 47 த��ச உதவ� ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட� கிழ���ப�தி  

 ,ேகா�ைட�கார�ப�� 622515

1.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-2 சி�தா��� வட���ெத� , 

2.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) வா��-3, ைக����ப�� , 3.ஆல���(வ.கி) 

ஆல���(ஊ) வா��-3 ேவ�ரா�ப�� , 4.ஆல���(வ.கி) ஆல���(ஊ) 

வா��-3, ேவல��ைடயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த வட���ப�தி ஆ�.சி.சி 

க��ட�   ,மல�ப�� 622515

1.ேபரா���(வ.கி) ேபரா���(ஊ) வா��-1 மல�ப�� , 2.ேபரா���(வ.கி) 

ேபரா���(ஊ) வா��-1 ெம�யன�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

49 49 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த ெத�� ப�தி ஆ�.சி.சி. 

க��ட�,    ,மல�ப�� 622515

1.ேபரா���(வ.கி) ேபரா���(ஊ) வா��-1 ெத�� மல�ப�� , 2.ேபரா���(வ.கி) 

ேபரா���(ஊ) வா��-1 ேமல�கா� , 3.ேபரா���(வ.கி) ேபரா���(ஊ) வா��-2 

க���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

50 50 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  தா��  

க��ட�  ெத�� பா��த�   

,ேபரா��� 622515

1.ேபரா���(வ.கி) ேபரா���(ஊ) வா��2,4 ேபரா��� , 2.ேபரா���(வ.கி) 

ேபரா���(ஊ) வா��-4 சா�திவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, பைழய 

ஓ���க��ட�,    

,அ�க�நாய�க�ப��  621316

1.க�த��(வ.கி) க�த��(ஊ) வா��-1 இைடய�ப��, கீழப�ச���, வ �ர�ப��, 

, 2.க�த��(வ.கி) க�த��(ஊ) வா��-1 ேவட�ப��,  , 3.க�த��(வ.கி) 

க�த��(ஊ) வா��-1 ���ப�ெத�, ெசவ�தியா���ப�� , 4.க�த��(வ.கி) 

க�த��(ஊ) வா��-2 க�த�� , 5.க�த��(வ.கி) க�த��(ஊ) வா��-2 

க��ட�ப�� , 6.க�த��(வ.கி) க�த��(ஊ) வா��-2 வட�� ஆ���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

52 52 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ேம�� 

பா��த �திய தா�� க��ட�   

 ,அ�க�நாய�க�ப�� 621316

1.க�த��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-2 க��ட� ப�� , 2.அ�க� 

நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-3 பால�ப�� , 3.அ�க� 

நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-3 கிடவ��� , 4.அ�க� 

நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-3 இைடய�ப�� , 5.அ�க� 

நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-3 அ�க� நாய�க�ப�� , 6.அ�க� 

நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-3 சீ�த�கா���ப�� , 7.அ�க� 

நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-3 ���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

53 53 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய க��ட� 

  ,��ைல�� 621316

1.அ�க� நாய�க�ப��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-1 கிடவ��� , 

2.��ைல��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-1 ெத�� ஆ���ப�� , 

3.��ைல��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-2 ��ைல�� , 4.��ைல��(வ.கி) 

க�த�� (ஊ) வா��-2 �ள���தா���ப�� , 5.��ைல��(வ.கி) க�த�� 

(ஊ) வா��-2 ேரா�டா���ப�� , 6.��ைல��(வ.கி) க�த�� (ஊ) வா��-2 

���க�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

54 54 ஊரா�� ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�இ கிழ�� 

ப�தி   ,ேவ�� 621316

1.ேவ��(வ.கி) ேவ��(ஊ) வா��-1 ேவ�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

55 55 ஊரா�� ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� வட�� பா��த�   

,ேவ�� 621316

1.ேவ��(வ.கி) ேவ��(ஊ) வா��-4 க�தாள�ப�� , 2.ேவ��(வ.கி) 

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

கீழசி�னபழன��ப�� , 4.ேவ��(வ.கி) ேவ��(ஊ) வா��-4 

ேமலசி�னபழன��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

56 56 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��ப�தி   

,ேவ�� 621316

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

வா��-2 ெகா�னகா���ப�� , 3.ேவ��(வ.கி) ேவ��(ஊ) வா��-2 

�சா��ப�ைண , 4.ேவ��(வ.கி) ேவ��(ஊ) வா��-3 வ�ல�ேகா�ப�� , 

5.ேவ��(வ.கி) ேவ��(ஊ) வா��-3 கீழெதா��யப�� , 6.ேவ��(வ.கி) 

ேவ��(ஊ) வா��-3 ேமல�ெதா��யப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

midj;J 
thf;fhsHfs;;

57 57 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�   

�த�ைமக��ட� ந��ப�தி 

கிழ�� பா��த�   

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 ஈ�வ�நக� , 

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 ெப�யா� நக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

58 58 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�   

வட���க��ட� ெத�� 

�பா��த ேம��ப�தி    

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 காமரா�நக� , 

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 ச�ைத�� வட���ப�தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

59 59 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�  

வட�� க��ட�  ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 மல��ள� , 

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 அ�ம�ேகாவ��ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

60 60 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�  

வட�� க��ட�  ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-2அ�ணாநக�,ப��ைசெகா�தனா� 

ெத�,வடெத� , 2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3 மண�பாைற 

சாைல(எ�.ஜி.ஆ� நக�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

61 61 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ���ப�தி ெத�� பா��த 

ஆ�சிசி க��ட�   

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

62 62 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி கிழ�� பா��த 

ஆ�சிசி க��ட�   

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3 ச�னதிெத�(கீழ ரத வ �தி, 

ெத�� ரத வ �தி) , 2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3,4 ேதர� 

ெத�(ப�.ப�.எ� டவ�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ஓ���க��ட� 

வட�� பா��த�    

,வ�ராலிமைல 621316

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

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3 ெத���ெத� ேம� ப�தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ெத�� பா��த�   

,வ�ராலிமைல 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3 ம�ைரேரா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

65 65 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி க��ட� (பைழய 

உதவ��ெதாட�கக�வ� 

அ�வலக�)   ,வ�ராலிமைல 

621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3 கா���ப�� சாைல , 

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-3 ���ேகா�ைட சாைல , 

3.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 வட���ெத� , 

4.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-2 தி��சிெமய�� ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

66 66 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ெத�� பா��த 

�திய ஆ�சிசி க��ட�,   

,வ�ராலிமைல  621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 ம�ைர சாைல , 

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 கா���ப�� , 

3.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 இ.ப�. ஆப�� ேரா� , 

4.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 மணேம���ப�� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

67 67 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   கிழ�� 

க��ட� வட���பா��த 

கிழ���ப�தி    ,வ�ராலிமைல 

 621316

1.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 மாதி�ப�� , 

2.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 கலி�க�ப�� , 

3.வ�ராலிமைல(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-4 சரைல�ப�ள� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

68 68 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

தா�� க��ட� ேம��ப�தி 

ெத�� பா��த�   ,வ�க�ப�� 

 621316

1.வ�க�ப��(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 வ�க�ப�� , 2.வ�க�ப��(வ.கி) 

வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 ராமகி��ணா நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

69 69 அரசின� ெப�க� ேம� 

நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

ேம�� க��ட� கிழ�� 

பா��த�   ,வ�க�ப��  621316

1.வ�க�ப��(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 ேத�தா�ப�� , 

2.வ�க�ப��(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 ெகா�ட�நாய�க�ப�� , 

3.வ�க�ப��(வ.கி) வ�ராலிமைல(ஊ) வா��-1 �றி�சி�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

70 70 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி    

,ேம�த��� 621316

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

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

ேம�த��� (ஊ) வா��-4 அல�க�ப�� , 4.ேம�த���(வ.கி) ேம�த��� (ஊ) 

வா��-4 சி�த����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��ப�தி   

,ேம�த��� 621316

1.ேம�த���(வ.கி) ேம�த��� (ஊ) வா��-3 �ரவ��ப�ைண , 

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

3.ேம�த���(வ.கி) ேம�த��� (ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

72 72 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��� 

பா��த ஓ���க��ட�    

,அ�தி�ப�ள� 621316

1.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 

�சா�நாய�க�ப�� , 2.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-1 �����யா�ப�� காலன� , 3.வானதிைரய�ப��(வ.கி) 

வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 ெசவ�கா���ப�� , 

4.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 சவ�யா��ர� , 

5.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 �����யா�ப�� 

, 6.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-2 

ப�ள���ட�தா�ப�� , 7.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-2 உ�ப�லிய�ப�� , 8.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-2 ெஜயம�கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

73 73 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஓ���க��ட�    

,அ�தி�ப�ள� 621316

1.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-2 சீ�நாய�க�ப�� 

, 2.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-2 ெஜயம�கள� 

காலன� , 3.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-1 

ேகாட�கிநாய�க�ப�� , 4.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-3 அல�க�ப�� , 5.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-3 ெவ�ளாளெத� , 6.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-3 ெசவன�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

74 74 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� கிழ�� பா��த  

ெத���ப�தி   ,அ�தி�ப�ள� 

621316

1.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 அ�தி�ப�ள� , 

2.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 மணைவ சாைல , 

3.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 

ந�ய��ேகா�ப�� , 4.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-3 ந��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

75 75 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ேம�� பா��த�   

,அ�தி�ப�ள� 621316

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

2.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-3 

வான�திைரய�ப�� , 3.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-4 வான�திைரய�ப�� காலன� , 4.வானதிைரய�ப��(வ.கி) 

வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-4 ெத���ப�� , 5.வானதிைரய�ப��(வ.கி) 

வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-4 ேம�கா���ப�� , 

6.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) வா��-4 

க���கா���ப�� , 7.வானதிைரய�ப��(வ.கி) வானதிைரய�ப��(ஊ) 

வா��-4 மணேம���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

76 76 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� க��ட�  

 ,ந�ப�ப�� 621312

1.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-2 ந�ப�ப��(ஊ) , 

2.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3 கவர�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

77 77 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

பா��த ேம�� ெத��ப�தி 

தா�� க��ட�   ,ந�ப�ப�� 

621312

1.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3 பகவா�ப�� , 2.ந�ப�ப��(வ.கி) 

ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3 கவர�ப�� பரவ� , 3.ந�ப�ப��(வ.கி) 

ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3 ம�தின��ப�� , 4.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) 

வா��-3 ��சி�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

78 78 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�. ேம�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,ந�ப�ப�� 621312

1.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-1 ���கா���ப�� , 

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

3.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-1 உ�ப�லிய�ப�� , 

4.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-1 �ரச�ப�� , 5.ந�ப�ப��(வ.கி) 

ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3 ெவ�ைளமைட�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

79 79 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� க��ட�  

 ,ந�ப�ப�� 621312

1.ந�ப�ப��(வ.கி) ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3ேகாடாலி��� , 2.ந�ப�ப��(வ.கி) 

ந�ப�ப��(ஊ) வா��-3 ேகா�ைட�கார�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

80 80 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய 

ஓ���க����   ,ராஜாள�ப�� 

621312

1.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 எ�ைல�கா�ப�� , 

2.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 காைட�ேகா�ப�� , 

3.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 ப��ள��ள���ப�� , 

4.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 ��த�க��ட�ப�� , 

5.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 பா�பாப�� , 

6.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 க��காவல�ப�� , 

7.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-1 அ��காவல�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

81 81 அரசின� உய� நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட� கிழ�� 

பா��த�   ,ராஜாள�ப�� 621312

1.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� , 

2.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-2 ப��கார�ப�� , 

3.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-2 சி�த�காள�ப�� , 

4.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-2 ஆ��யா�ப�� , 

5.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-2 ��பராய�ப�� , 

6.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-2 கார�க��ட�ப�� , 

7.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-4 பா�னாப�� , 

8.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-4 ���யப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

82 82 அரசின� உய� நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�தி 

வட�� க��ட�   

,ராஜாள��ப�� 621312

1.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-3 ராஜாள��ப�� , 

2.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-3 காரைட�க�ப�� , 

3.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-3 ஒணா�மைட , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

83 83 அரசின� உய� நிைல�ப�ள� 

வட��  க��டமெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,ராஜாள��ப�� 621312

1.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-3 க���கா���ப�� , 

2.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-4 பா�னாப�� , 

3.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-4 �சா��ப�� , 

4.இராஜாள��ப��(வ.கி) இராஜாள��ப��(ஊ) வா��-4 ���ய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

84 84 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ேம�� � தியதா��க��ட�   

,வ��தா�ப�� 621312

1.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 ப�ேம�கி�ப�� , 

2.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-2 ப�ள�கால�ப�� , 

3.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 வ��தா�ப�� , 

4.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 ஆனா�கா� , 

5.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 சீரா�ப�� , 

6.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 அ��ரா�ள���ப�� , 

7.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 ேமகா�டா�ப�� , 

8.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-1 தைலயா��ப�� , 

9.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-2 கைட�கா�ப�� , 

10.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-2 ெச��யா�ப�� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

85 85 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� வட�� பா��த�   

,சரள�ப�� 621312

1.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-2 ெச��யாப�� ேசாைல 

ப�ைண�ெத� , 2.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-2 

ெச��யாப�� ேம�� , 3.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 

மண�ப��� ெத� , 4.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 �சா� 

ப�ைண ெத� , 5.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 ெசரள�ப�� 

ேசாைல�ப�ைண�ெத� , 6.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 

எர�கா� , 7.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 க��� ெத� , 

8.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-3 சரள�ப�� , 

9.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 ந�வள� , 

10.வ��தா�ப��(வ.கி) வ��தா�ப��(ஊ) வா��-4 ெர�கனா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

86 86 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�     

,சீ�த�ப�� 621312

1.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) சீ�த�ப�� வட�� , 

2.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) சீ�த�ப�� ெத�� , 

3.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ)  வா��-2 ேம���கைட , 

4.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ)  வா��-2 அ�தி�கா� , 

5.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ)  வா��-2 ெவ�ள�க�ப�� , 

6.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ)  வா��-2 ெபா�த�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

87 87 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ெத���பா��த 

வட��  தா�� க��ட�   

,ெபா�யாமண� 621312

1.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) வா��-4 ெசவ�ப�� வட�� , 

2.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) வா��-4 க�லா�கா� , 

3.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) வா��-4 ெசவ�ப�� ெத�� , 

4.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) வா��-4 வட�கி�கள� , 

5.ெபா�யாமண�(வ.கி) ெபா�யாமண�(ஊ) வா��-3 ெபா�யாமண� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

88 88 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

�வ�க�ப�ள�    

,ேசன�ய�ப�� 621316

1.கசவ��(வ.கி) கசவ��(ஊ) வா��-1 ���தகால�ப�� , 2.கசவ��(வ.கி) 

கசவ��(ஊ) வா��-1 கா�காேம� , 3.கசவ��(வ.கி) கசவ��(ஊ) வா��-1 

க��ரா�ப�� , 4.கசவ��(வ.கி) கசவ��(ஊ) வா��-1 

மண�ப��யா�கள� , 5.கசவ��(வ.கி) கசவ��(ஊ) வா��-1 ேசன�ய�ப�� 

, 6.கசவ��(வ.கி) கசவ��(ஊ) வா��-1 நாவா��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

89 89 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

�வ�க�ப�ள�     

,இைடய�ப�� 621316

1.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��1. 

இைடய�ப��  கிழ�� , 2.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) 

ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-1, இைடய�ப�� ேம�� , 

3.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-1, 

ெசவ�கால�ப�� , 4.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) 

வா��-2, வட�� ேமா�த�ப�� , 5.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) 

ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-2, ஒ�த�கைட கிழ�� , 

6.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-2, 

அ�சன�காலன� , 7.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) 

வா��-2, ெவ�ள�யா�ப�ைண , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

90 90 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,    

,ேத�கா�தி�ண��ப��  621316

1.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-3 

�லி�ப�ைன , 2.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) 

வா��-3 ந�ப�யா� ப�ைண , 3.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) 

ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-3 ெப��சி�க��ட�ப�� , 

4.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-3 

வள�ப�ைண , 5.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) 

வா��-3 எ�.சி. காலன�(ேத�கா�தி�ன��ப��) , 

6.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-4 க��ட� 

ெத� , 7.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-4 

�சா��ப�� , 8.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-

4 ��பா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
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th.rh.v
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thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

91 91 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, ெத�� 

பா��த�   

,ேத�கா�தி�ண��ப��  621316

1.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-2 ஒ�த�கைட 

ேம�� , 2.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-2 

ேமா�த�ப�� வட�� , 3.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) 

ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-3 வற���கா� , 

4.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-3 

ந�ேமா�த�ப�� , 5.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) 

வா��-3 ேமா�த�ப�� ெத�� , 6.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) 

ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-4 ெச��யா� கைட ெத� , 

7.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-4 ராசாகா� , 

8.ேத�கா�தி�ன��ப��(வ.கி) ேத�கா�தி�ன��ப��(ஊ) வா��-4 

கைரயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

92 92 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

ஓ���க��ட� வட���ப�தி 

ேம��பா��த�   

,ெகா��பா�� 621316

1.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா��(ஊ) வா��-2 காள�ப�� , 

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

3.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா��(ஊ) வா��-6 ச�கி�ப�� , 

4.கசவ��(வ.கி) ெகா��பா��(ஊ) வா��-6 கசவ�� , 5.கசவ��(வ.கி) 

ெகா��பா��(ஊ) வா��-6 ேகானா��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

93 93 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�க�ப�தி   ,ெகா��பா�� 

621316

1.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-2 ச����கா� , 

2.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 தாள�கா� , 

3.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 ெகா��பா��  , 

4.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 ேகா�ட�கைர , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� க��ட� 

ேம�� பா��த�   

,ெகா��பா�� 621316

1.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-2 �லா�கள� , 

2.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-2 ��தி�கள� , 

3.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-2 மைலயா�கள� , 

4.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-1 வா�யா� கள� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய ஆ�சிசி 

க��ட�   ,ெகா��பா�� 

621316

1.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-1 நாவ�ேகா�ப�� , 

2.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-1 அரச���ப�� , 

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

4.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 வடகா���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� வட���ப�க 

ஓ��்�க��ட� ெத�� 

பா��த�   ,ெகா��பா�� 

621316

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

2.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 �சா��கள� , 

3.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 கர��கள� , 

4.ெகா��பா��(வ.கி) ெகா��பா�� (ஊ) வா��-3 ெகா��பா�� ச�திர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

97 97 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ��த� �திய 

க��ட�   ,வ�ரா�� 621316

1.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-2 ெகா��கா�ப�� , 2.வ�ரா��(வ.கி) 

வ�ரா��(ஊ) வா��-2 ெத�� ெகா��கா�ப�� , 3.வ�ரா��(வ.கி) 

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

ந�சான��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

98 98 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,பகவா�ப�� 

621316

1.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-1 பார�ப�� , 2.வ�ரா��(வ.கி) 

வ�ரா��(ஊ) வா��-1 �ரச�கா�ப�� , 3.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-1 

பகவா�ப�� , 4.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-1 ெபா�ன��ள���ப�� , 

5.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-1 ப�ள�ந�த� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

99 99 ஊரா�சி ஒ்�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ேம�� பா��த�   ,வ�ரா�� 

621316

1.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-1 ப�ள�ந�த� , 2.வ�ரா��(வ.கி) 

வ�ரா��(ஊ) வா��-1 வ�ரா�� , 3.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-3 

வட�கி�ப�� , 4.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-3 கான�யாள�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

100 100 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ராமக��டா�ப�� 621316

1.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-3 இராம�க��ட�ப�� , 

2.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-3 ப��ல�ப�� , 3.வ�ரா��(வ.கி) 

வ�ரா��(ஊ) வா��-3 ேதசியகால�ப�� , 4.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-

3 ந�த�கா� , 5.வ�ரா��(வ.கி) வ�ரா��(ஊ) வா��-3 ேம�கா�டா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

101 101 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��பா��த 

ெத�� க��ட�   

,ெத�ன�பா� 621316

1.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-1 த���கா�டா�ப�� , 

2.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-1 ேம�கா�டா�ப�� , 

3.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-2 ெத�� காலன� , 

4.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-2 ெத�ன�பா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

102 102 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���பா��த எ� எ� ஏ 

க��ட�   ,ெத�ன�பா� 621316

1.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-2 வட�� காலன� , 

2.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-2 ச�பான� ெத� , 

3.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-2 ச�����பா�ப�� , 

4.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-3 காளச�க�ப�� , 

5.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-3 ெத�� ெகா��கா�ப�� , 

6.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-3 கலரா�கா���ப�� , 

7.ெத�ன�பா�(வ,கி) ெத�ன�பா�(ஊ) வா��-3 ��த��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���பா◌ா�த ேம���ப�தி 

   ,இராஜகி� 621316

1.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-1 ெபாதிய�ேகா�ப�� , 

2.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-1 கா�கா�� , 3.இராஜகி�(வ.கி) 

இராஜகி�(ஊ) வா��-1 �ளவா��ப�� , 4.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-

1 சி�னபழன��ப�� , 5.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-2 

�ள�கார�ப�� , 6.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-2 ஆ���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

104 104 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���பா��த கிழ�� ப�தி   

,இராஜகி� 621316

1.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-2 ��தா�ட�ம� ேகாவ�� , 

2.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-2 மாமர���ப�� , 3.இராஜகி�(வ.கி) 

இராஜகி�(ஊ) வா��-2 காைரேம���ப�� , 4.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) 

வா��-2 க���தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

105 105 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���பா��த ேம��க ப�தி  

 ,இராஜகி� 621316

1.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-23 ��கா�ப�� , 2.இராஜகி�(வ.கி) 

இராஜகி�(ஊ) வா��-3 �மரவா� ந�த� , 3.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) 

வா��-3 இராஜகி� , 4.இராஜகி�(வ.கி) இராஜகி�(ஊ) வா��-3 சி�னராஜகி� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

106 106 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,தி�ந��� 

621316

1.தி�ந���(வ.கி) தி�ந���(ஊ) வா��-1 தி�ந��� , 2.தி�ந���(வ.கி) 

தி�ந���(ஊ) வா��-2 நா�சி��றி�சி , 3.தி�ந���(வ.கி) தி�ந���(ஊ) 

வா��-2 அரச�ப�� , 4.தி�ந���(வ.கி) தி�ந���(ஊ) வா��-2 

ேம���கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

107 107 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட���ப�தி 

கிழ���பா��த க��ட�   

,தி�ந��� 621316

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

தி�ந���(ஊ) வா��-2 கல�ப�� , 3.தி�ந���(வ.கி) தி�ந���(ஊ) வா��-

3 ேமல�கள� , 4.தி�ந���(வ.கி) தி�ந���(ஊ) வா��-3 

ஆ�சநாய�க�ப�� , 5.தி�ந���(வ.கி) தி�ந���(ஊ) வா��-3 

சாைல�கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

108 108 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,   ,க�ட��� 

622102

1.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-1 க�ட��� , 2.க�ட���(வ.கி) 

க�ட���(ஊ) வா��-1 இைட�ெத� , 3.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-

1 க�ள�அைட�க�ப�� , 4.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-1 ஆழி�கா� 

, 5.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-1 ெத���ப�ைண , 

6.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-1 ஆ�சநாய�க�ப�� , 

7.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-1 ��கா�கள� , 8.க�ட���(வ.கி) 

க�ட���(ஊ) வா��-1 நகர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

109 109 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�   ,��கேகா�ப�� 

622102

1.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-2 பா�பா�வய� , 2.க�ட���(வ.கி) 

க�ட���(ஊ) வா��-2 சி�ன���ப�� , 3.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) 

வா��-2 ேவலா�கா�ப�� , 4.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-2 

ெப�ய���ப�� , 5.க�ட���(வ.கி) க�ட���(ஊ) வா��-2 

��க�ேகா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

110 110 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�இ 

வட���பா��த கிழ���ப�தி 

க��ட�   ,எ�வ�ப�� 622515

1.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-4 ��வய� , 2.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-

4 வ��லாேராைட , 3.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-4 வ��லாேராைட காலன� 

, 4.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,4 ���கி��ண�ப�� , 5.����(வ.கி) 

����(ஊ) வா��-1 ஆல��ள� , 6.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

வளதா��ப�� , 7.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ப��ைச�ேதவ�ப�� , 

8.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 சீ�த�ப�� , 9.����(வ.கி) ����(ஊ) 

வா��-3 கா�தா�ப�� , 10.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

ப��ைச�ேதவ�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

111 111 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  வட���பா��த 

ேம��ப�தி க��ட�   

,எ�வ�ப�� 622515

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

எ�வ�ப�� , 3.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-2 அ�வ�கா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

112 112 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�   

,ேகா���ப�� 622604

1.ேகா����ப��(வ.கி) ேகா����ப��(ஊ) வா��-1 ேகா����ப�� , 

2.ேகா����ப��(வ.கி) ேகா����ப��(ஊ) வா��-1 ப�ன��ப�� , 

3.ேகா����ப��(வ.கி ேகா����ப��(ஊ) வா��-1 சி�ன���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ப�லி�ப�� 

622604

1.த�னா���(வ.கி) ேகா����ப��(ஊ) வா��-2 ப�லி�ப�� , 

2.த�னா���(வ.கி) ேகா����ப��(ஊ) வா��-2 ப�.ேம���ப�� , 

3.த�னா���(வ.கி) ேகா����ப��(ஊ) வா��-2 த�னா��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

114 114 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள�  

ஓ���க��ட�,    ,பா��� 

622102

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

பா���(ஊ) வா��-1 ெத��கள� , 3.பா���(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-2 

பா��� அ�ஜனகாலன� , 4.பா���(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-2 

ெந��களா��� , 5.பா���(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-2 இைடய�கள� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

115 115 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ��த� �திய 

க��ட�   ,பா��� 622102

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

வா��-3 வளதா��ப�� , 3.பா���(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-3 

அ��பாள��ப�� , 4.பா���(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-3 ��கா�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

116 116 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ைப�� 622102

1.பா���(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-3 ைப�� , ம�களா�ப�� , 2.ைப��(வ,கி) 

பா���(ஊ) வா��-3 பா�பா�கள� , 3.ைப��(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-3 

வ��டாநிைல�ப�� , 4.ைப��(வ,கி) பா���(ஊ) வா��-3 மார�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

117 117 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய ஆ�சிசி 

க��ட�   ,ந�ய�ப�� 622515

1.ெவ�மண�(வ.கி) ெவ�மண�(ஊ) வா��-1 ெப�ய�ள��ப�� , 

2.ெவ�மண�(வ.கி) ெவ�மண�(ஊ) வா��-1 ம�ல�ப�� , 3.ெவ�மண�(வ.கி) 

ெவ�மண�(ஊ) வா��-1 சி�ன�ள��ப�� , 4.ெவ�மண�(வ.கி) ெவ�மண�(ஊ) 

வா��-1 ெவ�மண� , 5.ெவ�மண�(வ.கி) ெவ�மண�(ஊ) வா��-2 ந�ய�ப�� , 

6.ெவ�மண�(வ.கி) ெவ�மண�(ஊ) வா��-2 ந�ய�ப�� காலன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

118 118 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத���பா��த� 

  ,மா��� 621316

1.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-2 மா��� , 2.நா���ப��(வ.கி) 

நா���ப��(ஊ) வா��-2 கள���ப�� , 3.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) 

வா��-2 ேம���கைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

119 119 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட��ப�தி   

,மா��� 621316

1.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-1 அர����ப�� , 

2.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-1 எ�. நா���ப�� , 

3.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-1 ேக. நா���ப�� , 

4.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-1 ேமலசி�த����ப�� , 

5.நா���ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-1 கீழசி�த����ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

120 120 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட�  

 ,ம�த�ப�� - 621316

1.ம�த�ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-1,2 கண�க�ப�� , 

2.ம�த�ப��(வ.கி) வ�ளா�ப��(ஊ) வா��-1 க��ப�மைல , 

3.ம�த�ப��(வ.கி) வ�ளா�ப��(ஊ) வா��-2 ம�த�ப�� , 4.ம�த�ப��(வ.கி) 

வ�ளா�ப��(ஊ) வா��-2 ஆதன�ப�� , 5.ம�த�ப��(வ.கி) வ�ளா�ப��(ஊ) 

வா��-2 ேம���ப�� , 6.ம�த�ப��(வ.கி) வ�ளா�ப��(ஊ) வா��-2 

ப��ன����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

121 121 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வ�ளா�ப�� 

- 621316

1.வ�ளா�ப��(வ,கி) வ�ளா�ப��(ஊ) வா��-1,2 வ�ளா�ப��  , 

2.வ�ளா�ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) வா��-3 இ�சி�ப�� , 3.வ�ளா�ப��(வ.கி) 

நா���ப��(ஊ) வா��-3 ���க�ப�� , 4.வ�ளா�ப��(வ.கி) நா���ப��(ஊ) 

வா��-3 ேம���கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

122 122 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  

ெத���பா��த வட�� 

க��ட�   ,ெல�னா�ப�� 

622504

1.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ெல�கனா�ப�� 

ேமல�ெத� , 2.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 

ெல�கனா�ப�� ஆசா��ெத� , 3.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) 

வா��-1 ெல�கனா�ப�� ���� ெத� , 4.ெல�கனா�ப��(வ.கி) 

ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ெல�கனா�ப�� அ�பலகார�ெத� கிழ�� , 

5.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ெல�கனா�ப�� 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 6.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 

ெல�கனா�ப�� அ�பலகார�ெத� ேம�� , 7.ெல�கனா�ப��(வ.கி) 

ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ெல�கனா�ப�� கீழ�ெத� , 

8.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 �ைனய�கள� , 

9.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 தா���ப�� , 

10.ெல�கனா�ப��(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 கீழ�கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

123 123 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,பாதிப�� 

622504

1.பாதி�ப�� (வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� , 2.பாதி�ப�� 

(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 பாதி�ப�� ெத���ெத� , 3.பாதி�ப�� 

(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 பாதி�ப�� ேமல�ெத� , 4.பாதி�ப�� 

(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 பாதி�ப�� வட���ெத� , 5.பாதி�ப�� 

(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 பாதி�ப�� அ�பலகார�ெத� , 

6.பாதி�ப�� (வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 பாதி�ப�� அ�சன�ெத� , 

7.பாதி�ப�� (வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 ���ப�ப�� , 8.பாதி�ப�� 

(வ.கி) ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 ப�ம�ப�� , 9.பாதி�ப�� (வ.கி) 

ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 நடராச�ர� , 10.பாதி�ப�� (வ.கி) 

ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ஆவார����ப�� , 11.பாதி�ப�� (வ.கி) 

ெல�கனா�ப��(ஊ) வா��-2 அ�த����ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 53 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

124 124 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட� 

ேம���ப�தி வட���பா��த� 

  ,ேமல���வய� 622502

1.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-1 ஆய����வய� , 

2.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-1 வ �ர�வய� , 

3.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-1 ெத����வரவய� , 

4.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-1 ேபார��கள� , 

5.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-1 வட�� �வரவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

125 125 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட� 

வட���பா��்த கிழ���ப�தி  

 ,ேமல���வய� 622502

1.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-2 ேமல���வய� , 

2.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-2 ேச�ராவய� , 

3.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-2 சீன�வய� , 

4.ேமல���வய�(வ.கி) ேமல���வய�(ஊ) வா��-2 உடவய� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

126 126 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட� 

ெத��    ,�ள���  622504

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-1 கா�திநக� , 2.�ள���(வ.கி) 

�ள���(ஊ) வா��-1 ஆ����வய� சாைல , 3.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) 

வா��-1,2 கீழ�ெத� , 4.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-1 நாய�க�ெத� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

127 127 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய க��ட� 

கிழ���ப�தி    ,�ள���  

622504

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 2.�ள���(வ.கி) 

�ள���(ஊ) வா��-1 ச�கிலிய�ெத� , 3.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-1 

ஆ���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

128 128 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  

ஓ���க��ட�,   ,�ள��� 

622504

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

129 129 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட��ப�க�  

ெத���பா��த ேம���ப�தி   

,�ள��� 622504

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-1 ேவளா�ெத� , 2.�ள���(வ.கி) 

�ள���(ஊ) வா��-2 ெப�மா�ேகாவ��ெத� , 3.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) 

வா��-2 ந��ப�� , 4.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-2 பர�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

130 130 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   கிழ�� 

ப�தி   ,இைளயாவய� 622504

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-2, க����மிய�ப�� , 2.�ள���(வ.கி) 

�ள���(ஊ) வா��-3, ேகாவ��கா� , 3.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, 

இைளயாவய� -இைளய தமி�நக� , 4.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, 

இைளயாவய� , 5.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, இைளயாவய� 

ப�ள�ெத� , 6.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, சி�னவா�� 

�சா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

131 131 ஊரா�சி 

ஒ�றியந�நிைல�ப�ள�  

கிழ��பா��த வட���ப�தி   

,அ�தி�வய� 622504

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, உைடயமழவரா�ப�� , 

2.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, வல�ெகா�டா�ெத� , 

3.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3, அ�தி�வய� , 4.�ள���(வ.கி) 

�ள���(ஊ) வா��-3, அ�தி�வய� ேக� காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

132 132 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ஆ�சிசி 

க��ட�, ேம��ப�தி,   

,ஓ���� 622504

1.வ�க�ப��(வ.கி) ஒ����(ஊ) வா��-1 வ�க�ப�� , 2.வ�க�ப��(வ.கி) 

ஒ����(ஊ) வா��-2 க�பேம� , 3.வ�க�ப��(வ.கி) ஒ����(ஊ) வா��-1 

ெகா�ட�ப�ள� , 4.வ�க�ப��(வ.கி) ஒ����(ஊ) வா��-1 ��ளந��ப�� , 

5.ஒ����(வ.கி) ஒ����(ஊ) வா��-2 வ �ர�வய� , 6.ஒ����(வ.கி) 

ஒ����(ஊ) வா��-2 ����கார�ப�� , 7.ஒ����(வ.கி) ஒ����(ஊ) 

வா��-2 இள�தாவா� , 8.ஒ����(வ.கி) ஒ����(ஊ) வா��-3 இைடய�ெத� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

133 133 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ஆ�சிசி 

க��ட� வட�� ப�தி,   

,ஓ���� 622504

1.ஒ����(வ.கி) ஒ����(ஊ) வா��-2 ஒ���� , 2.ஒ����(வ.கி) 

ஒ����(ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 3.ஒ����(வ.கி) ஒ����(ஊ) 

வா��-2 க�ணா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

134 134 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ��த� �திய 

க��ட�   ,தாய�ன��ப�� 622101

1.தாய�ன��ப��(வ.கி) தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-1 தாய�ன��ப�� , 

2.தாய�ன��ப��(வ.கி) தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-1 இ��ப����ப�� அ�சன� 

காலன� , 3.தாய�ன��ப��(வ.கி) தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-1 இ��ப����ப�� 

கிழ���ெத� , 4.தாய�ன��ப��(வ.கி) தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-1 

இ��ப����ப�� வட���ெத� , 5.தாய�ன��ப��(வ.கி) தாய�ன��ப��(ஊ) 

வா��-1 ��வய� ப�தி , 6.ெப�����ப��(வ.கி) தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-2 

கா��ம�த�ப�� அ�சன�காலன� , 7.ெப�����ப��(வ.கி) 

தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-2 கா��ம�த�ப�� , 8.ெப�����ப��(வ.கி) 

தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-2 சி�ம�கல�ப�� , 9.ெப�����ப��(வ.கி) 

தாய�ன��ப��(ஊ) வா��-2 ெப�����ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

135 135 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,    ,சி���ப��

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

2.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-4 க�ல�ப�� , 

3.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-4 க�டய�ேகா�ப�� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

136 136 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,    

,கைல����ப��- 622101

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

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

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

4.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-4 ேமல�க��பா��ப�� , 

5.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-4 ேவ�ைக�றி�சி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

137 137 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,    ,ஏதின��ப�� 

622101

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

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

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

138 138 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

பா��த ேம���ப�தி   

,ஊர�ப�� 622101

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

2.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-2, வ�ள�திவய� , 

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

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

5.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-2, ஊர�ப�� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ���ப�தி   

,ஊர�ப�� 622101

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

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

3.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-3 ெம�வழி�சாைல கிழ�� , 

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

5.வ�ள���ப��(வ.கி) வ�ள���ப��(ஊ) வா��-3 ெம�வழி�சாைல வட�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

140 140 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  வட�� ஓ�� 

க��ட�,   ,கீழ��றி�சி 622101

1.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 

2.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத�-1 , 

3.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-2 ெத�� ெத� , 

4.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-2 அ�பலகார�ெத� , 

5.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� -2 , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

141 141 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  வட�� தா�� 

க��ட�,   ,கீழ��றி�சி 622101

1.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-2 க�லி�சிவய� , 

2.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-2 வல�ைகமா� , 

3.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-3 ப�ரா�ப�� , 4.கீழ��றி�சி(வ.கி) 

கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 5.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) 

வா��-3 க�பக�ப�� , 6.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-3 

மல�ப�� , 7.கீழ��றி�சி(வ.கி) கீழ��றி�சி(ஊ) வா��-3 காயா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� �திய 

தா�� க��ட�   ,இரா��ச� 

622102

1.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-1 க�பா ரா��ச� , 

2.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-1 க�மா� ப�ைண , 

3.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-1 அ�ப�சி ப�ைண , 

4.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-1 ெகா�காய� ப�ைண , 

5.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-1 பாைற�கள� , 6.இரா��ச�(வ.கி) 

இரா��ச�(ஊ) வா��-1 ��சாய� ப�ைண , 7.இரா��ச�(வ.கி) 

இரா��ச�(ஊ) வா��-1 பான��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� �திய 

தா�� க��ட�   ,இரா��ச� 

622102

1.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 ேம�க�தியா� ப�ைண , 

2.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 பாதி�கார� ப�ைண , 

3.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 ம����க�� , 4.இரா��ச�(வ.கி) 

இரா��ச�(ஊ) வா��-2 கலி�கிப�� , 5.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) 

வா��-2 ���ப�� , 6.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 க���கா� , 

7.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 கீழ�கள� , 8.இரா��ச�(வ.கி) 

இரா��ச�(ஊ) வா��-2 ஆய�����ப�� , 9.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) 

வா��-2 ேகாய��ேம� , 10.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 

த��தா�ப�ைண , 11.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-2 �ள�ய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி    

,எ���மண�ப�� 622102

1.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 ெசவ�கள� , 2.இரா��ச�(வ.கி) 

இரா��ச�(ஊ) வா��-3 ப�யா� ெத� , 3.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) 

வா��-3 க�த�ப�ைண , 4.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 

ப�ைடய�கள� வடெத� , 5.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 

ப�ைடய�கள� ெத���ெத� , 6.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 

ேச�வராய� கள� , 7.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 

ெபா�லி�ப�ைண , 8.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 

�ளவா��ப�� ெத�பாக� , 9.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 

�ளவா��ப�� வடபாக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

145 145 ஊரா�சி 

ஒ�றியந�நிைல�ப�ள�  

கிழ��பா��த ெத���ப�தி    

,எ���மண�ப�� 622102

1.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-3 எ���மண��ப�� வடபாக� , 

2.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-4 எ���மண��ப�� ெத�பாக� , 

3.இரா��ச�(வ.கி) இரா��ச�(ஊ) வா��-4 ��ப���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ெவ���கா� 622102

1.ெவ���கா�(வ.கி) ெவ���கா�(ஊ) வா��-2 ேபால�ப�� , 

2.ெவ���கா�(வ.கி) ெவ���கா�(ஊ) வா��-2 பாைறகள� , 

3.ெவ���கா�(வ.கி) ெவ���கா�(ஊ) வா��-2 வ�க�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

147 147 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ெவ. 

உைடயா�ப�� 622102

1.ெவ���கா�(வ.கி) ெவ���கா�(ஊ) வா��-1 ெதா��ய�ப�� , 

2.ெவ���கா�(வ.கி) ெவ���கா�(ஊ) வா��-1 உைடயா�ப�� , 

3.ெவ���கா�(வ.கி) ெவ���கா�(ஊ) வா��-1 ம���ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

148 148 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த கிழ���ப�தி 

தா�� க��ட�    

,இ��திரா�ப�� 622102

1.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 இ��திரா�ப�� , 

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

3.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 த�னா��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

149 149 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த ந��ப�தி 

�திய க��ட�   

,இ��திரா�ப�� 622102

1.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-2 காைரேம� , 

2.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-2 சா�த�ப�� , 

3.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-2 பான��ப�� , 

4.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-2 தி�மய�ப�� , 

5.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-2 வாகவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

150 150 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட�, 

  ,���ப�� 622102

1.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 ���ப�� , 

2.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 ஒ�த�கைட , 

3.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 ேகானா�கள� , 

4.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 கர�த�ப�� , 

5.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-1 மார�ப�� , 

6.இ��திரா�ப��(வ.கி) இ��திரா�ப��(ஊ) வா��-2 க���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

151 151 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�இ  பைழய  

தா�� க��ட�,   

,ஈ�வர�ேகாவ��  622102

1.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) வா��-1 

ேகாவ��தநாய�க�ப�� , 2.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) 

வா��-1 வட�� எ���ப�� ,ெத�� எ���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

152 152 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ஈ�வர�ேகாவ�� 

 622102

1.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) வா��-2 சீ�த�ப�� , 

2.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) வா��-2 வ��வ� நக� , 

3.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) வா��-2 ���கி�ப�� , 

4.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) வா��-2 �றி�சி�ப�� , 

5.ஈ�வர�ேகாய��(வ.கி) ஈ�வர�ேகாய��(ஊ) வா��-2 சீக�வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

153 153 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த�   

,மைல����ப�� 622102

1.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-1 மைல����ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

154 154 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ேகா�திரா�ப�� 622102

1.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-3 கீழேகா�திரா�ப�� , 

2.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-3 ேமலேகா�திரா�ப�� , 

3.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-3 ெத���ப�� , 

4.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-3 இ�ச��� , 

5.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-3 சரள�ப�� , 

6.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-4 வட�கி�ப�� , 

7.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-4 ச�கிலிய��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

155 155 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ந��ப�தி கிழ���பா��த 

க��ட�   ,மைல���ப�� 

622102

1.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-2 மைல����ப�� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

156 156 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத���ப�தி கிழ���பா��த� 

  ,மைல���ப�� 622102

1.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-4 சீ�தேம� , 

2.ேகா�திரா�ப��(வ.கி) ேகா�திரா�ப��(ஊ) வா��-4 �லவ�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

157 157 அ�க�வா� ைமய� ெத�� 

பா��த �திய தா�� க��ட�   

,ேம���ப�� (ேதரா��)  621316

1.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-1  ேதரா�� , 2.ேதரா��(வ.கி) 

ேதரா��(ஊ) வா��-1 கீழேதரா�� , 3.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-1 

க��த�கா�ப�� , 4.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-1 ெவ�ளாள�ப�� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

158 158 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

வட���பா��த ��த� 

க��ட�   ,ேம���ப�� 

(ேதரா��)  621316

1.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-1 ெகா�டமர�����ைச , 

2.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-1 அ�னச��திர� , 3.ேதரா��(வ.கி) 

ேதரா��(ஊ) வா��-2 கீழ�கா� , 4.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-3 

மா�திரா�ப�� , 5.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-3 

அ�ணாவ��க��ட�ப�� , 6.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) வா��-3 

ெந��கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,   ,ேம���ப�� 

(ேதரா��)  621316

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

ேதரா��(ஊ) வா��-3 அ�ணாவ��க��ட�ப�� , 3.ேதரா��(வ.கி) 

ேதரா��(ஊ) வா��-3 ெந��கா���ப�� , 4.ேதரா��(வ.கி) ேதரா��(ஊ) 

வா��-3 வ�ணார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ��த� �திய 

க��ட� வட�� ப�தி   

,அகர�ப�� 621305

1.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-1 கீழஇ�ப�ப�� , 2.அகர�ப��(வ.கி) 

அகர�ப��(ஊ) வா��-1 ேமலஇ�ப�ப�� , 3.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) 

வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-2 

கீழேமல க��ட�ெத� , 5.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-2 

ேமலஅகர�ப�� , 6.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-2 அகர�ப�� 

ெத�� க��ட�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,  ெத���ப�தி 

��த� �திய க��ட�   

,அகர�ப�� 621305

1.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-3 ெச�ல�ப��  ஆதிதிராவ�ட�ெத� 

, 2.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-3  ெச�ல�ப�� க��ட�ெத� , 

3.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-4 காயா�ப�� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

162 162 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�, ெத���பா��த�   

,ெல�சேம� அகர�ப�� 621305

1.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-4 ல�சேம� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 

2.அகர�ப��(வ.கி) அகர�ப��(ஊ) வா��-5 ல�சேம� �றவ�ெத�, 

க��ட�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

163 163 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

�திய ேம��ப�தி 

ஓ���க��ட� வட���ப�க� 

  ,ம�னேவலி 622305

1.ம�னேவலி(வ.கி) ம�னேவலி(ஊ) வா��-3 அ�னதான�ப�� , 2.ம�னேவலி(வ.கி) 

ம�னேவலி(ஊ) வா��-1 ெப��சி�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

164 164 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ேம�� பா��த 

ெத���ப�தி   ,ம�னேவலி 

622305

1.ம�னேவலி(வ.கி) ம�னேவலி(ஊ) வா��-2,3 சி�திர�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

165 165 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ந�நிைல�ப�ள�இ வட�� 

பா��த �திய தா�� க��ட�, 

ெத���ப�தி   ,ம�னேவலி 

622305

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

ம�னேவலி(ஊ) வா��-4 ெவ�ைளய�க��ட�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

166 166 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,எ�. 

உைடயா�ப�� 622102

1.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-1 சா�கிரா�ப�� , 2.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-1 உைடயா�ப�� , 3.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-

1 மா�திரா�ப�� , 4.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-1 உ. ��நக� , 

5.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� அ�ணாநக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ெத���ப�தி கிழ�� 

பா��த�   ,ேமல�ப�� 622102

1.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 2.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-2 �ைன���தி�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���பா��தஎ�எ�எ  

வடக� க��ட�   ,ேமல�ப�� 

622102

1.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-2 சாைல�ப�� , 2.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-2 வைலய�ப�� , 3.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-2 

ெம. ���பப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

169 169 ஆதிதிராவ�ட� நல 

உய�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி 

�திய தா�� க��ட�    

,ெம�யக��ட�ப�� 622102

1.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-3 ெம�ய�க��ட�ப�� , 

2.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-3 ேமல�ப�ைண , 3.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-3 ேசனாேகாவ�� , 4.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-

3 கலி�கி�கள� , 5.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-3 ேம��கா���ப�� 

, 6.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-3 ேம���கள� , 7.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-3 �ரச�கா�ப�� , 8.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-

5 தி�வ�ணாேகாவ��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���பா��த வட�� 

க��ட�   ,எ�ைன 622102

1.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-4 த�டா��� , 2.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-4 வ �ரா�கா� , 3.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-4 

ப��யா� ெத� , 4.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-4 கீழஎ�ைண , 

5.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-4 ச�தன�ர� , 6.எ�ைண(வ,கி) 

எ�ைண(ஊ) வா��-4 ���� ெத� , 7.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-

5 க��ட� ெத� , 8.எ�ைண(வ,கி) எ�ைண(ஊ) வா��-5 எ�ைண , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

171 171 அர� ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட� ந��ப�தி 

ேம�� பா��த�   ,இ���� 

622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-7 நவ�ப��-2  , 2.இ���� (வ.கி) 

இ���� (சி.ஊ) வா��-7 �ம�த�ப�� , 3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-9 ஆ�ப�தி� ேரா� , 4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-9 

வ�க�ெத�-1 , 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-9 வ�க� ெத�-2 , 

6.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-9 வ�க� ெத�-3 , 7.இ���� (வ.கி) 

இ���� (சி.ஊ) வா��-8 வ�க� ெத�-4 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

172 172 அர� ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-8 சிவ�ேகாவ�� ெத�-1 , 2.இ���� 

(வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-8 சிவ�ேகாவ�� ெத�-2 , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

173 173 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  தா�� 

க��ட� கிழ�� பா��த 

ெத�� ப�தி   ,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 நவ�ப�� 2-� வ �தி , 

2.இ����(சி.ஊ) வா��-1 வ�ளா�ப�� , 3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-1 நவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

174 174 அர� ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட� வட�� ப�தி 

கிழ�� பா��த�   ,இ���� 

622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-3 ெகா��கா� ெத� , 2.இ���� 

(வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-3 வ�ணார�ெத� , 3.இ���� (வ.கி) இ���� 

(சி.ஊ) வா��-3 க�மாள�ெத� , 4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-3  

சி�ன�கைட வ �தி -1 , 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-3  

சி�ன�கைட வ �தி -2 , 6.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-1 

அ�சன�காலன� , 7.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-1 ஆ�.சி. 

உய�நிைல�ப�ள� சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

175 175 அர�  ேம�நிைல�ப�ள�  

தா�� க��ட� வட���பா��த 

கிழ�� ப�தி   ,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-4 அ�ேதாண�யா�ேகாவ�� 1-வ� 

ெத� , 2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-4 அ�ேதாண�யா�ேகாவ�� 2-

வ� ெத� , 3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-5 அ�ேதாண�யா�  

ேகாவ�� 3வ� ெத� , 4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-4 

அ�ேதாண�யா�ேகாவ�� ெத� கர��கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

176 176 அர�  ேம�நிைல�ப�ள�, 

தா�� க��ட�, வட���பா��த 

2வ� கிழ�� ப�தி   ,இ���� 

622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-5 பழன�யா�டவ�ேகாவ�� ெத� , 

2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-5 ஆதிதிராவ�ட� 1-வ� ெத� , 

3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-5 ஆதிதிராவ�ட� 2-வ� ெத� , 

4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-6 ச�ைத�ேப�ைட�ெத� , ஜ�வா நக� 

, 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-5 ஆ�.சி. ேரா� , 6.இ���� (வ.கி) 

இ���� (சி.ஊ) வா��-6 சமாதான�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

177 177 அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�, ேம��பா��த ெத�� 

ப�தி   ,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-14 க�ணார�ெத� 1 வ� ெத� , 

2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 க�ணார�ெத� 2வ� ெத� , 

3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-14 க�ணார�ெத� 3வ� ெத� , 

4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-14 பைழய ச�ைத�ேப�ைட 1வ� 

ெத� , 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-14 பைழயச�ைத�ேப�ைட 

2வ� ெத� , 6.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-14 அ�ரஹார� , 

7.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-14 ெப�யகைடவ �தி , 8.இ���� (வ.கி) 

இ���� (சி.ஊ) வா��-14 ெச���ெத� , 9.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-14 ெசௗரா��ரா உ�ெத� , 10.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-

15 ேகா�ைட�ெத�-1 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

178 178 அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�, ேம��பா��த ெத�� 

ப�தி 2வ� அைற   ,இ���� 

622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 ேகா�ைட�ெத�-1வ� உ�ெத� , 

2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 ேகா�ைட�ெத�-1 2வ� உ�ெத� 

, 3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 ேகா�ைட�ெத�-1 3வ� 

உ�ெத� , 4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 ேகா�ைட�ெத� 2 -

வ� ெத� , 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 ேகா�ைட�ெத�-3 

1வ� உ�ெத� , 6.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 ேகா�ைட�ெத�-

3 1வ� உ�ெத� , 7.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 

ேகா�ைட�ெத� -4 , 8.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-15 4வ� 

ேகா�ைட ெத�  ,1-வ� உ�ெத� , 9.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-

14 4வ� ேகா�ைட�ெத� 2வ� உ�ெத� , 10.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-5 ஆதிதிராவ�ட� 2-வ� ெத� , 11.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-5 ஆதிதிராவ�ட� 2-வ� 1 ெத� 1வ� உ� ெத� , 12.இ���� (வ.கி) 

இ���� (சி.ஊ) வா��-5 அ�ேதாண�யா� 3வ� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

179 179 அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�, ேம��பா��த 

வட��� ப�தி 7வ� அைற   

,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12 ெசௗரா��ரா ெத�  , 2.இ���� 

(வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா ெத� 1வ� உ�ெத� , 

3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா ெத� 2வ� 

உ�ெத� , 4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா ெத� 

3வ� உ�ெத� , 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா  

ெத� 4வ� உ�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

180 180 அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�, ேம��பா��த 

வட��� ப�தி 8வ� அைற   

,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா ெத� 5வ� 

உ�ெத� , 2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா ெத� 

6வ� உ�ெத� , 3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 ெசௗரா��ரா 

ெத� 7வ� உ�ெத� , 4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-2 

ெசௗரா��ரா ெத� 8வ� உ�ெத� , 5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-

2 ெசௗரா��ரா ெத� 9வ� உ�ெத� , 6.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-2 ெசௗரா��ரா ெத� 10வ� உ�ெத� , 7.இ���� (வ.கி) இ���� 

(சி.ஊ) வா��-1 ெசௗரா��ரா ெத�-2 , 8.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) 

வா��-1 ெசௗரா��ரா ெத�-3 , 9.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-1 

பா�பா��� , 10.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-1 பா�பா��� -1 , 

11.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-1 பா�பா��� -2 , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

181 181 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  �திய 

ஆ�ெப�டா� க��ட�, 

ெகா��கா� ெத�   ,இ���� 

622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-11 ப�ள� வாச�கா� 1வ� ெத� , 

2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-11 ப�ள�வாச�கா� 2வ� ெத� , 

3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-11 ப�ள�வாச�கா� 3வ� ெத� , 

4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-11 ப�ள�வாச�கா� 4வ� ெத� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

182 182 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  �திய 

ஆ�ெப�டா� க��ட� 

வட���ப�தி கிழ�� க��ட� 

ெ◌கா��கா� ெத�   

,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12ப�ள�வாச�கா� கா� 5வ� ெத� 

, 2.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12 ப�ள�வாச� கா�-6 வ� ெத� , 

3.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12 ப�ள�வாச�கா� 7வ� ெத� , 

4.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12 �கமதிய� 1 வ� ேம� ெத� , 

5.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12 �கமதிய� ெத� 2வ� 

ேமல�ெத� , 6.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-12 �கமதிய� ெத� 3 

வ� ேமல�ெத� , 7.இ���� (வ.கி) இ���� (சி.ஊ) வா��-10 காமரா� நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

183 183 அர�  ேம�நிைல�ப�ள�  

தா�� க��ட� வட���பா��த 

ேம�� க��ட�   ,இ���� 

622102

1.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-1 மா�திரா�ப�� , 2.இ���� (வ.கி), 

இ���� (சி.ஊ) வா��-3 ேவஷகாரெத� , 3.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) 

வா��-1 ெசௗரா��ரா 3வ� ெத� , 4.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-

3 ெகா�தனா� 1,,2 வ� ெத� , 5.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-3 

சாய�கார 1 வ� ெத� , 6.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-3 சாய�கார 

2வ� ெத� , 7.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-3 சாய�கார 3 வ� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  �திய தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி ெத�� 

பா��த  அைற,ெகா��கா� 

ெத�,    ,இ���� 622102

1.இ���� (வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-3 சாய�கார 4வ� ெத� , 2.இ���� 

(வ.கி), இ���� (சி.ஊ) வா��-3 ம���வ ெத� , 3.இ���� (வ.கி), இ���� 

(சி.ஊ) வா��-13 �க�மதிய�  1வ� உ� ெத� , 4.இ���� (வ.கி), இ���� 

(சி.ஊ) வா��-13 �க�மதிய� 3வ� உ� ெத� , 5.இ���� (வ.கி), இ���� 

(சி.ஊ) வா��-13 �க�மதிய� 5வ� உ�ெத� , 6.இ���� (வ.கி), இ���� 

(சி.ஊ) வா��-13 �க�மதிய� 4வ� ேமல�ெத� , 7.இ���� (வ.கி), இ���� 

(சி.ஊ) வா��-13 �க�மதிய� 5வ� ேமலெத� , 8.இ���� (வ.கி), இ���� 

(சி.ஊ) வா��-13 உ���கா��சி�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட�  

 ,��கின��ப�� 622102

1.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-1 அ�ணாநக� , 

2.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-1 ச�தியநாத�ர� காலன�,ப�.சி. 

காலன� , 3.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-1 ச�தியநாத�ர� 

ஏ.�. காலன� , 4.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-1 

ச�தியநாத�ர� ஆசா��ெத� , 5.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-

1 ச�தியநாத�ர� ேமல�ெத� , 6.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-

1 ச�தியநாத�ர� கீழ�ெத� , 7.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-2 

��கின��ப�� அ�மாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,��கின��ப�� 622102

1.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-2 ��கின��ப�� ேமல�ெத� , 

2.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-2 ஜ�வா நக� , 

3.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-2 ��கின��ப�� வட���ெத� 

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

, 5.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-3 ��கின��ப�� பா�பா� 

கள� , 6.��கின��ப��(வ.கி) ��கின��ப��(ஊ) வா��-3 ��ள��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம�� �தியக��ட�   

,ெவ�ளா�சா� 622103

1.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-1 வ�கப�� , 

2.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-1 ெவ�ளா�சா�  , 

3.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� , 

4.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-1 ராச�ப�� , 

5.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-1 �திய ஆதிதிராவ�ட� காலன� 

, 6.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-1 பைழய அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

188 188 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,வாதி��ப�� 

622103

1.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-2 வாதி��ப�� , 

2.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-2 மழவராய� ப�� , 

3.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-2 ேசாளய�ப�� , 

4.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-2 ஊரண���ள� , 

5.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-2 ேவ�பவய� , 

6.ெவ�ளா�சா�(வ.கி) ெவ�ளா�சா�(ஊ) வா��-2 வட�கிகள� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 83 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

189 189 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�இ 

�த�ைம க��ட� ேம�� 

ப�தி                 

,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-1, 1வ� இைடய�ெத� , 

2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-1, 2வ� இைடய� ெத� , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-2, 3வ� இைடய� ெத� , 

4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-1 வடகா� , 

5.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-3 ம���வ� ெத� , 

6.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-4 ப�டண�கா��பாவா 

ரா��த�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

190 190 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ேம�� 

பா��த�,   ,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 ���கஊரண� , 

2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-16 வ�ராலிமைல சாைல , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-4 ப�டாண� ப�ள�வாச� ெத� 

, 4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-4 பைழயகைடவ �தி , 

5.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-4 கீர�� சாைல , 

6.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-4 பா�திமா காலன� , 

7.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-4 ெச�க� , 

8.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-5 ைமதான�ெத� , 

9.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-5 மாதாேகாவ�� ெத� , 

10.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-5 அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

191 191 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த வட�� ப�தி  

கிழ�� க��ட�   

,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 ந�ல�மா� ச�திர� சாைல 

, 2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 ���ெத�-1 , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 அ�சன�ெத�-1 , 

4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 வ�ராலிமைல ேரா� , 

5.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 பகவதி அ�ம� 

ேகாவ��ெத� , 6.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 

அ�சன�ெத�-2 , 7.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 ���க� 

ஊரண��ெத� , 8.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-3 கீழரத வ �தி , 

9.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-3 சிவ�ேகாவ�� ெத�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

192 192 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�த�ைமக��ட� 

கிழ���ப�தி   ,அ�னவாச� 

622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-3 ச�னதி வ �தி , 

2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-2 ���ராஜா ெத� , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-3 கீர�� சாைல , 

4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-3 �யவ� ெத� , 

5.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 ேகா�ட� நக�-1 , 

6.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 ேகா�ட� நக�-2 , 

7.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 ேகா�ட� நக�-3 , 

8.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 ேகா�ட� நக�-4 , 

9.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-6 பஷ�� நக� , 

10.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-7 ���ெத�-2 , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

193 193 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�, ேம�� ப�தி வட�� 

பா��த�   ,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-10 அ�சன�ெத� -3 ஆ� வ �தி 

, 2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-9 அ�சன�ெத�-4ஆ� வ �தி , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-9 அ�சன�ெத�-5 ஆ� வ �தி , 

4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-9 அ�சன�ெத� 6 ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

194 194 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�இ  ந��ப�தி வட�� 

பா��த�   ,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-9 காலன� ெத� , 

2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-11 ெகா��கா� ெத� , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-10 வ�ராலிமைல ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

195 195 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி வட�� 

பா��த�   ,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-8 அ�சன�ெத� எ�-3 , 

2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-8 அ�சன�ெத� எ�.2 , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-8 பகவதி அ�ம� ெத� , 

4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-10 பைழய ஆ�ப�தி� ேரா� , 

5.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-10 .ப�டண�கா���பாவா 

ரா��த� ெத� , 6.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-10 ச�னதி 

வ �தி , 7.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-10 ந�த�கா� வ �தி , 

8.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-11 வ�ராலிமைல சாைல , 

9.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-11 ப�டாண� ப�ள�வாச� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 88 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,அ�னவாச� 622101

1.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-11 பைழயகைட வ �தி , 

2.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-11 கசா�� கைட வ �தி , 

3.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-12 பைழய ெப�மா� ேகாவ�� 

ெத� , 4.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-12 க�மாள�ெத� , 

5.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-13 ��சா�வய� , 

6.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-13 சி�னெச�க�ப�� , 

7.அ�னவாச�(வ.கி) அ�னவாச�(சி.ஊ) வா��-13 ந�லா� வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �.ப�.இ.ப� 

க��ட�, வடேம�� ப�தி   

,சி�த�னவாச� 622101

1.சி�த�னவாச�(வ.கி) சி�த�னவாச�(ஊ) வா��-1 சி�த�னவாச� 

வட���ப�தி , 2.சி�த�னவாச�(வ.கி) சி�த�னவாச�(ஊ) வா��-2 

சி�த�னவாச� ெத�� ப�தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

வட�� பா��த க��ட�   

,சி�த�னவாச� 622101

1.சி�த�னவாச�(வ.கி) சி�த�னவாச�(ஊ) வா��-3 ந�ல�மா� ச�திர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

199 199 ஊரா�சி ஒ�றியஆர�பப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�    ,மதியந��� 622101

1.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� (ப�ள�) காலன� 

, 2.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� (பைறய�) 

காலன� , 3.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-1 மதியந��� , 

4.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-2 க�ல�ப�� , 

5.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-2 எ�ைலயா�ப�� , 

6.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-2 ெசா�கநாதப�� , 

7.மதியந���(வ.கி) மதியந���(ஊ) வா��-1 கைல��றி�சிவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

200 200 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி ஓ���க��ட�  

 ,ம�தா�தைல 622101

1.பண�ப��(வ.கி) பண�ப��(ஊ) வா��-1 பண�ப�� , 2.பண�ப��(வ.கி) 

பண�ப��(ஊ) வா��-1 கைரயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

201 201 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  வட�� பா��த 

ேம���ப�தி ஓ���க��ட�  

 ,ம�தா�தைல 622101

1.பண�ப��(வ.கி) பண�ப��(ஊ) வா��-2 ம�தா�தைள , 2.பண�ப��(வ.கி) 

பண�ப��(ஊ) வா��-3 மாண��க�ப�� , 3.பண�ப��(வ.கி) பண�ப��(ஊ) 

வா��-3 வாைக�ப�� , 4.பண�ப��(வ.கி) பண�ப��(ஊ) வா��-3 

காதி��ப�� , 5.பண�ப��(வ.கி) பண�ப��(ஊ) வா��-3 ப�டார�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

202 202 ஆதிதிராவ�ட�நல 

�வ�க�ப�ள�,   

,���கைளயாப�� 622002

1.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-6 

���கைளயாப�� , 2.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) 

வா��-5 ெச���� க��ட�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

203 203 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ெச�����-

622002

1.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-4 ெச���� 

வட���ெத� , 2.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-4 

ெச���� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) 

தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-4 ெச���� ெத���ெத� , 

4.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-4 கிளா�ப�� , 

5.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-5 ேகானாவய� , 

6.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-6 சி���ைன 

வட���ெத� , 7.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-6 

சி���ைன ஆதிதிராவ�ட� ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

204 204 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� க��ட�  

 ,ெப���ைன 622002

1.ெப���ைன(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-1 ெப���ைன 

ஆதிதராவ�ட� கிழ�� ெத� , 2. ெப���ைன(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) 

வா��-1 ெப���ைன ஆதிதிராவ�ட� ேம�� ெத� , 3. ெப���ைன(வ.கி) 

தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-1 ெப���ைன ப�.சி.ெத� , 4. 

ெப���ைன(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-1 ெப���ைன 

ப�.சி.க��ட� ெத� , 5.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) 

வா��-2 தி�ேவ�ைகவாச� எ�.சி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

205 205 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   

,அ�ன��ரண� ஆய����-622002

1.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-2 

தி�ேவ�ைகவாச� ப�.சி. ெத� , 2.தி�ேவ�ைகவாச�(வ.கி) 

தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-2 வைளய�வய� , 3.ஆய����(வ.கி) 

தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-3 அ�ன��ரண� , 4.ஆய����(வ.கி) 

தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-3 எ�.சி. வடமல��� ெத� , 

5.ஆய����(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-3 வடமல��� ப�.ஸி ெத� , 

6.ஆய����(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-3 நிைலயவய� , 

7.ஆய����(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச� (ஊ) வா��-3 ���கைளயா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

206 206 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�இ 

வட���பா��த �திய தா�� 

க��ட�,   ,மாராய�ப�� 622104

1.மாராய�ப��(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-7 உ�ய���ப�� , 

2.மாராய�ப��(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-7 ேவள����ப�� , 

3.மாராய�ப��(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-7 மாராய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

207 207 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ேம���ப�� 622104

1.மாராய�ப��(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-8 ேம���ப�� , 

2.மாராய�ப��(வ.கி) தி�ேவ�ைகவாச�(ஊ) வா��-8 ஆ���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

208 208 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ஆ��� 622101

1.ஆ���(வ.கி) ஆ���(ஊ) வா�� -1 ஆ��� , 2.ஆ���(வ.கி) ஆ���(ஊ) 

வா�� -1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 3.ஆ���(வ.கி) ஆ���(ஊ) வா�� -1 

அழகா�� , 4.ஆ���(வ.கி) ஆ���(ஊ) வா�� -1  அ�ேப�கா� நக� , 

5.ஆ���(வ.கி) ஆ���(ஊ) வா�� -1 ��வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

209 209 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,ம�னேவள�ப�� 

622101

1.பன���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -1 பன��� , 

2.மா���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -1  ம�ணேவளா�ப�� 

கிழ�� , 3.மா���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -2 

ம�ணேவளா�ப�� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

210 210 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� ப�தி   

,ம�னேவள�ப�� 622101

1.மா���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -2 ம�ணேவளா�ப�� 

வட�� , 2.மா���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -2 ஆய��ப�� 

வட�� , 3.மா���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -3 ஆய��ப�� 

ெத�� , 4.மா���(வ.கி) ம�ணேவளா�ப��(ஊ) வா�� -3  கீழ அகர�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

211 211 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�     ,த�ச�ப�� 

622101

1.த�ச�ப��(வ.கி) த�ச�ப��(ஊ) வா��-1 வட�கி�ப�� , 2.த�ச�ப��(வ.கி) 

த�ச�ப��(ஊ) வா��-1,2 த�ச�ப��(ஊ) , 3.த�ச�ப��(வ.கி) த�ச�ப��(ஊ) 

வா��-2 ெத�� த�ச�ப�� , 4.த�ச�ப��(வ.கி) த�ச�ப��(ஊ) வா��-2 

ந��ப�� , 5.த�ச�ப��(வ.கி) த�ச�ப��(ஊ) வா��-2 க�பழ�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

212 212 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட�  

 ,��� 622103

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

ஆத�ப�� , 3.���(வ.கி) ���(ஊ) வா��-2 ��� காலன� , 4.���(வ.கி) 

���(ஊ) வா��-3 கா���ப��(கிழ��) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

213 213 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�இ கிழ�� 

பா��த �திய க��ட�   ,��� 

622103

1.���(வ.கி) ���(ஊ) வா��-3 கா���ப�� ேம�� , 2.���(வ.கி) ���(ஊ) 

வா��-2 �ளவா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

214 214 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

பைழய க��ட� ெத�� ப�க� 

ேம�� ப�தி   

,��கணாமைல�ப�� 622103

1.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-1 �லவ�ப�� , 

2.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-2 மாதாேகாவ�� , 

3.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-1 ேவளா�ப�� , 

4.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-1 ��கணாமைல�ப�� 

கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

215 215 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

பைழய க��ட� கிழ�க�ப�தி 

ெத���ப�க�   

,��கணமைல�ப�� 622103

1.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-2 ��கணாமைல�ப�� 

வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

216 216 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�  

பைழய க��ட� 

வட���ப�க�கிழ���ப�தி    

,��கணாமைல�ப�� 622103

1.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-3 ��கணாமைல�ப�� 

ந��ெத�, ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

217 217 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

பைழய க��ட� ேம���ப�தி 

   ,��கணாமைல�ப�� 622103

1.��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-4  ப�ள�வாச�ெத�, பைடயா�சி ெத� , 

2.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-4 ேம���ப�� , 

3.வ �ர�ப��(வ.கி) ��கணாமைல�ப�� (ஊ) வா��-4 ேவளா��ள� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

218 218 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,   ,வ �ர�ப�� 

622103

1.வ �ர�ப��(வ.கி) வ �ர�ப��(ஊ) வா�� -1 வ �ர�ப�� , 2.வ �ர�ப��(வ.கி) 

வ �ர�ப��(ஊ) வா�� -1 ேம���கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

219 219 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,வட�� பா��த 

கிழ�� க��ட�,   ,வ �ர�ப�� 

622103

1.வ �ர�ப��(வ.கி) வ �ர�ப��(ஊ) வா�� -1 ெச�ன�பநாய�க�ப�� , 

2.வ �ர�ப��(வ.கி) வ �ர�ப��(ஊ) வா�� -1 வ�வாெநறி , 3.வ �ர�ப��(வ.கி) 

வ �ர�ப��(ஊ) வா�� -1 ெபா��கா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ந��ப�தி   

,வ �ர�ப�� 622103

1.வ �ர�ப��(வ.கி) வ �ர�ப��(ஊ) வா��-2.காலா��ப�� , 2.வ �ர�ப��(வ.கி) 

வ �ர�ப��(ஊ) வா��-2.ெத���கள� , 3.வ �ர�ப��(வ.கி) வ �ர�ப��(ஊ) வா��-

2.காலா��ப�� ச�திர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ேம�� 

பா��த வட���ப�தி    

,இைடய�ப�� 621316

1.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-1 ெவள�ய��� , 

2.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-1 ெபா�ைதய�ப�� , 

3.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-1 ���ப�ெத� , 

4.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-2 காசியா�ர� , 

5.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-2 இைடய�ப�� , 

6.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-2 ேவளா�கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

222 222 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த ெத�� ப�தி   

,இைடய�ப�� 621316

1.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-2 சி�ன �வா���ப�� , 

2.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-3 �வா���ப�� 

அ�சன�ெத� , 3.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-3 

�வா��ப�� கிழ�� , 4.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) வா��-3 

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

�வா���ப�� அ�பலகார ெத� , 6.இைடய�ப��(வ.கி) இைடய�ப�� (ஊ) 

வா��-4 கர�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

223 223 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ஆல��� 622102

1.ஆல���(வகி) ஆல���(ஊ) வா��-1 �றி�சி�ப�� வட���ெத� , 

2.ஆல���(வகி) ஆல���(ஊ) வா��-2 �றி�சி�ப��ெத���ெத� , 

3.ஆல���(வகி) ஆல���(ஊ) வா��-1 ஆல��� பைழயஆதிதிராவ�ட� 

��ய���� , 4.ஆல���(வகி) ஆல���(ஊ) வா��-1ஆல���ேம�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

224 224 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,ஆல��� 622102

1.ஆல���(வகி) ஆல���(ஊ) வா��-1 ஆல���கிழ�� , 2.ஆல���(வகி) 

ஆல���(ஊ) வா��-1 ஆல��� �திய ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

3.ஆல���(வகி) ஆல���(ஊ) வா��-2 கா�சிரா�ப�� , 4.ஆல���(வகி) 

ஆல���(ஊ) வா��-2ெசா�க�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

225 225 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�இ �திய தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� 

பா��த�   ,கதவ�ப�� - 622102

1.கதவ�ப��(வ.கி) கதவ�ப��(ஊ) வா��-1 கதவ�ப�� , 2.கதவ�ப��(வ.கி) 

கதவ�ப��(ஊ) வா��-2 ெசா�ய�ப�� , 3.கதவ�ப��(வ.கி) கதவ�ப��(ஊ) 

வா��-2 ெந�வா�ப��  , 4.தள��சி(வ.கி) கதவ�ப��(ஊ) வா��-2 தி�நா� 

கிழ�� , 5.தள��சி(வ.கி) தள��சி (ஊ) வா��-3 தி�நா� ேம�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

226 226 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி கிழ�� 

பா��த�   ,தள��சி - 622102

1.தள��சி(வ.கி) தள�்�சி(ஊ) வா��-3 தள��சி , 2.தள��சி(வ.கி) தள��சி(ஊ) 

வா��-3 கீழப�� , 3.தள��சி(வ.கி) தள��சி(ஊ) வா��-3 ேமல�ப�� , 

4.தள��சி(வ.கி) தள��சி(ஊ) வா��-3 ஆ�ய�ேகா�ப�� , 5.தள��சி(வ.கி) 

தள��சி(ஊ) வா��-3 ேசாள�க�ப�� , 6.தள��சி(வ.கி) தள��சி(ஊ) வா��-3 

ஊ���கா� , 7.தள��சி(வ.கி) தள��சி(ஊ) வா��-3 இ�ச��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

227 227 அர� உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி 

எ�எ�ஏ க��ட�   

,கிள���� 622102

1.�ட��(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-1 எ�ைல�ப�� , 2.�ட��(வ.கி) 

கிள����(ஊ) வா��-1 ெப�மா�ப�� , 3.�ட��(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-1 

�ட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

228 228 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ேபயா� 

622102

1.ேபயா�(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-4 வைலய�ப�� , 2.ேபயா�(வ.கி) 

கிள����(ஊ) வா��-4 ைவர�ப�� , 3.ேபயா�(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-4 

ேபயா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

229 229 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, வட���பா��த 

ஓ�� க��ட�   ,கிள���� 

622102

1.மா�ப��(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-2 ெசா�க�ப�� , 2.மா�ப��(வ.கி) 

கிள����(ஊ) வா��-2 சீ�த�ப�� , 3.மா�ப��(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-2 

ேசாைல�ேச��ப�� , 4.மா�ப��(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-2 மா�ப�� , 

5.மா�ப��(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-2 ேகானா�றி�சிப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

230 230 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

எ�எ�ஏ க��ட� ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி   

,கிள���� 622102

1.கிள����(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-2 ேவ�ப�க�ன�ப�� , 2.கிள����(வ.கி) 

கிள����(ஊ) வா��-2 வ�ளாவய� காலன� , 3.கிள����(வ.கி) கிள����(ஊ) 

வா��-3 வ�ளா�ப�� , 4.கிள����(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-5 கிள���� , 

5.கிள����(வ.கி) கிள����(ஊ) வா��-5 ெச��யப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

231 231 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா�� க��ட� ேம�� 

பா��த வட�� ப�தி   

,பர��� 622104

1.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-2 பர��� வட�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 103 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

232 232 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    

,கார�ரா�ப�� 622104

1.ஊைன�� (ஊ) வா��-2 க�ப��� , 2.வ�ணார�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) 

வா��-3 வ�ணார�ப�� , 3.வ�ணார�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-3 

���ப�� , 4.வ�ணார�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-3 கார��ரா�ப�� , 

5.கவ�னா��ப��(வ.கி) ஊைன��(ஊ) வா��-2 கவ�னா��ப�� , 

6.கவ�னா��ப��(வ.கி) ஊைன��(ஊ) வா��-2 ெபா��சி����ப�� , 

7.��த���(வ.கி) ஊைன��(ஊ) வா��-2 ��த��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

233 233 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா�� ெத��க��ட� 

ேம�� பா��த ந��ப�தி   

,பர��� 622002

1.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-4 பர��� கீ�பாக� , 2.பர���(வ.கி) 

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

��ன�ய�ப�� , 4.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-2 �லா�ப�� , 

5.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-2 ெவ���கா� , 6.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) 

வா��-3 க�ல�ப�� ேச�தா�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

234 234 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா�� க��ட� ேம�� 

பா��த ெத�� ப�தி   ,பர��� 

622104

1.பர���(வ.கி) )பர���(ஊ) வா��-5 �ள�ய�ப�� , 2.பர���(வ.கி) )பர���(ஊ) 

வா��-5 வ �ர�ெப�மா�ப�� , 3.ப��ன���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-3 

ஆைன��� , 4.ப��ன���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-3 சீக�ப�� , 

5.ப��ன���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-3 ப��ன��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

235 235 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�இ கிழ�� 

பா��த ெத�� ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   ,பர��� 622104

1.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-4 பர��� ெத�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

236 236 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி ெத�� பா��த 

க��ட�   ,பர��� 622104

1.பர���(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-4 பன�ப�� ெத�� , 2.பர���(வ.கி) 

பர���(ஊ) வா��-4 பன�ப�� வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய 

எ�.எ�.ஏ க��ட� ேம�� 

ப�தி    ,கட�பராய�ப�� 

622104

1.கட�பராய�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-1 கட�பராய�ப�� ேம�� , 

2.கட�பராய�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-1 கட�பராய�ப�� கிழ�� , 

3.கட�பராய�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-1 உசில�ப�� , 

4.கட�பராய�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-1 ேசாைல�ேச��ப�� , 

5.கட�பராய�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-1 க�ன�யா�ப�� , 

6.கட�பராய�ப��(வ.கி) பர���(ஊ) வா��-1 ராய�ப�� (தாழ�ப��) , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

238 238 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த தா�� க��ட� 

ந��ப�தி   ,��மியா�மைல 

622104

1.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) வா��-1 அ�ய����ப�� , 

2.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) வா��-1 ம��கி�ப�� , 

3.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) வா��-1 கீழ�பாைற�கள� , 

4.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) வா��-1 உ�க�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி   

,��மியா�மைல 622104

1.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) வா��-2 

��மியா�மைலவடபாக� , 2.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) 

வா��-3 அ�ணாநக� , 3.��மியா�மைல(வ.கி) )��மியா�மைல(ஊ) வா��-

3 வ�சலி�கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

240 240 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

வட���ப�தி   

,��மியா�மைல 622104

1.��மியா�மைல(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-2 ��மியா�மைல 

ெத�பாக� , 2.��மியா�மைல(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-3 

ஓ�ச�ப�� , 3.��மியா�மைல(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-3 

ேமல�பாைற�கள� , 4.��மியா�மைல(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-3 

�றமைல , 5.��மியா�மைல(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-3 

உ���பாைற (சீக�ப��) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

தா�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,வ�ச�� 622104

1.வ�ச��(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-3 எ�வ��சி�ப�� , 

2.வ�ச��(வ.கி) ��மியா�மைல(ஊ) வா��-3 வ�ச�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

242 242 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

வட���பா��த கிழ�� ப�தி   

,வயேலாக� 622104

1.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-1 பன�கா� , 2.வயேலாக�(வ.கி) 

வயேலாக�(ஊ) வா��-1 கீழகள� , 3.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-

1 அகர�ப�� , 4.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-1 அ�ணாப�ைண 

, 5.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-3 வயேலாக� ெத�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

243 243 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

வட���பா��த ந��ப�தி   

,வயேலாக� 622104

1.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-2 கானா�டா�ப�� , 

2.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-2 ேவளா�ப�� , 

3.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-2 �தலி�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 108 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

244 244 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

வட���பா��த ேம�� 

ந��ப�தி   ,வயேலாக� 622104

1.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-2 வயேலாக� கீ�பாக� , 

2.வயேலாக�(வ.கி) வயேலாக�(ஊ) வா��-3 வயேலாக� வட���ப�தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

245 245 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, வட�� ப�தி 

ெத�� பா��த    ,மா��� 

622101

1.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா�� -1 ேவளா�ெத�, ���� ெத� , 

2.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா�� -1 ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ���ப�தி 

ேம�� பா��த    ,மா��� 

622101

1.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா�� -2 மா��� ெத�� , 2.மா���(வ.கி) 

மா���(ஊ) வா�� -2 மா��� வட�� , 3.மா���(வ.கி) மா���(ஊ) வா�� -

1 கான�டா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH

ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk; 
cupajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

247 247 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,ெப�மாநா� 622104

1.ெப�மாநா�(வ.கி) ெப�மாநா�(ஊ) வா��-1,3 ெப�மாநா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

midj;J 
thf;fhsHfs;;

248 248 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம���ப�தி   ,ெப�மாநா� 

622104

1.ெப�மாநா�(வ.கி) ெப�மாநா�(ஊ) வா��-1,3 ெப�மாநா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

249 249 அர� உய� நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட� ேம�� பா��த 

கிழ��ப�க� க��ட�   

,ெப�மாநா� 622104

1.ெப�மாநா�(வ.கி) ெப�மாநா�(ஊ) வா��-1 ��கிளா�ப�� , 

2.ெப�மாநா�(வ.கி) ெப�மாநா�(ஊ) வா��-2 ைமலா�ப�� , 

3.ெப�மாநா�(வ.கி) ெப�மாநா�(ஊ) வா��-2,ேமல�ப�வ�சி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 110 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
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ghfj;jpd; fPo;tUk; gug;G

midj;J 
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Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

250 250 அர� உய� நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த தா�� க��ட�  

 ,��வய� 622104

1.��வய�(வ.கி) ��வய�(ஊ) வா��-1 கா���ப�� , 2.��வய�(வ.கி) 

��வய�(ஊ) வா��-1 ஆலவய� , 3.��வய�(வ.கி) ��வய�(ஊ) வா��-1 

ெகா�ல�ப�� , 4.��வய�(வ.கி) ��வய�(ஊ) வா��-1 ச�ட�ப�� , 

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

midj;J 
thf;fhsHfs;;

251 251 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   ,��வய� 

622104

1.��வய�(வ.கி) ��வய�(ஊ) வா��-2 ��வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;
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t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngaH
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thf;fhsHfSf;Fk; 
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ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

252 252 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,��தர�ப�� 

622104

1.��தர�ப�� (வ,கி) ��வய�(ஊ) வா��-3 மா�ப��ைளயாப�� , 

2.��தர�ப�� (வ,கி) ��வய�(ஊ) வா��-3 தி�வ��வ�நக� , 3.��தர�ப�� 

(வ,கி) ��வய�(ஊ) வா��-3 ெத�தினாப�� , 4.��தர�ப�� (வ,கி) 

��வய�(ஊ) வா��-3 ெந�கி�ப�� , 5.��தர�ப�� (வ,கி) ��வய�(ஊ) வா��-

3 காமரா�நக� , 6.��தர�ப�� (வ,கி) ��வய�(ஊ) வா��-3 ப��ைளயாப�� , 

7.��தர�ப�� (வ,கி) ��வய�(ஊ) வா��-3 ��தர�ப�� , 8.��தர�ப�� (வ,கி) 

��வய�(ஊ) வா��-8 அ�ைன நக� , 9.��தர�ப�� (வ,கி) ��வய�(ஊ) 

வா��-3 கைடய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

253 253 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,�திய தா�� 

க��ட�,   ,நிைலய�ப�� 

622104

1.��வய�(வ.கி) ��வய� (ஊ) வா��-4 பா��றி�சி�ப�� , 2.��வய�(வ.கி) 

��வய� (ஊ) வா��-4 நிைலய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 112 of 113



 23 fUH ehlhSkd;w njhFjpapy; mlq;fpa 179 tpuhypkiy rl;lg;Nguit njhFjpf;Fupa thf;Fr;rhtbfspd; gl;bay;

t.v
z;

th.rh.v
z;

thf;Fr;rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr;rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; 
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thf;fhsHfSf;Fk; 
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Mz;fSf;F 
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ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

254 254 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,   ,ேச�தம�கள� 

622104

1.ேகாத�டராம�ர�(வ.கி) ேகாத�டராம�ர�(ஊ) வா��-1. கீழப�வ�சி , 

2.ேகாத�டராம�ர�(வ.கி) ேகாத�டராம�ர�(ஊ) வா��-2 2.ேச�தம�கல� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

255 255 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�     

,��கரா�நக�-622104

1.ேகாத�டராம�ர�(வ.கி) ேகாத�டராம�ர�(ஊ) வா��-3 கிளா�ப�� , 

2.ேகாத�டராம�ர�(வ.கி) ேகாத�டராம�ர�(ஊ) வா�� -3 ��ன����ப�� , 

3.���க�ப��(வ.கி) ேகாத�டராம�ர�(ஊ) வா��-3 ���க�ப�� , 

4.ேகாத�டராம�ர�(வ.கி)ேகாத�டராம�ர�(ஊ) வா��-3 ��கரா� நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;;

R.fNz\;> ,.M.g.>
khtl;l NjHjy; mYtyH kw;Wk; khtl;l Ml;rpj;jiytH

ehs;: 01.09.2018

,lk;;: GJf;Nfhl;il
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,ராஜ�ள��� 622501

1.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1 நர�கிய�ப�� க�ள� 

��ய���� , 2.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, நர�கிய�ப�� 

யாதவ� ��ய���� , 3.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, 

நர�கிய�ப�� ேவளா� ��ய���� , 4.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) 

வா��-1, இராஜ�ள��� , 5.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, 

தி�வா�தி�ப�� , 6.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-1, 

வடேச��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� பைழய 

க��ட� வட��ப�தி   

,ெச�பா���  622501

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

(வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-2, ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� வட�� , 

3.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-2, ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� 

ெத�� , 4.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, �திய ஆதிதிராவ�ட� 

காலன� வட�� , 5.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, �திய 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ���க��ட�  

   ,ெச�பா��� 622501

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

��ய���� , 2.அகவய� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, ெவ�ளாள� 

��ய���� , 3.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3, க��ட� 

��ய���� , 4.ெச�பா��� (வ.கி) ெச�பா��� (ஊ) வா��-3 த�ண�� 

ப�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�   

,��தா��� 622501

1.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-1. ப�ைண ��ய���� , 

2.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-1, க��ட�ெத� , ராயவய� , 

3.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-2 �சா��ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� க��ட�     

,��தா��� 622501

1.��தா��� (வ,கி) ��தா���(ஊ) வா��-2. க�ள�ெத� , 2.��தா��� (வ,கி) 

��தா���(ஊ) வா��-1. மைலய�ப காலன� , 3.��தா��� (வ,கி) 

��தா���(ஊ) வா��-1.ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� (ந�) க��ட� 

   ,��தா��� 622501

1.��தா���(வ.கி) ��தா���(ஊ) வா��-2, ேதன��ப�� , 2.��தா���(வ.கி) 

��தா���(ஊ) வா��1,3-���� ெத� , 3. �றி�சி�ப�� (வ.கி) 

��தா���(ஊ) வா��-3 �றி�சி�ப�� , 4.சாண�வய� (வ.கி) ��தா���(ஊ) 

வா��-3, சாண�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 அர� உய�நிைல� ப�ள� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி  

 ,வாகவாச� 622004

1.த�டா�ப�� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-1 த�டா�ப�� , 2.ேகடய�ப�� 

(வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-1 ேகடய�ப�� , 3.வாகவாச� (வ.கி) 

வாகவாச�(ஊ) வா��-1 வாகவாச� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி    

,இைடய�ப�� 622504

1.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 இைடய�ப�� , 2.வாகவாச� 

(வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 க�வய� , 3.வாகவாச� (வ.கி) 

வாகவாச�(ஊ) வா��-2 வ�க�ப�� , 4.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) 

வா��-2 வ�க�வய� , 5.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 

ஜானகிப��, சி�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி    

,ராஜாப�� - 622504

1.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-2 க��ரா�வய� , 2.வாகவாச� 

(வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-3 அ�யாவய� , 3.வாகவாச� (வ.கி) 

வாகவாச�(ஊ) வா��-3 ராசாப�� , 4.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) 

வா��-3 வ�ஜய�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ெதா�ேநாயாள�க� 

ம�வா�� இ�ல�   

,வ��வக�மா நக� 

வாகவாச� 622004

1.வாகவாச� (வ.கி) வாகவாச�(ஊ) வா��-4 அர� ம�வா�� இ�ல� , 

2.வாகவாச� (வ.கி)  வாகவாச�(ஊ) வா��-4 வ��வக�மாநக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அர� ெதாழி�பய��சி 

நிைலய� ெத��ற� 

அைறஎ� 1    

,தி��ேகாக�ண� 622002

1.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 வ�ேவகான�த�ர� 

, 2.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண (ஊ) வா��-3 ��னவய� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

12 12 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� 

சைடய�பாைற   

,அ�ன�மா��ர� 622002

1.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண (ஊ) வா��-3 க��யாவய� , 

2.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 பாரதிநக� , 3.9-

Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 அ�ன�மா��ர� , 

4.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 �நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 அர� ெதாழி�பய��சி 

நிைலய� வட�ற� 

அைறஎ� 1   

,தி��ேகாக�ண� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 சிேலா� காலன� 

ப�ள�திவய� , 2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 

ப�ச�க� பாைற , 3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 

எ�.ேக நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 அர� ெதாழி�பய��சி 

நிைலய� ெத��ற� 

இய�திர� ப��பா���� 

அைற   ,தி��ேகாக�ண� 

622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 பழன�ய�பா நக� , 

2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 அப�ராமி நக� , 

3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 காவல� 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

15 15 அர� உய�நிைல� ப�ள� 

�திய க��ட� ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,பால� நக� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 வடமலா��� , 

2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ராஜெல��மி நக� 

, 3.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ம��பா��ய� 

நக� , 4.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 �மர� 

நக� , 5.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 சி�கா� 

நக� , 6.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ச��கா 

நக� , 7.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ராஜாவய� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி     ,பால� நக� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ேச�ராம� வ �தி , 

2.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 க�யாண��தர� , 

3.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 பாரதியா� வ �தி , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட� ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி,பால� 

நக�   ,���ேகா�ைட

1.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 பா��ய� வ �தி , 

2.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 இ�திரா வ �தி , 

3.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 அ�ணா வ �தி , 

4.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 இராம���தி  

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

18 18 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�கப�ள�  ��த� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,பால� நக� 622002

1.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ெர�கசாமி வ �தி , 

2.9Aந�த�ப�ைண(வ.கி)  9ஏ.ந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 எ�.ஜி.ஆ�. வ �தி , 

3.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 க�ணாநிதி வ �தி , 

4.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 K.T. ராஜூ வ �தி , 

5.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 ந�ல�க�� 

வ �தி , 6.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 K.R. 

��ைபயா வ �தி , 7.9Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 

J.J. வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� ப�தி 

க��ட�   ,அைட�பாகர 

ச�திர� 622002

1.9-Bந�த�ப�ைண( வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-1 ந�த�ப�ைண , 

2.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண ஊரா�சி(ஊ) வா��-1 

�றகைர ந�த�ப�ைண , 3.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-

Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 மா�ப�� , 4.9-B �றகைர 

ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 எ�ைல�ப�� 

ப�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி 

���க��ட�    

,அைட�பாகர ச�திர� 622002

1.9-B �றகைர ந�த�ப�ைண(வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-2 

எ�ைல�ப�� ச�கிலிய�ெத� , 2.ெச���� (வ.கி) 9-Bந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-2 ெச���� , 3.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி) 9-Aந�த�ப�ைண(ஊ) 

வா��-3 அட�ப�காரச�திர� , 4.9-Aந�த�ப�ைண (வ.கி)  9-

Aந�த�ப�ைண(ஊ) வா��-3 எ�ைல�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

க��ட�, வட���ப�தி   

,அகர�ப�� 622003

1.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 ெத�� 

ப��ச�தா�ப�� , 2.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 

����ப�� , 3.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 

ெப��க�ப�� , 4.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-4 

�ச��ைர , 5.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-4 

அ�தி��ப�� , 6.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-4 

அகர�ப�� , 7.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) ல��மி எ�ேட� 

ப��ச�தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�   ,மறவ�ப�� 

622003

1.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 மறவ�ப�� , 

2.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 ச��கா நக� , 

3.கவ�நா� ேம�� (வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-1 பா� நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி   ,அகர�ப�� 

622003

1.கவ�நா� ேம��(வ.கி) கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 உ�ப�லிய� ெத� , 

2.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 ெசா��ரண� , 

3.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-2 ெப�மா�ப�� , 

4.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 அ�ய�ேகா�ப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

24 24 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி   ,அகர�ப�� 

622003

1.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 அ�பா��ர� , 

2.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 ��ெச� காலன� , 

3.கவ�நா� ேம��(வ.கி)  கவ�நா� ேம��(ஊ) வா��-3 ேகா�ைட�கைர 

காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, கிழ��ப�தி  

 ,ஆ�டா��� 622003

1.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 ேமலவ�ளா��� , 

2.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 �மர� நக� , 

3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 ஆ�டா��� , 

4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 ஆ�டா��� 

அ�சன� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ��பா��த ேம�� 

க��ட�   ,சி�நா��ப��

1.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 சிவகாமி ஆ�சி நக� 

, 2.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 ��வ�யா�ர� , 

3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 நாடா� ெத� , 

4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 கீழவ�ளா��� , 

5.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-3 சி�நா���ப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம���ப�தி 

  ,ஆ�டா��� 622003

1.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 மன�ப�� , 

2.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 ஒ�த�ப�� , 

3.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-2 த�டைல , 

4.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 ெப�நா���ப�� , 

5.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 ெப�யகண�க�ப�� 

, 6.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) வா��-1 

சி�ன�கண�க�ப�� , 7.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) 

வா��-1 அ�ைமயா�ப�� , 8.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� (ஊ) 

வா��-1 ப�ரச�ன ெர�நாத�ர� , 9.கவ�நா� கிழ��(வ.கி) கவ�நா� கிழ�� 

(ஊ) வா��-3 தி�ேலாகா�பா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 பாகீரதி ெதாட�க�ப�ள� 

வட�ற�   

,தி�மைலராயச��திர� 

622304

1.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 

ப�ன�யா�ப�� , 2.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 ேதா���ப�� , 

3.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 

�ள���ப�� , 4.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) 

வா��-1 உ���ப�� , 5.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-1 ெகா��ய�கார�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 83



  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய

180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

29 29 ச�தாய� �ட� ெத�� 

ப�தி   

,தி�மைலராயச��திர� 

622304

1.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 

தி�மைலராயச��திர� , 2.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 ேக� காலன� , 

3.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 

�ைல�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 லி��� ப�ளவ� 

ந�நிைல�ப�ள�   

,தி�மைலராயச��திர� 

622304

1.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 

ேம���ப�� , 2.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) 

வா��-2 இ�திராநக� , 3.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) 

தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 ��வய� , 

4.தி�மைலராயச��திர�(வ.கி) தி�மைலராயச��திர�(ஊ) வா��-2 

சி�வா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி,    ,அேசா�நக�  622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேச�ைக�ேதா�� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

41 சி�ன�பா நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேச�ைக�ெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��  

ப�தி   ,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேநதாஜி நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 

�றி�சி நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 பாலாஜி நக� , 4.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-41 மி�சார வா�ய காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

33 33 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட�  வட�� ப�தி   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ெபா�னக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ச�தாய� �ட�   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ��க� காலன� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

41 அேசா�நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ச�கரவ��தி நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���ப�தி �தியக��ட�   

,அேசா�நக�  622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 அழக� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��41 சி�ன�பாநக�கிழ��, 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 � நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 உ�ய�ெகா�டா� காலன� , 5.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-41 உ�ய�ெகா�டா� �ள�கைர , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 

எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� , 

7.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 பா�பா��ள� ெத�கைர , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ெத�� 

ப�தி ���க��ட�   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 �மர� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ேக.எ�.ேக.எ� நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ஈ.ேவ.ரா  ெப�யா� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

37 37 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

ப�தி ���க��ட�   

,அேசா�நக� 622303

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 நி� ேகா�ட� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-41 ச�தி நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம��க��ட�, வட�ற�     

,ேகாவ��ப�� 622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 ேகாவ��ப���ெத� , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-4 சி�ன�ேகண��ெத� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 

ேகாவ��ப��ஒ�ைற�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம��க��ட�, கிழ���ற�  

 ,ேகாவ��ப�� 622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� கீழ வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-4  ேகாவ��ப�� ந�வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 

�ன��ேகாவ�� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி  பா��த 

ேம�� க��ட�    

,ேகாவ��ப��  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 ேகாவ��ப�� ேமலவ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-4  பைழய ேகாவ��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

41 41 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ��� ப�க வட�� 

பா��த ேம�� க��ட�    

,ேகாவ��ப��  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� �����ய���� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன� 1ஆ� 

வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-4 ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன�2ஆ� 

வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-4  ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன� 3 

ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-4 ேகாவ��ப�� எ�.ஜி.ஜி.எ� காலன�  

4 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

ெத�� தா�� க��ட�, 

ெத�ேம��ப�தி   

,தி��ேகாக�ண�  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-4  ேமலேம���ெத� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

4  தி��சி ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

எ�எ�ஏ பைழய க��ட� 

ெத��ப�தி   

,தி��ேகாக�ண�  622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  க�யாணராம�ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-5 க�யாணராம�ர� 2� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  

மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  ஒ�ைற�ெத� , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  ச�னதி�ெத� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-5  

வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா��� க��ட� 

ெத�� ப�தி அைற எ� 3   

,தி��ேகாக�ண�   622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 ெப�யெத� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-6 ���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

45 45 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய தா��� க��ட� 

ெத�� ப�தி அைற எ� 4   

,தி��ேகாக�ண�   622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-6 அ�ணாநக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 ேம���ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

பைழய எ� எ� ஏ க��ட� 

ெத�� ப�தி அைற எ� 30  

 ,தி��ேகாக�ண�-622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 ேந� வ �தி , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-5 யாைனமா� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

பைழய எ� எ� ஏ க��ட� 

ெத�� ப�தி அைற எ� 19  

 ,தி��ேகாக�ண�

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 வ��வா� ெத�சிணா���தி ெத� , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 ப�.�.சி�ன�பா ெத� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-5 இராமலி�க� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ேம�� 

ப�தி    ,அட�ப�வய�  

622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவய� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-7,8 அட�பவய� 8� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவய� 

7� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

49 49 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி    ,அட�ப�வய�  

622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7,8 அட�பவய� 6� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-7,8 அட�பவயல 2� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,அட�ப�வய�  622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7 அட�பவய� 3� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 நகரா�சி �வ�க�ப�ள�, 

�திய க��ட�, ேம��ற�   

,அட�ப�வய�   622002

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-7,8 அட�ப�வய� 6 � வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-7,8 அட�ப�வய� 7 � வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-7,8 

அட�ப�வய� 8 ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-7 அட�ப�வய� 

�����ைசக� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-7 சிறிய அட�ப�வய�  , 

6.���ேகா�ைட (ந) வா��-8  �டா� காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 நகரா�சி �வ�க�ப�ள�, 

�திய க��ட�, கீ��ற�   

,அட�ப�வய� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 �டா� காலன� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-7 ெவ�க�ப� ஊ�� , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-6 மா��� மட� ெத� , 4.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-8 ச�கரமட� ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

53 53 நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கிழ���ப�தி க��ட�   

,அட�ப�வய� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-7 சமாதி வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 

அ�பா��ர� 3ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 அ�பா��ர� 4ஆ� 

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 அரசின� உய��வ�க�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,வட��ராஜவ �தி  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-10  மா�ப��ைளயா� �ள� ேரா�  , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,10 வட�� 2� வ �தி  , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-

10 மா�ப��ைளயா� �ள�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அரசின� உய��வ�க�ப�ள� 

வட�� க��ட�   

,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-10 ேமலராஜவ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-10 

பழன�யா�� ஊரண� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-9 ராம�ச�திர�ப��ைள 

ைர�மி� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-9 ேமல 2� வ �தி  , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-9 ேமல 3ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-8,9 

ேமல 4 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசின� உய��வ�க�ப�ள� 

ெத�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,வட��ராஜவ �தி 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,21 ேமல 3�வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 

ேபா�� ஆப�� ச�� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 ராஜேகாபா� டா�கீ� 

ச�� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-21 ைவரநா�சி ஊரண� ச�� , 

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-19,20,21 வட�� ராஜ வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-9,21 ேமல 4� வ �தி , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 பைழய அர�மைன 

 (ெத�சிணா���தி மா��ெக , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

57 57 த.இ.�.ச ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம��ற� அைறஎ�.14      

,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 10  வட�� 4� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 த.இ.�.ச ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம��ற� அைறஎ�.20     

,வட��ராஜவ �தி  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 10 வட�� 3� வ �தி  , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�ற� கீ�ப�தி,    

,ம��வா� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 ராம�ச�திர�ர� ஒ�ைற�ெத� , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 த�சா�� ேரா� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 

���ற�� ெதாழிலாள� காலன� 3ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 

சாரதா நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�ற� கீ�ப�தி   

,ம��வா� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 ராம�ச�திர�ர� அ�ரஹார� , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 �ச�வாய� கீ��ற� ��ைசக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 17 of 83



  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய

180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

61 61 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ம��வா� 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-9,11 வட�� 4� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 

���ற� ெதாழிலாள� காலன� 2� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 

���ற� ெதாழிலாள� காலன� 1ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 

மா�ய�ம� ேகாவ�� ச�� , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 ���ற� 

ெதாழிலாள� காலன� 3ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-12 ���ர�� 

ெதாழிலாள� காலன� 6� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� 

ப�தி    ,ம��வா� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-10,11 வட�� 3� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

11 கேண� நக� 1� வ �தி(ந�த�ப�ள� கீழ�கைர , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-11 கேண� நக� 1� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 

த�ண��ெதா�� கீ��ற� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 த.இ.�.ச ந�நிைல�ப�ள� 

கீ�ப�தி, வட�ற� 

6�வ��பைற   ,ம��வா�   

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 கீழராஜவ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 

அ�ம�ேகாவ�� ச�� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-11 கீழராஜவ �தி , 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சிவான�த�ர� 1ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-12 சிவான�த�ர� 2ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 

சிவான�த�ர� 3ஆ� வ �தி , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-12 சிவான�த�ர� 

4ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

64 64 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

���க��ட� ேம�� பார�த 

ப�தி,      ,காமராஜ�ர� 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 1 ஆ� வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-14 காமராஜ�ர� 2 ஆ� வ �தி, 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 

காமராஜ�ர� 3 ஆ� வ �தி, 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

���க��ட� கிழ�� ப�தி 

ேம�� க��ட�     

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட 

 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 கேண�நக� 4ஆ� வ �தி, 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 5ஆ� வ �தி,

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 கேண�நக� 6ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

கீ��ற� ஆ�ெப�டா� 

க��ட�   ,காமராஜ�ர� 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 8 � வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-16 காமராஜ�ர� 7 � வ �தி, 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-14,16 

காமராஜ�ர� 9 � வ �தி,

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

67 67 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள� 

ச��ண� �ட�   

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-14,16 காமராஜ�ர� 9� வ �தி, கேண�நக�1ஆ� வ �தி 

�த� காமராஜ� சிைல வைர , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-14,16 காமராஜ�ர� 

10� வ �தி, 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 10� வ �தி ���� 3ஆ� 

வ �தி, 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 10� வ �தி ���� 2ஆ� வ �தி 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 கா�தி ��றா�� நிைன� 

நகரா�சி �வ�க�ப�ள�   , 

ேம�� க��ட�   

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 கேண�நக� 4� வ �தி, 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 ெவ�ேகாப�ெத�, 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 அதிக உண� உ�ப�தி ��ைசக�, 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 11ஆ� வ �தி, 5.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-13 காமராஜ�ர� 12ஆ� வ �தி, 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 

காமராஜ�ர� 13ஆ� வ �தி, 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 14ஆ� 

வ �தி, 8.���ேகா�ைட(ந) வா��-14 காமராஜ�ர� 15ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள� 

ேம�ப�தி அைறஎ�.1.   

,காமராச�ர� 10�வ �தி, 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  16 ஆ� வ �தி 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-15 காமராஜ�ர�  18 ஆ� வ �தி 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-15 

காமராஜ�ர�  19ஆ� வ �தி 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

70 70 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி ேம�� பா��த 

க��ட�   ,காமராச�ர� 

10�வ �தி, ���ேகா�ைட   

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  20ஆ� வ �தி 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-16 காமராஜ�ர�  21ஆ� வ �தி 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 நகரா�சி ச�தாய� �ட� 

ெத�� ப�தி    

,காமராஜ�ர� 10ஆ� வ �தி 

���ேகா�ைட

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 17ஆ� வ �தி, 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-16 காமராஜ�ர� 22 ஆ� வ �தி, 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 

காமராஜ�ர� 23 ஆ� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 நகரா�சி ச�தாய� �ட� 

வட�� ப�தி   ,காமராஜ�ர� 

10ஆ� வ �தி ���ேகா�ைட

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 காமராஜ�ர� 24 ஆ� வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-15 காமராஜ�ர� 25 ஆ� வ �தி, 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 

காமராஜ�ர� 26 ஆ� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

கிழ���ப�தி க��ட�, 

ேம�ப�தி அைறஎ�.5   

,காமராஜ�ர� ���ேகா�ைட 

  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 27� வ �தி, 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-15 காமராஜ�ர� 28�வ �தி, 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 29�வ �தி, 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர�  30� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 21 of 83



  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

74 74 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� 

க��ட�ந��ப�திப�தி 

அைறஎ�.6,   ,காமராஜ�ர� 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட நகரா�சி வா��-15 காமராஜ�ர� 31� வ �தி, 2.���ேகா�ைட 

நகரா�சி வா��-13 காமராஜ�ர� 32� வ �தி, 3.���ேகா�ைட நகரா�சி வா��-

13 காமராஜ�ர� 33ஆ� வ �தி, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� ப�தி அைறஎ�.7,    

,காமராஜ�ர� 10ஆ� வ �தி 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 35� வ �தி 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-13 காமராஜ�ர� 36� வ �தி 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-15 காமராஜ�ர� 

ஓ�ட��ள� 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

ெத���ப�க ��த� 

க��ட�, ந��ப�தி,   

,காமராஜ�ர� 10ஆ� வ �தி 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-13 காமராஜ�ர� 34� வ �தி, 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

77 77 இராண�யா� அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, �திய 

க��ட�   ,���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 கேண�நக� 3� வ �தி 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 கேண�நக� 2� வ �தி 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 ெவ�ேகாப� ெத� 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 மர�கைட ேரா�

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-18 மர�கைட வட�� ச�� 6.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-18 கேண�நக� 5� வ �தி 

7.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 வட�� 2� வ �தி 

8.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 வட�� ராஜ வ �தி

9.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 ப��ைளயா��ள� ச�� 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

���க��ட� ேம�� ப�தி   

 ,ேபா� நகா் ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-29 கீழ 7ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 

ேபா�நக� 1� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா� நக� 2� வ �தி , 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 3� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-

17 ேபா�நக� 4� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 இராண�யா� அர� ெப�க� 

உய� நிைல�ப�ள�, சி�ன 

ேக� அ�கி� ெத�� ப�தி, 

ேம�� பா��த க��ட�,    

,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-11, 19, 28 கீழ 3� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

18 வட�� 3� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 இராண�யா� ப�ள� ச�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

80 80 இராண�யா� அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�, சி�ன 

ேக� அ�கி� ெத�� ப�தி 

வட�� பா��த க��ட�,    

,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 ெப�மா� ேகாவ�� ச�� , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-18 கீழ 4ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-19 கீழ 2ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 இராண�யா�அர� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள�,கிழ���பா

��த க��ட�    ,சி�ன ேக� 

அ�கி�,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 ச�கரவ��தி அ�ய�கா� ச�� , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-19, 28 கீழ ராஜ வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 

ெந��ம���ெத� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-11, 19, 28 கீழ 3� வ �தி , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-19, 28 கீழ 2� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-28 

சி�ன இராண�யா� ப�ள� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� ேம��ற�,   

,ேபா�நக�,���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 5ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-17 ேபா�நக� 6� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 7� 

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

83 83 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம�� க��ட�, 

ந��ப�தி,   

,ேபா�நக�,���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 8� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

17 ேபா�நக� 9ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  

கீ��ற�  ெத��  க��ட�   

,ேபா�நக�, ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 ஆசி�ய� காலன� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-16 ஆசி�ய� காலன� 2 � வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-16 

எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 மர�கைட கீழ 6ஆ� வ �தி , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-18, 29 மண��ப�ள� ேரா� , 6.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-17 ேபா�நக� 10ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  

கிழ�� ப�தி   ,ேபா�நக�, 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-17 ேபா�நக� 11ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-17 ேபா�நக� 12ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-17 ேபா�நக� 

13ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-17 ேபா�நக� 14ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

86 86 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி 

ச�ைத�ேப�ைட   

,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-8 அ�பா��ர� 1�வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

8 அ�பா��ர� 2�வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-22 ச�ைத�ேப�ைட ேரா� 

, 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 ெரா���கார ச�� , 5.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-20 �ன�சிப� ஆப�� ச�� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 ெஜய�� 

ேமா� ச�� , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-20 அ�மா� ேகாவ�� ச�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி 

ச�ைத�ேப�ைட   

,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 அ�க�சியாவய� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

22 ெதா�ைடமா� நக� கைர , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 திலக�திட� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 வட�� ராஜ வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 நகரா�சி அ�வலக�, 

நகரைம�� ப���      

,ெத�� 

ராஜவ �தி,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 21 ேமல 2� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 நகரா�சி அ�வலக�, 

நகரைம�� ப���, கிழ�� 

ப�தி ேம�� பா��த 

க��ட�     ,ெத�� 

ராஜவ �தி,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-9, 21, 26 ேமல 3 ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-20 ெத�� 2 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

90 90 �இஎ�சி ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட�   ,வட�� 

ராஜ வ �தி ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ப�லவ��ள� வ�மத� ச�� , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 சாமிச�னதி வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-19, 

20, 21 வட�� ராஜவ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ச�திர� ச�� , 

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 சதீாபதி ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத� , 

6.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ப�லவ��ள� வட�� ச�� , 

7.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ப�லவ��ள� ேம�கைர , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 நகரா�சி அ�வலக� 

பய��சி �ட� ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி க��ட�   

,ெத�� 

ராஜவ �தி,���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 ெவ�ைளய�பா ச�� , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-20 ெத�� 4ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-20, 26, 28 ெத�� 

3ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

தி�வ���    ,�திய க��ட� 

கிழ���ப�தி ந�அைற    

,தி�வ��� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 அ�னவாச� ேரா� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

23 ��தனா��றி�சி ேரா� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� , 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� �ள�கைர , 5.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-23 மகாராஜ�ர� 2� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மகாராஜ�ர� 

3� வ �தி , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 சாய�கார�ெத� , 8.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-24 தி�வ��� காலன�  வ.உ.சி. நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

93 93 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ப�ரதான�க��ட�தி� 

ப���ற�    ,தி�வ��� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24  தி�வ��� ெப�ய வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-23, 24 தி�வ��� ெப�யெத� கீழவ�ைச , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ப�ரதான�க��ட�தி� 

ப���ற�   ,தி�வ��� 

���ேகா�ைட  622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 ஈ�வர�ேகாய�� ெத� (ெபா�ன�ப� 

ஊரண��கைர , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 தி�வ��� கீழவ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 நகரா�சி உய� நிைல�ப�ள� 

 ந��க��ட� வட�� ப�தி 

�திய க��ட�, தி�வ���

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 தி�வ��� க�ப�ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-24 மகாராஜ�ர� �ள�கைர(ேம�ப�தி)கா��மா�ய�ம�ேகாவ�� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 நகரா�சி உய� நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த வட�� ப�தி 

�தியக��ட�   ,தி�வ��� 

622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-23 மா�ய�ம�ேகாவ�� ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-23 ேசாழா�ய� எ�ேட� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� , 

ம�திய க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,தி�வ��� 622002

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-24 ஈ�வர�ேகாய�� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

98 98 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வ��� எ�.10  

கிழ���ப�தி    

,இராஜேகாபால�ர�, 

���ேகா�ைட  622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ப��ச�தா�ப�� கைலவாண� ெத� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 ப��ச�தா�ப�� பாரதிதாச� ெத� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  ப��ச�தா�ப�� ச�� , 4.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-40  ப��ச�தா�ப�� 2� ச�� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  

தி�மய� ேரா� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  மைலய�ப�நக� , 

7.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  எ�.ஜி.ஆ�.நக� , 8.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 

 இரய��ேவ ��ய���� , 9.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  இரய��ேவ 

�ேடச� ேரா� , 10.���ேகா�ைட (ந) வா��-40  உ��ம���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வ���எ�.9ஏ ேம�� ப�தி 

க��ட�   

,இராஜேகாபால�ர�,���ேகா

�ைட 622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 இராஜேகாபால�ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர� 2 � வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 

இராஜேகாபால�ர� 3� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 

இராஜேகாபால�ர� 4� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

100 100 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வடகிழ���ப�தி தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,இராஜேகாபால�ர�  622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர� பா�பா��ள�  

��ய����, 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 இராஜேகாபால�ர�  ��ய���� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 இரய��ேவ ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

வடகிழ���ப�தி தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,இராஜேகாபால�ர�  622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-25  வா��ப�� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 

அ�ணாநக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 சிேலா� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசின� மகள�� 

கைல�க��� அைற 

எ�.62 வட�� ப�தி கிழ�� 

பா��த    

,ச�திய���திேரா�, 

���ேகா�ைட  622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேசைஷயா சாைல  , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-26 சா�தநாத�ர� 5� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 �� 

அர�மைன ேரா� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 மர�கைட ேரா� , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 ெல��மி�ர� 1� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-26 ெல��மி�ர� 2� வ �தி , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 

த�டபாண��ர� 1� வ �தி , 8.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 த�டபாண��ர� 

2வ �தி , 9.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 ஆல��ள� ஹ�சி� �ன�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

103 103 அர� ெப�க� 

கைல�க��ா◌ி அைற 

எ�.63 வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   

,ச�திய���தி ேரா� 

���ேகா�ைட  622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 எழி� நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��- 36 

ச�திய���தி ஹ�சி� �ன�� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-25 சிேலா� 

காலன� , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-26 ெத�� 4� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-26 ெத�� 3ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அர� ெப�க� 

கைல�க��� அைற 

எ�.65 வட�� ப�தி கிழ�� 

ப���, ச�தி���திேரா�, 

���ேகா�ைட  622005

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-20 ெத�� 2� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-9, 

21, 26 ேமல 3� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-8, 9, 21, 26  ேமல 4� வ �தி , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 ேமல 5� வ �தி , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-22 

ேமல 6� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அர� ெப�க� 

கைல�க��ா◌ி அைற 

எ�.66  வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   ,ச�தி���தி 

ேரா�,���ேகா�ைட  622006

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-22 ெத�� ச�ைத�ேப�ைட , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-22 ெதா�ைடமா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

106 106 அரசின� மகள�� 

கைல�க��� அைற 

எ�.59 வட�� ப�தி ேம�� 

பா��த    ,ச�திய���தி 

ேரா�,���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 சா�ல�நக�   1 ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-36  சா�ல�நக� 2 ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 

ேசைஷயா சாைல, , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-36 ஜானகி நக�  , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

கீழ�� ப�தி, வட�� 

க��ட�   ,சா�தநாத�ர� 2� 

வ �தி,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 சா�தநாத�ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-27 சா�தநாத�ர� 2� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 

சா�தநாத�ர� 3� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� ப�தி, ேம�� 

க��ட�,   ,சா�தநாத�ர� 2� 

வ �தி,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 சா�தநாத�ர� 4� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-27 சா�தநாத�ர� 6ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-27 

சா�தநாத�ர� 7ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 ஹி�� ைல� 

1ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 ஹி�� ைல� 3ஆ� வ �தி , 

6.���ேகா�ைட(ந) வா��-36 நி� ேபா�� ��ய���� , 7.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-27 ச�திய���தி ேரா� , 8.���ேகா�ைட(ந) வா��-35 தி�மய� 

ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

109 109 அ��மி� ப�ரகதா�பா� 

அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி �திய க��ட� 

ெத�� ப�தி   

,நிஜா�காலன�, 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 ஏ.எ�.ஏ. நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 அ��மி� ப�ரகதா�பா� 

அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ�� ப�தி �திய க��ட� 

வட�� ப�தி   

,நிஜா�காலன�   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-35 எ�.ஜி.ஜி.ஓ.காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 �லபதி பாைலயா 

ேம�நிைல�ப�ள� ேமனா 

�ட� ெத�� க��ட�   

,ெந��ம���ெத� 

���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 ����கார�ெத� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

28 கீழ 2ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-28, 30 ெத�� 3ஆ� வ �தி , 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-28, 30 ெத�� 2ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-28 கீழ 3� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

112 112 த�மராஜப��ைள நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி    

,கீழ7� வ �தி ���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-16 பாரதி நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-29 கீழ 

4ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 த�மராஜப��ைள நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி    

,கீழ7� வ �தி ���ேகா�ைட  

622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-29 கீழ 5� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-29 கீழ 

6 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஆா் சி ந�நிைலப�ள� 5அ 

வ��� அைற (�ழ�ைத 

இேய� ஆ�கில 

�வ�க�ப�ள� வளாக�)   

,மா��தா�ட�ர� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 அ�யனா��ர� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-30 அ�யனா��ர� 2� வ �தி  (தி��க�டைள ேரா , 3.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-30 ெத�� 4� வ �தி (கீழ 3 �த� கீழ 4 வைர) , 4.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-34 மா��தா�ட�ர� ���� 2ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 

மா��தா�ட�ர�  ���� 1ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 

மா��தா�ட�ர� ���� 3ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

115 115 ஆா் சி ந�நிைலப�ள� 4அ 

வ��� அைற (�ழ�ைத 

இேய� ஆ�கில 

�வ�க�ப�ள� வளாக�)   

,மா��தா�ட�ர� 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� ந�வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-30 தி��க�டைள ேரா� (கீழ 4 �த� அ�யனா�ப , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 ஆல��� ேரா� (கீழ 4 �த� த�ெகா�ட 

அ�ய , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� 3ஆ� வ �தி , 

5.���ேகா�ைட(ந) வா��-30 அ�யனா��ர� ந�வ �தி  , 6.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-30 ���ர� ெதாழிலாள� ��ைசக� , 7.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 

நகரா�சி அ�வல� ��ய����  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 �ழ�ைத இேய� 

ஆ�கில��வ�க�ப�ள� 

கிழ�� க��ட� ேம��ற�   

,மா��தா�ட�ர�  622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-28 கீழ 3ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-28 

ெத�� 4ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-28 ைவரவ� ச�� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 2� வ �தி , 5.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 3� வ �தி , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-30 கீழ 

4� வ �தி , 7.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 மா��தா�ட�ர� 1ஆ� வ �தி , 

8.���ேகா�ைட (ந) வா��-30 அ�யனா��ர� 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட� கிழ�� ப�தி  

கா�திநக�   ,���ேகா�ைட  

அைற எ� 1

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-31 கா�திநக� 1ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட (ந) 

வா��-31 கா�திநக� 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

118 118 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட�  ேம�� ப�தி 

அைற எ�.4 கா�திநக�   

,���ேகா�ைட  622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-31 கா�திநக� 3ஆ� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-31, 32 கா�திநக� கிழ ேம� 1ஆ� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 

32 கா�திநக� கிழேம� ���� 2ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 

கா�திநக� கிழேம� ���� 3ஆ� வ �தி , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 

கா�திநக� கிழேம� ���� 6ஆ� வ �தி , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 

கா�திநக� கிழேம� ���� 7ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

���க��ட� ேம�� ப�தி 

அைற எ�. 5   ,கா�தி நகா் 

���ேகா�ைட  - 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� ���� 4ஆ� வ �தி , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-31, 32 கா�திநக� கிழேம� ���� 5ஆ� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 4ஆ� வ �தி , 

4.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 5ஆ� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட� அைற எ�.2  

 ,கா�திநக� ���ேகா�ைட  

அைற எ� 2

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 6� வ �தி  , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 கா�திநக� ெத�வட� 7� வ �தி , 

3.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 தி��க�டைள ேரா�  , 4.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-31, 32 கா�திநக� 7 � வ �தி ���� , 5.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 

தி��க�டைள ேரா�(ெத�� கா�தி நக�) , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

121 121 �ன�த இ�தய மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

�. 22   ,த�ெகா�ட 

அ�யனா�ேகாவ�� வ �தி 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-32 த�ெகா�ட அ�யனா� ேகாய�� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 �ன�த இ�தய மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள�, அைற 

எ� - 5   ,த�ெகா�ட 

அ�யனா�ேகாவ�� வ �தி 

���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-34 ச�திய���தி நக� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-

34 அ�யனா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 �ன�த இ�தய மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம�� ப�தி அைற 

எ� 11,   ,த�ெகா�ட 

அ�யனா� 

ெத����ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-35 எ�. எ�. நக� , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-33, 

34 ஆல��� ேரா� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-30 அ�யனா��ர�  ந�வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

124 124 அ�ணா நிைன� நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி    

,ஆல��� ேரா� 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-33 உசில��ள� 1� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-33 உசில��ள� 2� வ �தி , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-33 உசில��ள� 

3� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-33 உசில��ள� 4� வ �தி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அ�ணா நிைன� நகரா�சி 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,ஆல��� ேரா� 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-33  உசில��ள� 5� வ �தி , 2.���ேகா�ைட(ந) 

வா��-33  உசில��ள� 6� வ �தி , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-33  

உசில��ள� 7� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-33  உசில��ள� 8 � வ �தி 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�. � ேக ஜி "ஏ" ேம�� 

ப�தி க��ட� ெத�� ப�தி  

  ,ம��ப�ண� சாைல 

���ேகா�ைட

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 2� வ �தி , 

2.���ேகா�ைட(ந) வா��-38 தி�மய� ேரா� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 

க��நக� 1� வ �தி , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 4ஆ� 

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி வட�ற�    

,க��நக� 1வ� வ �தி 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 ���� காலன� 1ஆ� வ �தி (க�� நக�) , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-39 ���� காலன� 2ஆ� வ �தி (க��நக�) , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

128 128 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

பைழய க��ட� ேம�� 

ப�தி வட�� ப�தி 

,க��நக� 1வ� வ �தி    

,���ேகா�ைட - 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 க��நக� 4� வ �தி   , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�.12 "ஏ" வ��பைற 

வட�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி    ,ம��ப�ண� சாைல 

���ேகா�ைட   622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 1 ஆ� வ �தி , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 2ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�.எ� ேக ஜி "ஏ" 

வ��பைற ேம�� க��ட� 

ெத�� ப�தி    ,ம��ப�ண� 

சாைல ���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-35 ராஜ வ�ஜய நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

35 ராஜ வ�ஜய நக� ேரா�ேல�� ப���ற� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-35  

அ�ேப�கா� நக�  , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-35  ஆ�.எ�.வ �. நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

131 131 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

பைழயக��ட� ேம�� ப�தி 

கிழ���ற�   ,க��நக� 

1வ� வ �தி ���ேகா�ைட 

622001

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-37 ����க��ப�ேகானா�  நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 தி�வ��வ� நக� 3� வ �தி , 3.���ேகா�ைட 

(ந) வா��-39 க��நக� 1 ஆ� வ �தி , 4.���ேகா�ைட (ந) வா��-38 

தி�வ��வ� நக� 1ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 எ� எ� எ� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ�.எ� ேக ஜி "சி" 

வ��பைற ேம�� க��ட� 

வட�� ப�தி    ,ம��ப�ண� 

சாைல ���ேகா�ைட 622001

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 ம��ப�ண� ேரா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ைவர� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�ேம�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ெப�யா�நக�  622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� மைன எ�. 1-315 , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ைவர� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�ேம�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,ெப�யா� நக�  622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� மைன எ�. 316-640 , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

135 135 ைவர� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

வடகிழ�� க��ட� வட�� 

ப�தி    ,ெப�யா�நக� 

���ேகா�ைட   622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� மைன எ�. 641-920 , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ைவர�� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

வட��பா��த கிழ�� 

க��ட� வட�� ந�நிைல 

ப�தி    ,ெப�யா� நக� 

���ேகா�ைட   622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 ெப�யா�நக� ப�ளா� எ�921 �த� 1177 வர , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ைவர�� ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

வட���ப�தி கிழ�� ப�தி 

ந�நிைல ெத�� ப�தி   

,ெப�யா� நக� 

���ேகா�ைட   622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-37 க�ப� நக� ப�ளா� எ�.1178 �த� 1420 வ , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

138 138 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட� அைறஎ� 11 

தைர�தள�     ,மாைலய�� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 �ட� நக�  , 2.���ேகா�ைட(ந) வா��-39 

ச��கா நக� , 3.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ��கா நக� ஏ ப� சி � ப�ளா�  

 எ� ப�ளா�  , 4.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ��கா நக� எ�-ப�ளா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட� அைறஎ� 12 

தைரதள�   ,மாைலய�� 

���ேகா�ைட  622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-40 ��கா நக� எ� ப�ளா� [எ�-1 �த� எ�-320 

வைர] , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட�  அைறஎ� 14   

,மாைலய�� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட(ந) வா��-40  மாண��க� நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

39  ��� நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  ��ைல நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  பாரதி நக� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  

மைறமைல நக� , 6.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  ம�னா�சி நக� , 

7.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  பார� நக� , 8.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  

தி�மய� ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

141 141 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ���ப�தி  க��ட� 

அைறஎ� 15     ,மாைலய�� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-39  மாைலய�� ேரா� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-

40  வ�டாப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ம��� ஜியா� 

ெம���ேலச� 

ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ���ப�தி  க��ட� 

அைறஎ� 8 தைர�தள�,   

,மாைலய�� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 மைலய�ப நக� , 2.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 

எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 3.���ேகா�ைட (ந) வா��-39 காைர�ேதா�� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 க�பகா நக� , 5.���ேகா�ைட (ந) வா��-40 

வ�ள�ய�ப� நக� , 6.���ேகா�ைட(ந) வா��-39  ேக.எ�.எ� நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� வட�� 

க��ட� ேம�� பகதி   

,அ�னச�தர� 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 காைர�ேதா�� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 மைறமைலநக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 ெல��மி நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 மா�தி நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  தா�� 

வட�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,அ�னச�தர� 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 அ�னச�திர� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 � நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 �சலா��� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 தி�யா கா�ட� , 

5.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 டா�ட� கைலஞ� நக� , 

6.���ேகா�ைட (ந) வா��-42 ெபா�ன�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

ப�தி,    ,ைதலாநக� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 ப�ரகாதா�பா� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ைதலாநக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 ��ப�ரமண�ய நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ெத���ப�தி    

,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 வ��வதா� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 நா��ப�ள� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

147 147 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ேம��பா��த க��ட�    

,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 எ�.ஜி.ஜி.ஓ. காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி,    ,ைதலாநக� 

���ேகா�ைட 622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ெல��மி நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ராஜ��கா�தி நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ப��ெபா� நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 மா�ப��ைளயா� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��� 

பா��த ெத�� ப�தி,    

,ைதலாநக� ���ேகா�ைட 

622003

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 வ.உ.சி நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 பால�நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 அர� ��மாதி�ப�ள� 

அைறஎ� 47 வட�� 

ந��ப�தி க��ட� ேம�� 

ப�தி    ,ம��வா�, 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 �ைரவ� காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

151 151 அர� ��மாதி�ப�ள� 

அைறஎ� 12      ,ம��வா�, 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 க�ண� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 இ�திரா நக� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 ெப�ச� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அர� ��மாதி� 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற 

எ� 49 வட�� ந��ப�தி 

க��ட�    ,ம��வா� 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ஜ�வா நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 அர� ��மாதி� 

ேம�நிைல�ப�ள� ப�ரதான 

க��ட� அைறஎ� 19   

,ம��வா� ���ேகா�ைட 

622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 ரா� நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 பாலாஜி நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 அர� ��மாதி� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

அைறஎ� 46���க��ட�   

,ம��வா� ���ேகா�ைட 

622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 சா�த�பா நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2  ேந� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

155 155 அர� ��மாதி�ப�ள� 

அைறஎ� 45 ந��ப�தி 

���க��ட� ேம��ப�தி 

ந�ப�தி    ,ம��வா� 

���ேகா�ைட 622004

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 சனீ�வாசாநக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-2 தி�ைலநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம��ப�தி   

,சம��வ�ர� 622005

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ந�ேம� ெப�யா� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ���ப�தி 

  ,சம��வ�ர� 622005

1.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 ெவ�கேட�வரா நக� , 

2.���ேகா�ைட (ந) வா��-1 சம��வ�ர� , 

3.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 அப�ராமி நக� , 

4.���ேகா�ைட (ந) வா��-3 �� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 அர� உய�நிை◌ைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட� அைற எ� 

8   ,���� 622004

1.���� (வ.கி) ���� (ஊ)  வா��-1 ச�திர�ப�� , 2.���� (வ.கி) 

���� (ஊ)  வா��-1 கைரய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள� கிழ�� ப�தி 

தா�� க��ட�   

,ெத�ன�திைரயா�ப��.

1.ெத�ன�திைரய�ப�� (வ.கி) ���� (ஊ) வா��-1 

ெத�ன�திைரய�ப�� , 2.ெத�ன�திைரய�ப�� (வ.கி)  ���� (ஊ) 

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

(ேம����ற�) , 4.���� (வ.கி) ���� (ஊ) வா��-1 பைழய ராசா�ப�� 

, 5.���� (வ.கி) ���� (ஊ)  வா��-1 த�ஹா (கீ��ற�) , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�, 

கிழ���ப�தி ெத��ப�தி   

,���� 622004

1.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-2,3 ெவ�ைள�ேகா�ப�� , 2.����( 

வ.கி) ����(ஊ) வா��-2,3 ���க�ேதா�� , 3.����( வ.கி) 

����(ஊ) வா��-2 ெத�� அ�ய�ப�� , 4.����( வ.கி) ����(ஊ) 

வா��-2,3 வழியா�ப�� கைடவ �தி , 5.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

ைவயா�� ஊரண��கைர , 6.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 

வழியா�ப�� , 7.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 கீழ அ�ய�ப�� , 

8.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-2,3 அ�ய�ப�� , 9.����( வ.கி) 

����(ஊ)  வா��-2,3 ��த�ேகா�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

வட���ப�க க��ட�,   

,����ப��, ���� 622004.

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

����(ஊ)  வா��-2 க������ , 3.����( வ.கி) ����(ஊ)  வா��-

1,2 ஆசா��ெகா�ைல ந�த� , 4.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,2 

பா�பாவய� , 5.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,2 

ெபா�கிஷ�கார�ப�� , 6.����( வ.கி) ����(ஊ) வா��-1,2 

கைரயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி அைற எ� 10  

 ,���� 622004

1.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 வய�ரா� ��ய���� , 2.����(வ.கி) 

����(ஊ) வா��-3 ���� அ�ணாநக� , 3.����(வ.கி) ����(ஊ) 

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

���� ஆதிதிராவ�ட� காலன� ெத� , 5.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-

3 ���� த�ண��ப�த� ேம� , 6.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

���� வ�ல��ேரா� , 7.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 

��ராசா�ப�� , 8.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ெதாழி�ேப�ைட , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

163 163 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம��ற� 

���க��ட�    

,இ�ச�ச�திர� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 சி�ைனயா ச�திர� , 

2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 சி�ைனயாச�திர� ெத�� , 

3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 ���நக� , 4.வடவாள� (வ.கி) 

வடவாள�(ஊ) வா��-1 க�ட�கார�ப�� , 5.வடவாள� (வ.கி) 

வடவாள�(ஊ) வா��-1 ��காண��ப�� , 6.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) 

வா��-1 ��நக� , 7.வடவாள� (வ.கி) வடவாள�(ஊ) வா��-1 கேணச�ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட�    

,இ�ச�ச�திர� 622004

1.இ�ச� 2 ப�� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 �ைண�க�ப�� , 2.இ�ச� 1 

ப��  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�ச� கைடவ �தி , 3.இ�ச� 2 ப�� (வ.கி) 

வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�ச� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.வடவாள� (வ.கி) 

வடவாள� (ஊ) வா��-2 த�ண��ப�த�ப�� , 5.வடவாள� (வ.கி) 

வடவாள� (ஊ) வா��-2 த�ண��ப�த�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அர� ேம� நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட�   ,வடவாள� - 

 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 ப�லாவ��தி , 2.வடவாள� (வ.கி) 

வடவாள� (ஊ) வா��-2 ெந�ப�ய�ப�� , 3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) 

வா��-2 அ�பா��ர� , 4.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 

க�வா��ப�� , 5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வடவாள�  

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 6.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 

ெகா��சா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

166 166 அர� ேம� நிைல�ப�ள� 

���க��ட�  கிழ��ப�தி   

,வடவாள� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வடவாள� ேமல�ெத� , 

2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வடவாள� கீழ�ெத� , 

3.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 கைரய�ப�� , 4.வடவாள� 

(வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 கீழ�கா� , 5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� 

(ஊ) வா��-2 ��ப�யா�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி  

 ,வடவாள� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 வட�� ெச��யாப�� , 

2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 3.வடவாள� 

(வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-2 கீழ�ெச��யாப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி   ,ெத�� 

ெச��யா�ப�� 622004

1.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-4 ேமல�ெச��யாப�� , 

2.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-4 ெச��யாப�� , 3.வடவாள� 

(வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-4 ெசா�ய� ெத� , 4.வடவாள� (வ.கி) 

வடவாள� (ஊ)  வா��-4 ேமல�ப�� , 5.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ) 

வா��-4 ெத�� ெச��யாப�� , 6.வடவாள� (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-4 

சி�னராய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

169 169 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி   ,ெத�� 

ெச��யாப�� 622004

1.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 கீழராய�ப�� , 2.வடவாள�  

(வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 வட�� ராய�ப�� , 3.வடவாள�  (வ.கி) 

வடவாள� (ஊ) வா��-5 ெத�� ராய�ப�� , 4.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� 

(ஊ) வா��-5 கீழ காயா�ப�� , 5.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-5 

எ�.ஜி.ஆ� நக� , 6.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ) வா��-5 பா�பா� 

ெகா�ைல , 7.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-5 

ேமல�காயா�ப�� , 8.வடவாள�  (வ.கி) வடவாள� (ஊ)  வா��-5 

ேமல�காயா�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத� ப�தி 

   ,�ைழயா�வ��தி 622004

1.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-2 

ெகா�ப�யா� வ��தி , 2.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) 

ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-2 �ழியா� வ��தி , 

3.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ)  வா��-1 

கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��  

ப�தி    ,�ைழயா�வ��தி 

622004

1.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-3 

ஆ���தி வ��தி , 2.ெப��ெகா�டா� வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� 

வ��தி (ஊ)  வா��-3 ெப��ெகா�டா� வ��தி , 3.ெப��ெகா�டா� 

வ��தி ( வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-3 கேண� நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

172 172 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,மா�தா��� 622203

1.ெப��ெகா�டா� வ��தி (வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-1 

மா�தா��� �ச�� காலன� , 2.ெப��ெகா�டா� வ��தி (வ.கி) 

ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-1 மா�தா��� ேமல�ெத� , 

3.ெப��ெகா�டா� வ��தி (வ.கி) ெப��ெகா�டா� வ��தி (ஊ) வா��-1 

மா�தா��� கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    

,ம�கள���ப�� 622203

1.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ) வா��-1 ம�கள���ப�� , 

2.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-1 ம�கள���ப�� 

காலன� , 3.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-1 

கீழ�ச�ீத�ப�� , 4.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ) வா��-1 

ேமலச�ீத�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ஆ��� 

622203

1.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-2 அ��� , 

2.ம�கள���ப�� (வ.கி) ம�கள���ப�� (ஊ)  வா��-2 அ��� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�ப�தி கிழ�� பா��த 

க��ட�    ,ெப��க�� 

622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-2 ம�ைடய�ப�� , 

2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-2 ெவ�ளெவ�டா�வ��தி 

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

ெவ�ளெவ�டா�வ��தி ����ெத� , 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� 

(ஊ)  வா��-2 ெவ�ளெவ�டா�வ��தி க�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

176 176 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

கிழ��  ப�தி, 

ேம��க��ட�   

,ெப��க�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� வட�� , 

2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� அ�சன�ெத� , 

3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ேபார� ெத�� , 

4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 பா�பாவய� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 அர�ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம��� ப�தி,  

க��ட� ேம�� அைற ,   

,ெப��க�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-2  ெப��க�� அ�சன�ெத� 

, 2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-2 ெப��க�� 

வ�ணார�ெத� , 3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 

ெப��க�� அ�பலகார�ெத� , 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  

வா��-3 ம�களநாயகி ேகாவ�� ெத�� ெத� , 5.ெப��க�� (வ.கி) 

ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ெப��க��  ப�ள� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அர�ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�ேம��� ப�தி,  

க��ட� ேம�� அைற   

,ெப��க�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ெப��க�� அ�ரஹார� , 

2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ப�டா� ேகாவ�� ெத� , 

3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ெப��க�� வட�� ெத� 

, 4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ப�மர�தா� ெத� , 

5.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-3 ��ைல நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

179 179 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ெத�� ப�தி  

 ,��தா�சி�ப�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ) வா��-1 பன�ெர�டா�ப�� , 

2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 ��தா�சி�ப�� , 

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, வட�� ப�தி 

  ,��தா�சி�ப�� 622203

1.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 மணவா�தி�ப�� , 

2.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 ெல��மி�ர� , 

3.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1��ட�ளவா��ப�� , 

4.ெப��க�� (வ.கி) ெப��க�� (ஊ)  வா��-1 கா���ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட��� க��ட�, ேம��ற� 

  ,ஆதன�ேகா�ைட 622203

1.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1,2 ஆதிதிராவ�ட�ெத� 

, 2.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  வா��-2 க�ள�ெத� , 

3.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 மட���கைட , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 அர�உய�நிைல�ப�ள�, 

வட���ப�தி க��ட�, 

கீ��ற�   ,ஆதன�ேகா�ைட 

622203

1.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ���ராஜாெத� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

183 183 அர�உய�நிைல�ப�ள�, 

வட���ப�தி க��ட�, 

ேம��ப�தி    

,ஆதன�ேகா�ைட 622203

1.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  வா��-2 க��ய�ப�� 

ெத� , 2.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  வா��-2 

மட���கைட , 3.ஆதன�ேகா�ைட(வ.கி) ஆதன�ேகா�ைட(ஊ)  வா��-3 

தி�வ��வ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,தா�� 

க��ட�, ெசா�கநாத�ப��

1.ெசா�கநாதப�� (வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ)  வா��-2 ெசா�கநாதப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,��ைபய�ப�� 622203

1.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ) வா��-1 ��ைபய�ப�� வட�� 

க�ள�ெத� , 2.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-1 ��ைபய�ப�� 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-1 

��ைபய�ப�� க�ள�ெத� , 4.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 

��ைபய�ப�� க��ட�ெத� கிழ�� , 5.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  

வா��-2 ��ைபய�ப�� ���ராஜாெத� , 6.��ைபய�ப��(வ.கி) 

��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 ��ைபய�ப�� ேமல�ெத� , 7.��ைபய�ப��(வ.கி) 

��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 ��ைபய�ப�� க��ட�ெத� ேம�� , 

8.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 வலேச��ப�� , 

9.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 ந�ய�ன��ப�� , 

10.��ைபய�ப��(வ.கி) ��ைபய�ப��(ஊ)  வா��-2 காசா���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

���க��ட�    

,க���ைடயா�ப�� 622203

1.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 

க��ட�ெத� , 2.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-

1,2 வ�ணார�ெத� , 3.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) 

வா��-1,2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� பைழய� , 4.க���ைடயா�ப��(வ.கி) 

க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 ெத���ெத� , 

5.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ)  வா��-1,2 ந��ெத� , 

6.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 ேமல�ெத� , 

7.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 வட���ெத� 

, 8.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 க�ள�ெத� 

, 9.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 கீழ�ெத� , 

10.க���ைடயா�ப��(வ.கி) க���ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1,2 

ஆதிதிராவ�ட�காலன� �திய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

ப�தி, வட���ப�க க��ட�, 

  ,க���கார�ப�� 622203

1.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-1 க���கார�ப�� 

வட�� , 2.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-

1ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) 

வா��-1 வா�டா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

188 188 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ந��ப�தி, 

வட���ப�க க��ட�,   

,க���கார�ப�� 622203

1.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) வா��-2 

கட�பநய�னா�ேகாவ�� , 2.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) 

வா��-2 ச�ப��ப�� , 3.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) 

வா��-2 வட���ெத� , 4.க���கார�ப��(வ.கி) க���கார�ப��(ஊ) 

வா��-2 வ�.��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�க ப�தி   

,வ�ணார�ப�� 622203

1.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-1 வ�ணார�ப��  

வட���ெத� , 2.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-1 

வ�ணார�ப�� க�ள�ெத� , 3.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) 

வா��-2 வ�ணார�ப�� ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ெத�க ப�தி   

,வ�ணார�ப�� 622203

1.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-2 வ�ணார�ப�� 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-

3 கீழ�ப�� , 3.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 

ெசவ�ெகா�ைல , 4.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 

ச�ீ��கார�ப�� உைடயா�ெத� , 5.வ�ணார�ப��(வ.கி) 

வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 ச�ீ��கார�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

6.வ�ணார�ப��(வ.கி) வ�ணார�ப��(ஊ) வா��-3 ���தவா��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

191 191 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�கிழ�� ப�தி க��ட�  

  ,கணபதி�ர� 622203

1.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1ெத���ெத� , 2.கணபதி�ர� 

(வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 3.கணபதி�ர� (வ.கி) 

கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 4.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) 

வா��-1 ேமல�ெத� , 5.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 

வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� வடகிழ�� ப�தி    

,கணபதி�ர� 622203

1.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-2,3 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

2.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-2,3 பைழய ஆதிதிராவ�ட� ெத� 

, 3.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-2,3 �திய ஆதிதிராவ�ட� ெத� 

, 4.கணபதி�ர� (வ.கி) கணபதி�ர� (ஊ) வா��-1 ஒ�வ�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி க��ட�   

,ெதா�ைடமா� ஊரண�  

622203

1.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 

இ�திரா நக� , 2.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� 

(ஊ) வா��-3 இராஜாபக�� , 3.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) 

ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 அ�ணாநக� , 4.ெதா�ைடமா� 

ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-3 பால�யா� நக� , 

5.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ)  வா��-2 

ெதா�ைடமா� ஊரண� வட���ப�� , 6.ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) 

வா��-2ெதா�ைடமா�ரண� வட���ப�� ���ராஜாெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

194 194 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி க��ட�   

,ெதா�ைடமா� ஊரண�  

622203

1.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-

2ெதா�ைடமா� ஊரண� கீழ�ப�� , 2.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) 

ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1ெதா�ைடமா�ரண� ெத���ப�� , 

3.ெதா�ைடமா� ஊரண� (ஊ) வா��-1 ெதா�ைடமா�ரண� ெத���ப�� 

ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 4.ெதா�ைடமா� ஊரண� (வ.கி) ெதா�ைடமா� 

ஊரண� (ஊ) வா��-1 உ�கா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

�திய தா�� க��ட�, 

ேம��ற�,   ,வாரா���  

622203

1.ெந�ேமலிப�� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-1 வல�ேச��ப�� , 

2.ெந�ேமலிப�� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-1 இ���ளவ�ப�� , 

3.ெந�ேமலிப�� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-1 ெந�ேமலி�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� ெத�� 

க��ட�    ,�லவ�கா�

1.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-2 கழன��ப�� , 

2.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-2 ேமலம�ச�கைர , 

3.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-2 கீழ�லவ�கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட 

வட���   ,�லவ�கா�

1.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-3 ேமல�லவ�கா� , 

2.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) வா��-3 ��வய� , 3.�லவ�கா�(வ.கி)  

வாரா��� (ஊ) வா��-3 ���க�ப�� , 4.�லவ�கா�(வ.கி)  வாரா��� (ஊ) 

வா��-3 ��தேன��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, 

ெத��ற�க��ட�   

,வாரா��� 622203

1.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-2 ெநறி�சி�ப�� , 2.வாரா��� 

(வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-3 வ��யன��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட���ப�தி 

ஓ���க��ட�   ,வாரா��� 

622203

1.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-4 ெபா�னா�க�ண��ப�� , 

2.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  வா��-4 ெத���கைர , 3.வாரா��� 

(வ.கி) வாரா��� (ஊ) வா��-4 வாரா��� , 4.வாரா��� (வ.கி) வாரா��� (ஊ)  

வா��-4 கைரய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 அர� உய�நிைல�ப�ள�    

,மணவ��தி

1.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-1 கிடார�ப�� , 2.மணவ��தி(வ.கி) 

மணவ��தி(ஊ) வா��-1 வ.உ.சி. நக� , 3.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) 

வா��-1 மணவ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.மணவ��தி(வ.கி) 

மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 மணவ��தி ஊ� , 5.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) 

 வா��-1 ேஜாதி தேபாவன� , 6.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 

க��வ��தி க�ள�ெத� , 7.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-1 

க��வ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

201 201 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�,   ,ேமல�ப�� 

க�ம�கா�   622203

1.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-2 க�ம�கா� ேமல�ப�� 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-2 

க�ம�கா� ேமல�ப�� , 3.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-3 

க�ம�கா� ந��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� �திய தா�� 

க��ட�    ,ேமல�ப�� 

க�ம�கா�   622203

1.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ) வா��-2 ���காவய� , 

2.மணவ��தி(வ.கி) மணவ��தி(ஊ)  வா��-3 க�ம�கா� கீழ�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப�தி க��ட� 

வட�� ப�தி   ,ஏ. மா��� 

622203

1.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) வா��-1,2 �ளவா��ப�� 

, 2.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) வா��-1,2 

ெதா�ைடமா� வ��தி , 3.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) 

வா��-1,2 ெகா�ப�வய� , 4.எ�.�ளவா��ப��(வ.கி) எ�.�ளவா��ப��(ஊ) 

வா��-1,2 ���ைடயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வடேம�� ப�தி க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,ஏ.மா��� 

622203

1.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ) வா��-3,4 ஏ.மா��� 

ெத�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 2.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� 

(ஊ) வா��-3,4 ஏ.மா��� ெச��யா� ெத� , 3.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) 

எ�.�ளவா��ப�� (ஊ)  வா��-3,4 ஏ.மா��� வட�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

205 205 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வடேம�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ஏ.மா��� 622203

1.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ)  வா��-3,4 ப�.மா��� 

உைடயா� ேமல�ெத� , 2.எ�.�ளவா��ப�� (வ.கி) எ�.�ளவா��ப�� (ஊ) 

வா��-3,4 ப�.மா��� உைடயா� கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத���ப�தி ���க��ட�   

,��க�ப�� 622301

1.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ) வா��-1 ��க�ப�� வட���ெத� , 

2.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ) வா��-1 ��க�ப�� கீழ�ெத� , 

3.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-3��க�ப��  ெத�� 

��ய���� , 4.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-1,2 ��க�ப�� 

ேமல�ெத� , 5.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ��க�ப�� 

கைடவ �தி , 6.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 ��க�ப�� 

வட�� ��ய���� , 7.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 8.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-2 

ேச�க�ப�� வட���ெத� , 9.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  வா��-

2 ேச�க�ப�� ெத���ெத� , 10.��க�ப�� (வ.கி) ��க�ப�� (ஊ)  

வா��-2 ��க�ப�� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல� 

ப�ள� �திய க��ட� 

ேம���ப�தி   ,ேமலவ��தி 

622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 

2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-1 ேமலவ��தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

208 208 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி   ,ேமலவ��தி 

622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-1 வா�மைன�ப�� , 

2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 ேதா�� ெகா�ைல , 

3.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 வ �ர��ப�� , 

4.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 ேச�க� ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 அர� உய� நிைல�ப�ள�, 

�திய க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,ச�ம��வ��தி 622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2,3 ச�ம��வ��தி  , 

2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 ச�ம��வ��தி 

நா�ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 அர� உய� நிைல�ப�ள�, 

�திய க��ட� ந��ப�தி   

,ச�ம��வ��தி 622301

1.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 கீழ�ப�� , 

2.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 ��கரா� நக� வட�� , 

3.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 உ�சின��ப�� , 

4.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 சி�ல�டாவய� , 

5.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-2 ��� , 6.ச�ம��வ��தி 

(வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-2 ��வ�ணா� ேகா�ைட , 

7.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ)  வா��-3 த�ண��ப�த� , 

8.ச�ம��வ��தி (வ.கி) ச�ம��வ��தி (ஊ) வா��-3 ��கரா� நக� ெத�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

211 211 அர� உதவ�ெப�� 

�வ�க�ப�ள� 

தா���க��ட�,    ,���ப�� 

622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 ���ப�� 

வட��ெத� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 

���ப�� கீழ�ெத� , 3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) 

வா��-2 ���ப�� ெத���ெத� , 4.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-2 ெதா�பர�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�, தா�� 

க��ட� வட���ப�தி   

,ப�லவராய�ப�ைத 622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-3 

ப�லவராய�ப�ைத கீழவ �தி , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-3 ப�லவராய�ப�ைத ேம���ெத� , 

3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-3 

ப�லவராய�ப�ைத வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட�   ,ஆ�திய��ப�� 

622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 வட�� 

���ப�� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 

ஆ�திய��ப�� வட���ெத� , 3.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 ஆ�திய��ப�� கிழ���ெத� , 

4.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 

ஆ�திய��ப�� ேம���ெத� , 5.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), 

ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-1 ெகா�கர�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

214 214 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,   ,�ள�ப�ப�� 

622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-4 

ெகாள�ப�ப�� , 2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) 

வா��-4 ப�மிப�ைத , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,   ,��வலச� 622302

1.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-4 ��வலச� , 

2.ப�லவராய�ப�ைத(வ.கி), ப�லவராய�ப�ைத(ஊ) வா��-4 

ெகா�ைடய� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,இைலக�வ��தி 622302

1.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 க���ழி�கா� , 

2.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 வ����ப�� , 

3.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 ெச��யாந�த� , 

4.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-1 ந��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

217 217 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  தா�� 

க��ட� ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி   

,இைலக�வ��தி 622302

1.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� , 

2.இைலக�வ��தி (வ.கி), இைலக�வ��தி(ஊ) வா��-2 ��ள��றி�சி 

அ�சன�காலன� , 3.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 

ேமலம��வ��தி , 4.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 

��ள��றி�சி க�ள� ��ய���� , 5.தி�மண�ேச� (வ.கி), 

தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 �லவ�ெத� , 6.தி�மண�ேச� (வ.கி), 

தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 ம�த�ெகா�ைல , 7.தி�மண�ேச� (வ.கி), 

தி�மண�ேச�(ஊ) வா��-2 மய�லா��ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அர� உயா்நிைல�ப�ள� 

�திய தா�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,தி�மண�ேச� 622302

1.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 ேகாவ��ெத� , 

2.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 �த�கைர ெத� , 

3.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1 ேமளகார�ெத� , 

4.தி�மண�ேச� (வ.கி), தி�மண�ேச� (ஊ) வா��-1,2ம��வ��தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  , SSI 

தா���க��ட�   

,ப�ட�தி�கா� 622302

1.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-2,3 ப�ட�தி�கா� , 

2.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-3 ெதா�டமா� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� ப�தி  

  ,ேமலசேவ�யா�ப��ண� 

622302

1.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-1 மய�லா�ெத� , 

2.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-1 ேமலசவ�யா�ப��ன� , 

3.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-1,2 கீழசவ�யா�ப��ன� , 

4.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-2 ேக.ேக.நக� , 

5.ப�ட�தி�கா�(வ.கி), ப�ட�தி�கா�(ஊ) வா��-2 கா�கய�ேகா� ெத� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� கிழ���ப�தி    

,க�.கீழ�ெத�

1.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 அர��ள� 

ம�� வய� , 2.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-

1 ம�சி�கா� , 3.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) 

வா��-1 தி�ம� ெத� , 4.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� 

(ஊ) வா��-1 ���ப� ெத� , 5.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி 

கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 கன�யா� ெத� , 6.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 க��கா�றி�சி கீழ�ெத� வட�� , 

7.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� ெத�� , 8.க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 9.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-1 பைனயா வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

222 222 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  எ�எ�ஏ 

தா�� க��ட� கிழ���ப�தி 

  ,���ப�வய� 622302

1.���ப� வய� (வ.கி), க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 ���ப� 

வய� , 2.���ப� வய� (வ.கி), க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2 

ேவ�ப��� வய� , 3.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) 

வா��-2 தி���கப��ண� , 4.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  க��கா�றி�சி 

கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2, ந�ல�டா�ெகா�ைல , 5.க�.கீழ�ெத� (வ.கி),  

க��கா�றி�சி கீழ�ெத� (ஊ) வா��-2,�����ெகா�ைல , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

D.P.E.P. தா�� க��ட�,     

,க�.ெத���ெத� 622304

1.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-1 தாழ�ெகா�ைல , 

2.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-1 ஹ�சன�ெத� , 

3.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-3 ������ப�� , 

4.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-3 ெசா�க�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,  ெத��பா��த 

கிழ�� ப�தி    

,க�.ெத���ெத� 622304

1.க�.ெத��ெத� (வ.கி),  க�.ெத��ெத� (ஊ) வா��-2 க� ெத���ெத� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

225 225 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  �திய  தா�� 

க��ட�   

,க�ன�யா�ெகா�ைல 622304

1.வடெத� (வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-1 க�வட ெத� , 2.வடெத� (வ.கி), 

வடெத�(ஊ) வா��-1 ேம���ப�� , 3.வடெத� (வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-1 

ராசா��ய���� , 4.வடெத� (வ.கி), வடெத�(ஊ) வா��-2 

க�ண�யா�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ஓ��� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெத�� பா��த�    

,வாண�க�கா� 622304

1.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-1 வாண�க�கா� 

வட�� எ.ஸி காலன� , 2.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-

1 வாண�க�கா� வட�� , 3.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) 

வா��-1 வாண�க�கா� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�    ,ெப�யவா�-

  622304

1.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-2 ெப�யவா� , 

2.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-2 வா�டா�வ��தி , 

3.வாண�க�கா� (வ.கி) வாண�க�கா� (ஊ) வா��-2 ஹ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 அர� ஆதிதிராவ�ட� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி ெத�� க��ட� 

ந��ப�தி ேம�� பா��த    

,��ள��றி�சி 622304

1.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 உைடயா� 

ெத� , 2.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 

ேகானா� ெத� , 3.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-

1 �ர�கா� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), 

��ள��றி�சி(ஊ) வா��-1 ��ள��றி�சி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

229 229 அர� ஆதிதிராவ�ட� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி வட�� க��ட� 

ெத�� ப�தி ேம�� பா��த  

 ,��ள��றி�சி வட�� - 

622304

1.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 

மா�ய�ம�ேகாய�� ெத� , 2.��ள��றி�சி வட�� (வ.கி), 

��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 ெத�� ப�லவராய�ப�ைத , 3.��ள��றி�சி 

வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 சா�த�ப�� , 4.��ள��றி�சி 

வட�� (வ.கி), ��ள��றி�சி(ஊ) வா��-2 க��ப�ேகா� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�  ெத�� 

ப�தி ஓ���க��ட�  ,   

,ெச��வ��தி 622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-1 ெச��வ��தி , 

2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-2 மறவ�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஆ�.சி. உய�நிைல�ப�ள� 

தா�� க��ட� (ப���� 

அைற)   ,ேகா�ைட�கா� 

622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 

ேகா�ைட�கா� வட���ெத� , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) 

��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 ேகா�ைட�கா� எ�.சி. ெத� , 

3.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 ேகாவ�� ெத� 

, 4.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-4 ெத���ெத� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

232 232 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி கிழ�� பா��த �திய 

தா�� க��ட�   

,க��காகா� 622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5  சா�வ� 

வ��தி , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 

ெக�ைடய� ெத� , 3.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) 

வா��-5 ப�டைர���ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��  

ப�தி கிழ�� பா��த �திய 

தா�� க��ட�   

,க��காகா� 622304

1.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 க��காகா�  

அ�சன�ெத� , 2.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) ��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 

க��காகா� உைடயா� ெத� , 3.��ள��றி�சி ெத�� (வ.கி) 

��ள��றி�சி (ஊ) வா��-5 க��காகா� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட� ேம�� 

ப�◌ா◌ி� கிழ�� ப�தி   

,ேகாபால�ப�� 622301

1.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-1 வ�ப��ெத� , 

2.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-1 ம�கா�ெகா�ைல�ப�� 

, 3.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-1 மறவ�ப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

235 235 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட� ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,ேகாபால�ப�� 622301

1.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-2 ேகாபால�ப�� , 

2.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-2 கண�க�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,ெவ�ட�வ��தி 622301

1.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

2.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 க�ள�ெத� , 

3.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ��கார�ெத� , 

4.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 ச�ைத�ேப�ைட , 

5.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) வா��-3 

பரவா�ேகா�ைடய�ெத� , 6.கண�க�கா� (வ.கி), கண�க�கா�(ஊ) 

வா��-3 ��த�ேகா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட�   ,ெபா�ன�வ��தி 

622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 மண�ெகா�ைல 

யாதவ� ெத� , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��1 

மண�ெகா�ைல அ�பல�கார� ெத� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 த�ம� ேகாய�� ெத� , 4.ெபா�ன�வ��தி 

(வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல�ெபா�ன� வ��தி எ�.சி ெத� 

ெத�� , 5.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 

ேம�ெபா�ன� வ��தி எ�.சி ெத� வட�� , 6.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல ெபா�ன�வ��தி க�ள� ெத� வட�� , 

7.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல 

ெபா�ன�வ��தி க�ள� ெத� ெத�� , 8.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேம���ப�� எ�.சி ெத� , 

9.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேம���ப�� க�ள� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

238 238 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �திய 

தா�� க��ட�, ேம���ப�தி 

  ,ைநனா�ெகா�ைல 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 வட�� 

ெபா�ன�வ��தி ெத�� , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) 

வா��-2  வட�� ெபா�ன�வ��தி ேம�� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 வட�� ெபா�ன�வ��தி கிழ�� , 

4.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 நய�னா� 

ெகா�ைல ேம�� , 5.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 

நய�னா� ெகா�ைல கிழ�� , 6.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 �ைக�லியா� ெகா�ைல கிழ�� , 

7.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-2 �ைக��லியா� 

ெகா�ைல ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�கப�ள�  �.ப�.இ.ப� 

ெத�கி� உ�ள கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி தா��� 

க��ட�   ,ெத�� 

ெபா�ன�வ��தி 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) ெபா�ன�வ��தி , 

2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன�வ��தி 

பரவா�ேகா�ைடயா� ெத� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன� வ��தி யாதவ� ெத� , 

4.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன� வ��தி 

யாதவ� ெத� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

240 240 அர� உய� நிைல�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி  வடேம�� 

பா��த�    ,ெத�� 

ெபா�ன�வ��தி 622301

1.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன� வ��தி 

யாதவ� ெத� வட�� , 2.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), ெபா�ன�வ��தி(ஊ) 

வா��-3 ெபா�ன�வ��தி யாதவ� ெத� ெத�� , 3.ெபா�ன�வ��தி (வ.கி), 

ெபா�ன�வ��தி(ஊ) வா��-3 ெபா�ன�வ��தி யாதவ� ெத� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� , வடேம�� 

தா��க��ட�   ,மைழ�� 

622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-1 கா�சிரா�ெகா�ைல , 2.மைழ�� 

(வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-2 அ�யா�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� கிழ�� 

ஓ���க��ட� ேம�க ப�தி 

   ,மைழ�� 622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-2 ேமலமைழ�� , 2.மைழ�� (வ.கி), 

மைழ��(ஊ) வா��-3 ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

243 243 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

��த� கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,மைழ�� 622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட�காலன� , 2.மைழ�� 

(வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ெச��யா�ெத� , 3.மைழ�� (வ.கி), 

மைழ��(ஊ) வா��-3 கீழமைழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த �திய தா�� 

க��ட�   ,மைழ�� 622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-4 �ைக��ள�யா�ெகா�ைல , 

2.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-4 மறவ�ெகா�ைல , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 அர� ேம�நிைல�ப�ள�  

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி 

 ெத�� ப���த�    

,மைழ�� 622301

1.மைழ�� (வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ெத�மைழ�� கிழ�� , 2.மைழ�� 

(வ.கி), மைழ��(ஊ) வா��-3 ெத�மைழ�� ேம�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,ெவ�ளாளவ��தி 

622301

1.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 வளவ�ெத� , 

2.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 உட�சா�ெகா�ைல 

, 3.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 

4.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 

5.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 

6.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ப�ைசய� ெத� , 

7.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ெவ�ளாள� ெத� , 

8.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ெச��யா� ெத� , 

9.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 க�மாள�ெத� , 

10.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

ெத� , 11.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 2 

�ளவா��ப�� , 12.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி), ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 

ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

247 247 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட�   ,அதிரா�வ��தி 

622301

1.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-1 வ�ல�தி�யா� 

ெகா�ைல , 2.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-2 வளவ� 

ெத� , 3.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

��ய���� , 4.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-2 

அதிரா�வ��தி , 5.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-1 

உைடயா�ெத� , 6.அதிரா�வ��தி (வ.கி), அதிரா�வ��தி(ஊ) வா��-1 

ம�ச�கைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட�   

,ேமா�ைடயா�ப�� 622203

1.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 

���ெத� , 2.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) 

வா��-1 ெசவ�ப�� , 3.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

4.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 

வல�ெகா�டா�வ��தி , 5.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ைர� மி� , 

6.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 

ேமா�ைடயா�ப�� ெத�� வ �தி , 7.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ேமா�ைடயா�ப�� வட�� வ �தி , 

8.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 

ம�ன�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

249 249 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

ம�திய க��ட�   

,ம�ன�ப�� 622203

1.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 

ம�ன�ப�� ெத�� வ �தி , 2.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ேகானா� ��ய���� , 

3.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) வா��-2 

ேமல�ெத� , 4.வல�ெகா�டா�வ��தி (வ.கி), வல�ெகா�டா�வ��தி(ஊ) 

வா��-2 ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,   ,கி��ண�ப�� 

622203

1.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-1 கி��ண�ப�� , 

2.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-2 இைடய�ப�� , 

3.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-3 இ�திராநக� , 

4.க��ப��ப�� (வ.கி) க��ப��ப�� (ஊ) வா��-4 கா�திநக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� 

தா��க��ட� ெத�� ப�தி 

கிழ�� பா��த   

,க��ப��ப�� 622203

1.க��ப��ப�� (வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 க��ப��ப�� , 

2.ஆய��ப�� (வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 ஆய��ப�� , 3.ஆய��ப�� 

(வ.கி), க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 ேம���ப�� , 4.ஆய��ப�� (வ.கி), 

க��ப��ப��(ஊ) வா��-3 அ�ணாநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

252 252 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,எ�.ெத���ெத� 622301

1.எ� ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 2.எ� 

ெத�� ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� , 3.எ� ெத�� 

ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 4.எ� ெத�� 

ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-1 கழி���வய� , 5.எ� ெத�� 

ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-2 அ�ய�கா� , 6.எ� ெத�� 

ெத� (வ.கி), எ� ெத�� ெத� (ஊ) வா��-2 ெச�வநாத�ர� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   

,த��தான��ப�� 622203

1.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 ெமய��ேரா� , 2.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 

அ�சன�காலன� , 3.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 ந��ப�� , 

4.த��தான��ப��(ஊ) வா��-1 வட��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� கிழ�� பா��த 

வட�� க��ட�   

,த��தான��ப�� 622203

1.த��தான��ப��(ஊ) வா��-2 த��தான��ப�� கிழ�� , 2.த��தான��ப��(ஊ) 

வா��-2 ���க�ெகா�ைல , 3.த��தான��ப��(ஊ) வா��-2 ெச�வநாத�ர� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய

180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

255 255 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, �திய 

க��ட�   ,ேமல�ப��, 

மா�ேகா�ைட 622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 மா�ேகா�ைட 

ேமல�ப�� , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

மா�ேகா�ைட ெத���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அர� உயா்நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி தா�� க��ட� 

ெத�க ப�தி   

,மா�ேகா�ைட, கீழ�ப�� 

622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 மா�ேகா�ைட  

கீழ�ப�� , 2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ���ப�� 

காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப�ள�, �திய 

சி.ஆ�.சி க��ட�  ந��ப�தி 

வட�க பா��த    ,கீழ�ப��, 

மா�ேகா�ைட  622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 �ளவா��ப�� , 

2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 வ�ஜயெர�நாதப�� , 

3.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 டா�ட�. அ�ேப�கா� 

நக� , 4.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

�டைல�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி தா�� க��ட� 

  ,ந�ப�ப�� 622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��- 4 ந�ப�ப�� , 

2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��- 4 கா�தா� வ��தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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  24 தி��சிரா�ப�ள� நாடா�ம�ற� ெதா�திய�� அட�கிய

180 ���ேகா�ைட ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா���சாவ�கள�� ப��ய�

வ. 

எ�

வா.சா. 

எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� 

ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க��

�� உ�யதா? 

அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

259 259 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

தா�� க��ட�   

,ந�ய�ெகா�ைல 622301

1.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��- 4ேதா���ெகா�ைல , 

2.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-5 வ�ல��ள� , 

3.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-5 ந�ய�ெகா�ைல , 

4.மா�ேகா�ைட (வ.கி), மா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-5 ����ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 அர� �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட� வட�� 

ப�தி ேம�� பா��த   

,களப� 622301

1.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 ந�ய�ெகா�ைல , 2.களப� (வ.கி), 

களப� (ஊ) வா��-1 ஆ���ேகா�ப�� , 3.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-

1 ஆ�திய�மைன , 4.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 

ஓம�ெகா�ைல�ப�� , 5.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-1 �. களப� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 அர� �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா��த   ,களப� 

622301

1.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-2 �வர�ெகா�ைல�ப�� , 2.களப� 

(வ.கி), களப� (ஊ) வா��-2 எ�. களப� , 3.களப� (வ.கி), களப� (ஊ) வா��-

2 ேதா���ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

                   �.கேண�, இ.ஆ.ப.,

                மாவ�ட ேத�த� அதிகா� ம��� 

                மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ�.இட� : ���ேகா�ைட

நா� : 01-09-2018
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ஓ��க��ட�, ேம���ப�தி  

 ,ஒலியம�கல�  621308

1.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-1 ஒலியம�கல� , 

2.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-1 எ�வ��ைற , 

3.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-2 காயா�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ஓ��க��ட� கிழ���ப�தி   

,ஒலியம�கல�  621308

1.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-2 ���த��ப�� , 

2.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-5 ேச�ைவ�கார�ப�� , 

3.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-5 ேவ�க�ப�� , 

4.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-5 ெவ���கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ேம��ப�தி    

,ஒலியம�கல� 621308

1.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-3 �ர�கா��ப�� , 

2.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-3 ��த�ப�� , 3.ஒலியம�கல� 

 (வ.கி.) ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-3 மட���ப�� , 4.ஒலியம�கல�  (வ.கி.) 

ஒலியம�கல�  (ஊ) வா��-4 ெவ�ளாள�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட�, 

   ,ஆவா�ப�� 622002

1.ெவ�ைளய�க��ட�ப�� (வ.கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-4 

ெவ�ைளய�க��ட�ப�� , 2.ஆவா�ப�� (வ,கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-4 

ஆவா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�   

,உசில�ப�� 622002

1.வட�கி�ப�� (வ.கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-1 வட�கி�ப�� , 2.�ர�ப�� (வ.கி.) 

உசில�ப�� (ஊ) வா��-2 �ர�ப�� , 3.உசில�ப�� (வ.கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-3 

உசில�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ��த� தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,ேமல�தான�ய� 622002

1.ேமல�தான�ய� (வ.கி.) ேமல�தான�ய� (ஊ) வா��-1,3 ேமல�தான�ய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட��ப�க 

ஓ���க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,ேமல�தான�ய� 622002

1.ேமல�தான�ய� (வ.கி.) ேமல�தான�ய� (ஊ) வா��-2,3 ேமல�தான�ய� , 

2.ேமல�தான�ய� (வ.கி.) ேமல�தான�ய� (ஊ) வா��-4 ப��லின�வய� , 

3.ேமல�தான�ய� (வ.கி.) ேமல�தான�ய� (ஊ) வா��-4 எ�. உசில�ப�� , 

4.ேமல�தான�ய� (வ.கி.) ேமல�தான�ய� (ஊ) வா��-5 அ�மாப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� ப�க 

�திய தா�� க��ட� ந�ப�தி 

  ,��ள��ப�� 622002

1.��ள��ப�� (வ,கி.) ��ள��ப�� (ஊ) வா��-1 ��ள��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� ப�க 

�திய தா�� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,கீழ�தான�ய� 622002

1.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-1 கீழ�தான�ய� ேமல�ெத� , 

2.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-2 கீழ�தான�ய� ந��ெத� , 

3.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-2 கீழ�தான�ய� கீழ�ெத� , 

4.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-2 �திய காலன� , 5.கீழ�தான�ய� 

(வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 ச�பப�� , 6.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� 

(ஊ) வா��-3 இைடய�ப�� , 7.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 

உ�ப�லிய��� , 8.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 ெர�கா�ர� , 

9.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 அ�ம�ேகாவ��ப�� , 

10.கீழ�தான�ய� (வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 இராமலி�க�ர� , 11.கீழ�தான�ய� 

(வ,.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 ��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி  ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ேம�� ப�க 

தா�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,கீழ�தான�ய� 622002

1.கீழ�தான�ய� (வ.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 2.கீழ�தான�ய� 

(வ.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-2 ந��ெத� , 3.கீழ�தான�ய� (வ.கி.) கீழ�தான�ய� 

(ஊ) வா��-2 கீழ�ெத� , 4.கீழ�தான�ய� (வ.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-2 

�தியகாலன� , 5.கீழ�தான�ய� (வ.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 ச�பப�� , 

6.கீழ�தான�ய� (வ.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 இைடய�ப�� , 7.கீழ�தான�ய� 

(வ.கி.) கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 அ�ம�ேகாவ��ப�� , 8.கீழ�தான�ய� (வ.கி.) 

கீழ�தான�ய� (ஊ) வா��-3 இராமலி�க�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�க 

தா�� க��ட�   ,ஆல�ப�� 

622002

1.காைர�� (வ.கி.) ஆல�ப�� (ஊ) வா��-2 �ர�டா�ப�� , 2.காைர�� (வ.கி.)  

ஆல�ப�� (ஊ) வா��-2 ஆல�ப�� , 3.காைர�� (வ.கி.) ஆல�ப�� (ஊ) வா��-2 

க�ன�யாப�� , 4.காைர�� (வ.கி.)  ஆல�ப�� (ஊ) வா��-2 ஆதின��ப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா�சி  ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� ப�க 

தா�� க��ட�   ,கா�ணாப�� 

622002

1.கழன�வா��ப�� (வ.கி.)  ேசர�� (ஊ) வா��-1 கழன�வா��ப�� , 

2.கழன�வா��ப�� (வ.கி.)  ேசர�� (ஊ) வா��-1 அ���கா���ப�� , 3.ெவ�ள�� 2 

ப�� (வ.கி.) ேசர�� (ஊ) வா��-3 ைகேவலி�ப�� , 4.ெவ�ள�� 2 ப�� (வ.கி.) 

ேசர�� (ஊ) வா��-3 அ��சிணா�ப�� , 5.கா�ணா�ப�� (வ.கி.) ேசர�� (ஊ) வா��-

3 கா�ணா�ப�� , 6.உசில�ப�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-2 உசில�ப�� , 

7.உசில�ப�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-2 ஆ�திர�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� ப�க 

�திய தா�� க��ட�   

,ெவ�ள��� 622002

1.ெவ�ள�� 1 ப�� (வ.கி.) ெநறி�சி��� (ஊ) வா��-2,3 ெவ�ள�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,ேசர�� 622002

1.ேசர�� (வ.கி.) ேசர�� (ஊ) வா��-2 ேசர�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�� தா�� க��ட�   

,ந��� 622002

1.ந��� (வ.கி.)  ந��� (ஊ) வா��-3 ந��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம�� தா�� க��ட�   

,ந��� 622002

1.ந��� (வ.கி.)  ந��� (ஊ) வா��-3 �ளவா��ப�� , 2.ந��� (வ.கி.)  ந��� 

(ஊ) வா��-3 ��தர� நக� , 3.ந��� (வ.கி.)  ந��� (ஊ) வா��-3 ேமமண�ப�� , 

4.ந��� (வ.கி.)  ந��� (ஊ) வா��-4 இ�லண��ப�� , 5.ந��� (வ.கி.)  ந��� 

(ஊ) வா��-4 கீர��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,ெந��சி��� 622002

1.ெந��சி��� (வ.கி.) ெந��சி��� (ஊ) வா��-1 ��தைன�ப�� , 2.ெந��சி��� 

(வ.கி.) ெந��சி��� (ஊ) வா��-1 ��ெந��சி��� , 3.ெந��சி��� (வ.கி.) 

ெந��சி��� (ஊ) வா��-1 பால�ப��  , 4.ெந��சி��� (வ.கி.) ெந��சி��� (ஊ) 

வா��-2 பைழயெந��சி���  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,சி���  622002

1.சி��� (வ,கி.) �ட�� (ஊ) வா��-3 சி��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  

ஓ���க��ட�   ,�ட�� 

622402

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

(ஊ) வா��-2 �ட�� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

20 20 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�   

,வாழ��றி�சி  622402

1.ெந�ேவலி (வ.கி.) வாழ��றி�சி (ஊ) வா��-2 நாவ�ன��ப�� , 2.வாழ��றி�சி (வ.கி.) 

வாழ��றி�சி (ஊ) வா��-2 வாழ��றி�சி  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ெத�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�   

,ெந�ேவலி  622402

1.ெந�ேவலி (வ.கி.) வாழ��றி�சி (ஊ) வா��-1 ெந�ேவலி , 2.ெந�ேவலி (வ.கி.) 

வாழ��றி�சி (ஊ) வா��-3 தி�நா�டா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ெத�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,அரசமைல 622402

1.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-1 ெகா�த�கைரவய� , 2.அரசமைல (வ.கி.) 

அரசமைல (ஊ) வா��-1 கேணச�ர� , 3.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-1 

அரசமைல , 4.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-1 ெமா�கா�ப�� , 

5.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-3 �வலா��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� ப�க 

தா�� க��ட�     ,ைவயா�� 

622402

1.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-2 நவ�� , 2.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல 

(ஊ) வா��-2 ைவயா�� , 3.சா�த�� (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-6 சா�த�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

தா�� க��ட�    

,க�ெட��தா�ப��  622402

1.அரசமைல (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) வா��-4 இைடய�பாைற , 2.அரசமைல (வ.கி.) 

அரசமைல (ஊ) வா��-4 க�ெட��தா�ப�� , 3.மதியாண� (வ.கி.) அரசமைல (ஊ) 

வா��-5 மதியாண� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� எ�எ�ஏ 

தா�� க��ட� ந��ப�தி   

,காைர��  622002

1.காைர�� (வ.கி.) காைர�� (ஊ) வா��-1 மறவ���ய���� , 2.காைர�� (வ.கி.) 

காைர�� (ஊ) வா��-1,2 காைர�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட� ேம�� ப�தி  

 ,காைர�� 622002

1.காைர�� (வ.கி.) காைர�� (ஊ) வா��-3 காைர��  , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

வடகிழ�� தா�� க��ட� 

ேம�� ப�தி     ,காைர�� 

622002

1.காைர�� (வ.கி.) காைர�� (ஊ) வா��-3 காைர��  , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,காைர�� 622002

1.காைர�� (வ.கி.) காைர�� (ஊ) வா��-4 ச�கர�ப�� , 2.காைர�� (வ.கி.) காைர�� 

(ஊ) வா��-4 ம�த�ப�� , 3.காைர�� (வ.கி.) காைர�� (ஊ) வா��-4 மா�காள��ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  கிழ�� ப�க 

எ�எ�ஏ தா�� க��ட� 

வட���ப�தி   

,ெகா�ைனய�ப�� 622002

1.காைர�� (வ.கி.) ெகா�ைனய�ப�� (ஊ) வா��-2 பாைற�கள� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத��ற தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ஆல�ப�� 622002

1.காைர�� (வ.கி.) ஆல�ப�� (ஊ) வா��-1 காட�ப�� , 2.காைர�� (வ.கி.) ஆல�ப�� 

(ஊ) வா��-1 கைரயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��பா��த 

எ�எ�ஏ க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,ெகா�ைனய�ப�� 

622002

1.காைர�� (வ.கி.) ெகா�ைனய�ப�� (ஊ) வா��-1 ெகா�ைனய�ப��  , 2.காைர�� 

(வ.கி.) ெகா�ைனய�ப�� (ஊ) வா��-2 ேம���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�கப�ள� �திய தா�� 

க��ட� வட�� அைற   

,சைடய�ப�� 622002

1.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-1 ப�தின��ப�� , 2.மரவாம�ைர 

(வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-2 சைடய�ப�� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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33 33 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ெத��ப�தி   

,சைடய�ப��  622002

1.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-2 சைடய�ப�� கிழ�� , 

2.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-3 சைடய�ப�� ேம�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

  ,ம�க�� 622002

1.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-4 ம�க�� , 2.மரவாம�ைர (வ.கி) 

மரவாம�ைர (ஊ) வா��-4 உைடயா�ப�� , 3.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) 

வா��-4 ெசா�ய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �திய தா�� 

க��ட� ந��ப�தி   

,மறவாம�ைர  622002

1.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-5,6 மரவாம�ைர  , 2.மரவாம�ைர 

(வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-7 க�காண��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �திய தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,மறவாம�ைர 622002

1.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-7  க�காண��ப�� , 2.மரவாம�ைர 

(வ.கி) மரவாம�ைர (ஊ) வா��-8 ச�க�ப�� , 3.மரவாம�ைர (வ.கி) மரவாம�ைர 

(ஊ) வா��-8 ஈ�ச�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம�� �திய தா�� க��ட� 

வட�� ப�தி   ,நகர�ப�� 

622401

1.நகர�ப�� (வ.கி.) நகர�ப�� (ஊ) வா��-1 மா�ப�� , 2.நகர�ப�� (வ.கி.) நகர�ப�� 

(ஊ) வா��-2 நகர�ப�� , 3.நகர�ப�� (வ.கி.) நகர�ப��(ஊ) வா��-2 வட�கி�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38 38 அர� உய� நிைல�ப�ள� 

ேம�� �திய தா�� க��ட� 

ந��ப�தி   , நகர�ப�� 622401

1.நகர�ப�� (வ.கி.) நகர�ப�� (ஊ) வா��-3 வட�கி�ப�� , 2.நகர�ப�� (வ.கி.) 

நகர�ப�� (ஊ) வா��-2 நகர�ப�� , 3.நகர�ப�� (வ.கி.) நகர�ப�� (ஊ) வா��-3 

அ�மாப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த பைழய ேம�� தா�� 

க��ட�   ,க�ல�ப�� 622401

1.க�ல�ப�� (வ.கி.) க�ல�ப�� (ஊ) வா��-1 பைனயம�கல�ப�� , 2.க�ல�ப�� 

(வ.கி.) க�ல�ப�� (ஊ) வா��-1 ேமல�க�ல�ப�� , 3.க�ல�ப�� (வ.கி.) 

க�ல�ப�� (ஊ) வா��-1 ெச�கலா�ப�� , 4.க�ல�ப�� (வ.கி.) க�ல�ப�� (ஊ) 

வா��-1 ��கழக�ப�� , 5.க�ல�ப�� (வ.கி.) க�ல�ப�� (ஊ) வா��-1 

ேம�டா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த �திய தா�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி   ,க�ல�ப�� 

622401

1.க�ல�ப�� (வ.கி.) க�ல�ப�� (ஊ) வா��-2 க�ல�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

வட�ற�   ,அ�ம��றி�சி 

622401

1.அ�ம��றி�சி (வ.கி.) அ�ம��றி�சி (ஊ) வா��-1 ஆவ��ேகா�ப�� , 

2.அ�ம��றி�சி (வ.கி.) அ�ம��றி�சி (ஊ) வா��-1 ெசா�கநாத�ப�� , 

3.அ�ம��றி�சி (வ.கி.) அ�ம��றி�சி (ஊ) வா��-2 அ�ம��றி�சி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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42 42 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� ப�க 

ஓ�� க��ட� ெத��ற�   

,அ�ம��றி�சி  622401

1.அ�ம��றி�சி (வ.கி.) அ�ம��றி�சி (ஊ) வா��-3 அ�ம��றி�சி , 2.அ�ம��றி�சி 

(வ.கி.) அ�ம��றி�சி (ஊ) வா��-3 க�ம�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,இைடயா���  622002

1.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) வா��-1 அ�மாப�� , 2.இைடயா��� 

(வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) வா��-1அ�பா��ர� , 3.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� 

(ஊ) வா��-1 எ�.ஜி.ஆ� நக� , 4.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) வா��-

2இைடயா��� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 5.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) 

வா��-2 இைடயா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� வட���ப�தி   

,இைடயா���  622002

1.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) வா��-3 இைடய�ப�� , 2.இைடயா��� 

(வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) வா��-3 இ�திராநக� , 3.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� 

(ஊ) வா��-4 �லவனா��� , 4.இைடயா��� (வ.கி.) இைடயா��� (ஊ) வா��-4 

�ளவா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,ஆலவய�  622401

1.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-1 ஆலவய� , 2.ஆலவய� (வ.கி.) 

ஆலவய� (ஊ) வா��-2 ைவர�ப�� , 3.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-3 

சி�னப��சா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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46 46 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ஆலவய�  622401

1.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-3 ���காஉரண� , 2.ஆலவய� (வ.கி.) 

ஆலவய� (ஊ) வா��-3 த�ப�ட�பாைற , 3.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-3 

பரம��ட� , 4.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-3 ப�டார�ப�� , 5.ஆலவய� 

(வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-3 மன�ேதா�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

எ�எ�ஏ கிழ��� பா��த 

க��ட� வட���ப�தி    

,ஆலவய�   622401

1.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-4 வட�கி�ப�� , 2.ஆலவய� (வ.கி.) 

ஆலவய� (ஊ) வா��-4 �ளவா��கா� , 3.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-4 

ப�ைண�கள� , 4.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-4 சரைள�கா� , 

5.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-4 ஈசி�ட� , 6.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� 

(ஊ) வா��-4 ெத�கி�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

எ�எ�ஏ கிழ�� பா��த 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,ஆலவய�   622401

1.ஆலவய� (வ.கி.) ஆலவய� (ஊ) வா��-4 ெப�யஊரண� , 2.ெச�மலா�ப�� (வ.கி.) 

ஆலவய� (ஊ) வா��-5 ெச�மலா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,ேத�� 622401

1.ெகா�ைன�� (வ.கி.) ேத�� (ஊ) வா��-1, த�ச�ப�� , 2.ேத��  (வ.கி.) ேத�� 

(ஊ) வா��-1, ேத�� , 3.ேத�� (வ.கி.) ேத�� (ஊ) வா��-1, ���ராயப�� , 4.ேத�� 

(வ.கி.) ேத�� (ஊ) வா��-1, ஏ�ப�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,ேத�� 622401

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

வா��-2, க�க�ல�ப�� , 3.நா���ப�� (வ.கி.) ேத�� (ஊ) வா��-3, நா���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ெத�� ெமய�� 

கிழ�� ப�தி   ,ெச��தி  

622401

1.ெச��தி  (வ.கி.) ெச��தி  (ஊ) வா��-1 அ�பலகார�ப��, ப��ைளயா�ப�� , 

2.ெச��தி  (வ.கி.) ெச��தி  (ஊ) வா��-1 ெச��தி , 3.ெச��தி  (வ.கி.) ெச��தி  (ஊ) 

வா��-2,3 ெச��தி  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ெத�� ெமய�� 

வட�� ப�தி   ,ெச��தி  

622401

1.ெச��தி  (வ.கி.) ெச��தி (ஊ) வா��-4,5 ெச��தி , 2.ெச��தி  (வ.கி.) ெச��தி (ஊ) 

வா��-6 ெச��தி அ�ணா நக� , 3.ெச��தி  (வ.கி.) ெச��தி (ஊ) வா��-6 

சிவ�தலி�க�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� வட���ப�தி   

,ேகாவ�� 622402

1.ேகாவ�� (வ.கி.) ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 பர�தைல�ப�� , 2.ேகாவ�� (வ.கி.) 

ேகாவ��  (ஊ) வா��-2 ேகாவ��  , 3.ேகாவ�� (வ.கி.) ேகாவ�� (ஊ) வா��-3 

ேகாவ�� அ�ஜனகாலன� , 4.ேம�கின��ப�� (வ.கி.) ேகாவ�� (ஊ) வா��-4 

ேம�கின��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,��தர� 622402

1.��தர� (வ.கி.) ��தர� (ஊ) வா��-1 அ�ணாவய� , 2.��தர� (வ.கி.) ��தர� (ஊ) 

வா��-1 ��தர� , 3.��தர� (வ.கி.) ��தர� (ஊ) வா��-2 இைடய�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  கிழ�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�    , 

ெசவ��   622402

1.ெசவ�� (வ.கி,.) ெசவ�� (ஊ) வா��-1 ெசவ��  , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ஓ���க��ட�    

,மைலய��ப�� 622402

1.ெசவ�� (வ.கி.) ெசவ�� (ஊ) வா��-1 மைலய��ப�� , 2.ெசவ�� (வ.கி.) 

ெசவ�� (ஊ) வா��-1 க�கா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�    

,ேமலேமலநிைல  622401

1.ேமலேமலநிைல (வ.கி.) ேமலேமலநிைல (ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� , 2.ேமலேமலநிைல 

(வ.கி.) ேமலேமலநிைல (ஊ) வா��-2 ேமலேமலநிைல , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

ஓ�� க��ட�   ,மல�ப��  

622401

1.ேமலேமலநிைல (வ.கி.) ேமலேமலநிைல (ஊ) வா��-3 மல�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட�   

,ெகா�ைன�ப��   622401

1.�ல��� (வ.கி.) (வ.கி.) ெகா�ைன�ப�� (ஊ) த�ச�ப�� , 2.�ல��� (வ.கி.) 

ெகா�ைன�ப�� (ஊ) வா��-2 ெகா�ைன�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�   

,�ல��� 622401

1.�ல��� (வ.கி.) ெகா�ைன�ப�� (ஊ) வா��-3, �ல��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� பா��த 

�திய தா�� க��ட� 

ேம��ப�தி   , 

ெகா�பனாப��  622401

1.�ல��� (வ.கி.) ெகா�பனாப�� (ஊ) வா��-1 ெகா�பனாப�� ெச��யா� வ �தி , 

2.ெகா�ைன�� (வ.கி.) ெகா�பானாப�� (ஊ) வா��-2 ெகா�ைன�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட���பா��த 

�திய தா�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி   , ெகா�பனாப��.  

622401

1.ெகா�ைன�� (வ.கி.) ெகா�பனாப�� (ஊ) வா��-3 அ�சன ந�த� , 2.�ல��� 

(வ.கி.) ெகா�பனாப�� (ஊ) வா��-4 ெர��யாப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� பா��த  

தா�� ைமய க��ட�   

,ெகா�பனாப�� 622401

1.�ல��� (வ.கி.) ெகா�பானாப�� (ஊ) வா��-5 ெகா�பனாப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,����  622401

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

1 த��தா�ப�� , 3.���� (வ.கி.) ���� (ஊ) வா��-1 ��ந��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,மண�ப�� 622401

1.���� (வ.கி.) ���� (ஊ) வா��-2 மண�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,க��யாந�த�  622411

1.க��யாந�த� (வ.கி.) க��யாந�த� (ஊ) வா��-2, க��யாந�த� , 

2.க��யாந�த� (வ.கி.) க��யாந�த� (ஊ) வா��-2, அ�சனவள� , 3.க��யாந�த� 

(வ.கி.) க��யாந�த� (ஊ) வா��-2, க.�த�வள� , 4.க��யாந�த� (வ.கி.) 

க��யாந�த� (ஊ) வா��-2, க�ம�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட� 

ெத�� ப�தி   , ேகசரா�ப�� 

622411

1.க��யாந�த� (வ.கி.) க��யாந�த� (ஊ) வா��-1 ேகசரா�ப�� , 2.க��யாந�த� 

(வ.கி.) க��யாந�த� (ஊ) வா��-1 க.���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,ைமலா��� 622411

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.)  ைமலா��� (ஊ) வா��-1 ப��ைளயா�ப�� , 

2.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.)ைமலா��� (ஊ) வா��-2 ைமலா��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,அ���ழி�ப�� 622411

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 வல��� வ�கநாத� அர� 

ேம�நிைல�ப�ள� �த�ைம 

தா�� க��ட�   

,ெபா�னமராவதி  622407

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-8 ப�ள���ட��வ �தி , 

2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-8 ெபா�னமராவதி ெமய�� 

ேரா� - , 3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (ேப) வா��-8 நா���க�வ �தி , 

4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-8 சி�ன�பல�ச�� , 

5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-8 ராம� ச�� , 

6.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 ெப�மா� ேகாவ�� 1� வ �தி 

, 7.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 ெபா�னமராவதி ெமய�� 

ேரா� - 2 , 8.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-8 ெச���த� வ �தி 

, 9.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-8 ெபா�னமராவதி ெமய�� 

ேரா� -  , 10.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (ேப) வா��-14 ைகலாசபதி 

ேரா� , 11.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-14 ைவயா�� ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 வல��� வ�கநாத� அர� 

ேம�நிைல�ப�ள� �த�ைம 

தா�� க��ட� ��ப�தி   

,ெபா�னமராவதி  622407

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 அ�ம� ேகாவ�� வ �தி , 

2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-14 வல��� 1� ந�ப� ேரா� , 

3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-14 வல��� டா�கீ� ேரா� , 

4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-14 வ�கநாத� ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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72 72 வள��� வ�கநாத� அர� 

ேம�நிைல�ப�ள� �த�ைம 

தா�� க��ட� ��ப�தி   , 

ெபா�னமராவதி   622407

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-1,2 ெபா�னமராவதி ெமய�� 

ேரா� , 2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-2 ���ேகா�ைட 

ெமய�� ேரா� , 3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-3 வல��� 1� 

ந�ப� ேரா� , 4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (ேப) வா��-3 வல��� 

திேய�ட� ேரா� , 5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-4 பாலேம� 

வ �தி , 6.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-5 சிவ� ேகாவ�� 

வட�� வ �தி , 7.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-6 அ�யா� வ �தி , 

8.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-7 ஆ�ப�தி� ேரா� , 

9.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-8 ���� வ �தி , 

10.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-9 வ�கநாத� ெத� , 

11.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 அமரக�டா�வ �தி  , 

12.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 ெச�க� ச�� , 

13.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 வல��� 2ஆ� ெத� , 

14.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 வல��� 2� நி� ேரா� , 

15.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-14 ெபா�னமராவதி ெமய�� 

ேரா� - 2 , 16.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-15 வல��� 1� 

நி� ேரா� , 17.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-16 ந�தவன� 

ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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73 73 பழன�ய�பா கலாசாைல 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட� 

ெத�கிழ�� ப�தி வல��� 2-

� வ �தி வைலயப��   

,ெபா�னமராவதி 622411

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 வல��� 5நி� ேரா� , 

2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 காசா ஊரண� வட�� , 

3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 காசா ஊரண� கிழ���ெத� 

, 4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 ெச�தமி� கலாசாைல 

ேரா� -  , 5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 கா�திஜி ேரா�  , 

6.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 ேந�ஜி ேரா� , 

7.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 அைட�கல� கா�தா� 

ேகாவ�� ேரா� , 8.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 ம�கள� 

ஆ�ப�தி� ேரா� , 9.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 

ெகா�ள��பாைற , 10.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 

வைலய� வள� வ �தி , 11.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 

வல��� 5ெந ேரா�  நாக�ப ெச��யா� ச� , 12.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 வல��� 4ெந ேரா� , 13.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 ச�கர���� வட�� வ �தி , 14.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 ெம�ய�ப� ெச��யா� வ �தி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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74 74 பழன�ய�பா கலாசாைல 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி தா�� க��ட� 

ெத��ப�தி வைலயப��   

,ெபா�னமராவதி 622401

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 வல��� 2ெந ேரா� , 

2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 அைட�க� ஊரண��ெத� , 

3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ஆ�ைடய� ெச��யா� 

ெத� , 4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 ெச�தமி� 

கலாசாைல வ �தி , 5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 

நா�சிய�ப� ெச��யா� ச�� , 6.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-

13 பழன�ய�ப ெச��யா� வ �தி , 7.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-

13 வைலய� வள� வ �தி , 8.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-12 

வல��� 4ஆ� வ �தி , 9.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 

ம�கள� ஆ�ப�தி� ேரா� , 10.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-

13 நாமக� க��� ேரா� , 11.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-15 

வல��� நாத �வாமி ெத�� வ �தி , 12.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) 

வா��-15 வல��� நாத�வாமி வட�� வ �தி , 13.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-14 ைவயா���ப�� ேரா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
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75 75 பழன�ய�பா கலாசாைல 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� தா�� க��ட� வட�� 

ப�தி வைலயப��   

,ெபா�னமராவதி 622401

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11,15 அைட�கல� கா�தா� 

ெத� , 2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-15 மய�லா�� பாைற , 

3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ந�தவன ேரா� , 

4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-11 க��த� ெச��யா� வ �தி , 

5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-15 ��ைதயா ெச��யா� வ �தி 

, 6.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-14 அ�ம� ச�னதி ேரா� , 

7.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-14,7 வ�கநாத� ேரா� , 

8.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-15 ஆ�ப�தி� ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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76 76 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� தா�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி    ,ெபா�-

���ப�� ெபா�னமராவதி 

622408

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 ���ேகா�ைட ெமய�� 

ேரா� , 2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 சாவ���� 

ேம�� ச�� , 3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 ெகா��கி 

��டா� அ�பல� ச�� , 4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 

வட�� �� வைள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� தா�� க��ட� 

ேம�� ப�தி   ,ெபா�-

���ப�� ெபா�னமராவதி  

622408

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 பக�சி ஆசா� ச�� , 

2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 ��ைதய�ச�� , 

3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9  வ ��� வசதி வா�ய 

��ய���� , 4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-9 ப�ட� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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78 78 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� க��ட� 

  , ெபா�-���ப�� 

ெபா�னமராவதி 622408

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 ���ேகா�ைட ெமய�� வ �தி(வட��) , 

2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 வட�� ரத வ �தி , 3.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 ேம�� ரத வ �தி ெத� , 4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 பஜா� ெமய�� ேரா� ேம�� , 5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 ��ப�ரமண�ய� ெச��யா� ச�� ெத� , 6.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 உ�ணாைமயா�சி ச�� ெத� , 7.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 சா�த�ப ெச��யா� ச�� ெத� , 8.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 கிழ�� ரத வ �தி ெத� , 9.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 மா�பழ�தா� ஊர� ேம�� வ �தி , 10.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 மா�பழ�தா� ஊரண� கிழ�� ச�� , 11.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-11 பஜா� ெமய��ேரா� கிழ�� , 12.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 மைலயா� ஊரண� கிழ�� ெத� , 13.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 ராம� ெச��யா� ச�� , 14.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 சித�பர� ெச��யா� ச�� , 15.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 ெம�ய� ெச��யா� ச�� , 16.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 சாமிநாத�ெச��யா� ச�� , 17.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 ��தழ� ஆசா� ச�� , 18.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 பா��ய� ேகாவ�� ெத� , 19.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 ேசாம��தர ெச��யா� ச�� , 20.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 ���ேகா�ைட ெமய�� ேரா� ெத�� , 21.ெபா�னமராவதி 

(வ.கி.) ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 மைலயா� ஊரண� ெத� , 22.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) 

ெபா�னமராவதி (சி.ஊ) வா��-12 ஈ�வர ���தி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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79 79 அர� மகள�� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� தா�� க��ட� 

ெத�� ப�தி ெபா����ப��  

 ,ெபா�னமராவதி 622408

1.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ���ேகா�ைட ெமய�� வ �தி 

, 2.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ப�டா� ேகாய�� ெத� , 

3.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 வ �ர� ெச�� ஊரண� ெத� , 

4.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ப�டா� ேகாவ��  வட�� 

ெத� , 5.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ப�டா�ேகாவ�� 

ேரா� , 6.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 சிவ� ேகாவ�� 

ேமல வ �தி , 7.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 சிவ� ேகாவ�� 

வட�� வ �தி , 8.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 வட�� ரத 

வ �தி , 9.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-10 ேர�ேயா ைமதான� , 

10.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��- 13 ���ேகா�ைட ெமய�� 

வ �தி , 11.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 பஜா� ெமய�� ேரா� 

, 12.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 ெபசலா�ேதவ� அ�பல� 

ச�� , 13.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 சி�னக��ப� 

ெச��யா� ச�� , 14.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 

��ைதயா ெச��யா� ச�� , 15.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-

13 ச�ைத வ �தி , 16.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 17.ெபா�னமராவதி (வ.கி.) ெபா�னமராவதி(சி.ஊ) வா��-13 

ச�ைதவ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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80 80 அலேம� ப�ைரெம�ப�ள� 

(ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�) வட�� பா��த 

ெத�� தா�� க��ட�   

,ெபா�னமராவதி  622407

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-1 அ�ணாநக� , 

2.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-1 ெப�யா�நக� , 

3.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-1 இ�திராநக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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81 81 அலேம� ப�ைரெம�ப�ள� 

(ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�) ெத�� பா��த 

வட�� தா�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி   

,ெபா�னமராவதி  622407

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-2 காமரா� நக� , 

2.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-2 ெதா��ய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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82 82 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,க�ைடயா���ப�� 622407

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-2 ெஜ.ெஜ.நக� , 

2.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ெதா��ய�ப�� (ஊ) வா��-2 க�ைடயா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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83 83 சிவகாம ��த� கலாசாைல 

(உதவ� ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள�) ெத�� 

பா��த �திய தா�� க��ட�, 

தைரதள�, ேம�� ப�தி   

,ேவ�ப��  622408

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ேவ��ப�� (ஊ) வா��-1 ேவ��ப��(ப�ளா�-1) 

வட���ப�தி , 2.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ேவ��ப�� (ஊ) வா��-2 

ேவ��ப��(ப�ளா�-2) ெத���ப�தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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84 84 சிவகாமி��த� கலாசாைல 

(உதவ�ெப�� �வ�க�ப�ள�)  

ச��ண� �ட� ேம��� 

பா��த தா�� க��ட�    

,ேவ�ப��  622408

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ேவ��ப�� (ஊ) வா��-3 ேவ��ப��(ப�ளா�-3) 

பா��ய� ேகாவ�� ெத , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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85 85 ஊரா�சி ஒ�றிய �லக�  

ேம�� பா��த தா�� க��ட� 

  ,ேவ�ப��  622408

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) ேவ��ப�� (ஊ) வா��-3 ேவ��ப��(ப�ளா�-3) 

பா��ய� ேகாவ�� ெத , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�   

,கா���ப�� 622408

1.ெபா�னமராவதி (கிழ��) (வ.கி.) கா���ப�� (ஊ) வா��-1 ெவ�ைளயா���ப�� , 

2.ெபா�னமராவதி (கிழ��) (வ.கி.) கா���ப�� (ஊ) வா��-2 கா���ப�� , 

3.ெபா�னமராவதி (கிழ��) (வ.கி.) கா���ப�� (ஊ) வா��-2 சிவ�பரகாச� நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 25 of 78



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

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�   ,ப�. 

உசில�ப��  622408

1.ெபா�னமராவதி (கிழ��) (வ.கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-1 ப�.உசில�ப�� , 

2.ெபா�னமராவதி (கிழ��) (வ.கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-1 ஏனேம� , 

3.ெபா�னமராவதி (கிழ��) (வ.கி.) உசில�ப�� (ஊ) வா��-1 கீழேவ��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,க�ைடயா���ப�� 622408

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) உசில�ப��(ஊ) வா��-1  மைலய� ஊரண� 

ஈ�வர���தி ெத� , 2.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) உசில�ப��(ஊ) வா��-1 

இ�திரா நக� ந��ெத� , 3.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) உசில�ப��(ஊ) வா��-2 

க�ைடயா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ஓ�� க��ட� வட�� ப�தி  

 ,பகவா����ட� 622411

1.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) பகவா��ப�� (ஊ) அ�யா���ப�� , 

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

3.ெபா�னமராவதி (ேம��) (வ.கி.) பகவா��ப�� (ஊ) வா��-2 காயா���ைச , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,ஏனாதி 622403

1.வா��ப�� (வ.கி.) ஏனாதி (ஊ) வா��-1 ப�டார�ப�� , 2.வா��ப�� (வ.கி.) ஏனாதி 

(ஊ) வா��-2 ஏனாதி , 3.வா��ப�� (வ.கி.) ஏனாதி (ஊ) வா��-2 ஜ�வாநக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� தா�� க��ட� 

ந��ப�தி   ,ேமலசிவ�� 

622403

1.வா��ப�� (வ.கி.) ேமல�சிவ�� (ஊ) வா��-1 ேமல�சிவ�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த தா�� க��ட� 

ேம�� ப�தி   ,ேமலசிவ�� 

622403

1.வா��ப�� (வ.கி.) ேமல�சிவ�� (ஊ) வா��-2 ேமல�சிவ�� , 2.வா��ப�� (வ.கி.) 

ேமல�சிவ�� (ஊ) வா��-3 ேமல�சிவ��  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,ேவ�த�ப��  

622419

1.வா��ப�� (வ.கி.) ேவ�த�ப�� (ஊ) வா��-1,2,3 ேவ�த�ப��  , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட�   ,ேவ�த�ப�� 

622419

1.வா��ப�� (வ.கி.) ேவ�த�ப�� (ஊ) வா��-4 வ�ஜய�ர� , 2.வா��ப�� (வ.கி.) 

ேவ�த�ப�� (ஊ) வா��-4 அக�ைடய��� , 3.வா��ப�� (வ.கி.) ேவ�த�ப��(ஊ) 

வா��-4 க��ப� ேகாய��ப�� , 4.வா��ப�� (வ.கி.) ேவ�த�ப��(ஊ) வா��-4 

ஒ�யா� ��� , 5.வா��ப�� (வ.கி.) ேவ�த�ப��(ஊ) வா��-4 இைடய��� , 

6.வா��ப�� (வ.கி.) ேவ�த�ப��(ஊ) வா��-4 �ர� ேகாடா�கிவைள� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ேம��ப�தி   ,வா�ப�� 622419

1.வா��ப�� (வ.கி.) வா��ப�� (ஊ) வா��-1 ப��ச�காளா�ப�� , 2.வா��ப�� (வ.கி.) 

வா��ப�� (ஊ) வா��-1 ெகா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 78



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

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

கிழ�� ப�தி   ,வா�ப�� 

622419

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

வா��ப�� (ஊ) வா��-3,4,5 வா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

தா��க��ட� கிழ���ப�தி   

,வா�ப�� 622403

1.வா��ப�� (வ.கி.) வா��ப�� (ஊ) வா��-3 வா��ப�� , 2.வா��ப�� (வ.கி.) 

வா��ப�� (ஊ) வா��-4 வா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

தா��க��ட� ேம���ப�தி   

,வா�ப�� 622403

1.வா��ப�� (வ.கி.) வா��ப�� (ஊ) வா��-5 ேதவ�ப�� , 2.வா��ப�� (வ.கி.) 

வா��ப�� (ஊ) வா��-6 ேம�டா�ப�� , 3.வா��ப�� (வ.கி.) வா��ப�� (ஊ) வா��-6 

ந��� , 4.கீழ��றி�சி (வ.கி.) வா��ப�� (ஊ) வா��-6 கீழ��றி�சி�ப�� , 

5.வா��ப�� (வ.கி.) வா��ப�� (ஊ) வா��-6 க�ல�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,க�������ப��   622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1 அ�யா���ப�� , 2.தி��கள��� 

(வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1 க�������ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,க�������ப�� 622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1க�������ப�� ெத�� , 

2.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1 காட�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த �திய தா�� 

க��ட�, ெத���ப�தி   

,க�������ப�� 622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1 ஊ����ழி , 2.தி��கள��� (வ.கி.) 

தி��கள��� (ஊ) வா��-1 க�த�ேகாட�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� ஆ�ெப�டா� 

க��ட�   ,தி��கள��� 

622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1, �மார�ப�� , 2.தி��கள��� 

(வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1, த�ச�ப�� , 3.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� 

(ஊ) வா��-1, நர�கிய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� 

ஆ�ெப�டா� க��ட� 

ெத�ேம���ப�தி   

,தி��கள��� 622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-2, அ�சனகாலன� , 2.தி��கள��� 

(வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-2, ேகாவ��வ �தி , 3.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� 

(ஊ) வா��-3, தி��கள���ெத��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� 

ஆ�ெப�டா� க��ட� 

ேம�� ப�தி   , 

தி��கள���  622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-1 தி��கள��� வட���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� 

ஆ�ெப�டா� க��ட� 

கிழ�� ப�தி   , 

தி��கள���  622403

1.தி��கள��� (வ.கி.) தி��கள��� (ஊ) வா��-2 தி��கள��� ேமல�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� �திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ராரா�ர� 622404

1.ராரா�ர� (வ.கி.) ராரா�ர� (ஊ) வா��-1  த�மின��ப�� , 2.ராரா�ர� (வ.கி.) ராரா�ர� 

(ஊ) வா��-1 ராரா�ர�  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 மகள�� �யஉதவ� �� 

க��ட�   ,��ம��� - 622404

1.��ம��� (வ.கி.) ராரா�ர� (ஊ) வா��-2 ��ம��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

  ,அரச�த�ப�� 622404

1.அரச�த�ப�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 நாடா� ெத� , 2.ேபைர�� (வ.கி.) 

ேபைர�� (ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.அரச�த�ப�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) 

வா��-3 மாதாேகாய�� ப�தி , 4.அரச�த�ப�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 வா�� 

சாவ� ப�தி , 5.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 ெவ�ளாள� ப�தி , 

6.அரச�த�ப�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 அ�பலகார� ப�தி , 7.அரச�த�ப�� 

(வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 கி���வ ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�எ�ஏ 

க��ட� வட�� ந�ப�தி    

,ப�ளா����ப�� 622404

1.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-2 ேபைர�� காலன� , 2.ேபைர�� (வ.கி.) 

ேபைர�� (ஊ) வா��-2 அ�பலகார� ப�தி , 3.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-2 

கீழ�கா� ப�தி , 4.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-2 இைச ேவளா� ப�தி , 

5.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-2 நாடா� ெத� , 6.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� 

(ஊ) வா��-2 வாண�ய ெச��யா� வ �தி , 7.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 

கீழ�ெத� , 8.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 ேமல�ெத� , 9.ேபைர�� 

(வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-3 நாடா� ெத� , 10.ப�லா����ப�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) 

வா��-3 ப�லா����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� எ�எ�ஏ 

க��ட ந�ப�தி   , 

ம�லா��� 622404

1.ம�லா��� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-1 ஐயனா� ��ய���� , 2.ேபைர�� (வ.கி.) 

ேபைர�� (ஊ) வா��-1 ேவளா� ��ய���� , 3.ேபைர�� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-

1 �����ய���� , 4.ம�லா��� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-1 மறவ� ��ய���� , 

5.ம�லா��� (வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-1 ஆசா� ெத� ��ய���� , 6.ம�லா��� 

(வ.கி.) ேபைர�� (ஊ) வா��-1 பற�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

   ,ெத��தாள�ப�� 622404

1.ேகா���  (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-1 வட�� தாழ�ப�� , 2.ேகா���  (வ.கி.) 

ேகா��� (ஊ) வா��-1 ெத�� தாழ�ப�� , 3.ேகா���  (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-1 

ந�லா�ப�� , 4.ேகா���  (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-1 ேகாவ��ப�� , 

5.கட�பவய� (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-4 கட�பவய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட�   , ேகா���  622404

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

வா��-2 பைறய�ெத� , 3.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-2 மறவ�ெத� , 

4.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-2 ேவளா�ெத� , 5.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� 

(ஊ) வா��-2 அ�பலகார� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   , 

ேகா���  622404

1.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-3 அ�பா� நக� , 2.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� 

(ஊ) வா��-3 மழ�ப�� , 3.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-3 ேம���ப�� , 

4.ேகா��� (வ.கி.) ேகா��� (ஊ) வா��-3 பரண�����ப�� , 5.ேகா��� (வ.கி.) 

ேகா��� (ஊ) வா��-3 மைலய�ேகாய�� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 �ச��கவ�லா� 

நிதிஉதவ�ெப��ப�ள� பைழய 

ஓ���க��ட�   

,ந�சா��ப�� 622404

1.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-1 ேம�நிைல�ப�ள� வட�ற� , 2.ேகா��� 

(வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-1 சிவ�ேகாவ�� வ �தி , 3.ேகா��� (வ.கி.) 

ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-1 ேபா�டாப�� வ �தி , 4.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) 

வா��-1 க�ப� வ �தி , 5.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-1 சிவகாமி நக� , 

6.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-1 ேகாகேல வ �தி , 7.ேகா��� (வ.கி.) 

ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-2 ராஜாஜி வ �தி , 8.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-

1 நவவய� , 9.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-2 ெபா�னமராவதி 

ெமய��ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 �ச��கவ�லாசா 

நிதிஉதவ�ெப�� ப�ள� �திய 

ஆ�ெப�டா� க��ட�   

,ந�சா���ப�� 622404

1.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-3 �பா� வ �தி , 2.ேகா��� (வ.கி.) 

ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-3 இள�ேகா வ �தி , 3.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) 

வா��-3 வ�ரா�சிைல ெமய��ேரா� , 4.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-3 E.B. 

ஆப�� வ �தி , 5.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 ஆ�ப�தி� வ �தி , 

6.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 ��� காலன� , 7.ேகா��� (வ.கி.) 

ந�சா��ப�� (ஊ) வா��- திலக� ெத� , 8.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 

ச�திய���தி ெத� , 9.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 ெப�மா�ேகாவ�� 

ெத� , 10.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 ப��ன�தா� வ �தி , 11.ேகா��� 

(வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 ந. ��� , 12.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) 

வா��-4 ெமய�� ேரா� , 13.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 

மைலயலி�க�ர� , 14.ேகா��� (வ.கி.) ந�சா��ப�� (ஊ) வா��-4 ப�ேட� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 � உைடயபராச�தி உதவ� 

ெப�� ெதாட�க�ப�ள� 

ேம��� க��ட�   

,�லம�கள� 622404

1.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-1 இல�ப�� , 2.�லம�கல� (வ.கி.) 

�லம�கல� (ஊ) வா��-1 மைலய�ேகாவ�� , 3.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� 

(ஊ) வா��-1 மா��றி�சிப�� , 4.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-1 

மைலயலி�க�ர� , 5.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-1 பானாவய� , 

6.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-1 �லா�ப�� , 7.�லம�கல� (வ.கி.) 

�லம�கல� (ஊ) வா��-2 �லம�கள� , 8.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) 

வா��-2 ����றி�சிவய� , 9.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-2 ேக� 

காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 �உைடய பராச�தி உதவ� 

ெப�� ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ��� க��ட�   

,�லம�கள� 622404

1.�லம�கல� (வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-3,4 �லம�கல� , 2.�லம�கல� 

(வ.கி.) �லம�கல� (ஊ) வா��-4 ெகா�பரா�ப�� , 3.�லம�கல� (வ.கி.) 

�லம�கல� (ஊ) வா��-4 ேவலாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ெதாட�க�ப�ள� ேம��ப�தி 

ஓ���க��ட�,   , 

ேமல�பைன��   622412

1.ேமல�பைன�� (வ.கி.) ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-1 ெபா�ன�� , 

2.ேமல�பைன�� (வ.கி.) ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-1 ெபா�ன�� அ�சன�காலன� , 

3.ேமல�பைன�� (வ.கி.) ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-1 ந�ய�கா� , 4.ேமல�பைன�� 

(வ.கி.) ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-1 ஆவ��கைர , 5.ேமல�பைன�� (வ.கி.) 

ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-2 சிவ�ேகாவ��வ �தி , 6.ேமல�பைன�� (வ.கி.) 

ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-2 ந�வ �தி , 7.ேமல�பைன�� (வ.கி.) ேமல�பைன�� (ஊ) 

வா��-3 ேமல�பைன�� , 8.ேமல�பைன�� (வ.கி.) ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-3 

ேவளா� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத��ப�தி 

�தியக��ட�   

,ேமல�பைன��  622412

1.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-4 க�ேண�கள� , 

2.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-4 அ�சன�காலன� , 

3.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-5 வடகா� , 4.ேமல�பைன�� 

(வ.கி.)  ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-5 ப�வ�ன��ப�� , 5.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-5 வ�ராலி�ப�� , 6.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-5 நாடா� ��ய���� , 7.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-6 �வ�ேகா�ப�� , 8.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

ேமல�பைன�� (ஊ) வா��-6 �ள�யவய� , 9.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  ேமல�பைன�� 

(ஊ) வா��-6 �றகைர�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 எ�.எ�.எ�.ஏ.ஆ� அலேம� 

அ�ணாசல� நகர�தா� 

உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

தா��க��ட� ேம��� ப�தி  

  ,பைனய�ப��  622406

1.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-1 ��ேசாைல நக� , 

2.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-1 பைனய�ப�� (ஊ) , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 எ�.எ�.எ�.ஏ.ஆ� அலேம� 

அ�ணாசல� நகர�தா� 

உய�நிைல�ப�ள�  வட�� 

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,பைனய�ப��  622406

1.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-1 மாதாேகாய�� ெத� , 

2.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-2 ரா�கிய� ேரா� ேம�� , 

3.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-2 ெச�� ஊரண� ெத� , 

4.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-2 அ�பல�க� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°
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Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

122 122 எ�.எ�.எ�ஏ.ஆ� அலேம� 

அ�ணாசல� நகர�தா� 

உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

 , பைனய�ப��  622406

1.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-3 பைழய ேபா�� ஆப�� வ �தி , 

2.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-3 உதய��ய�ர� , 

3.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-3 அ�ரஹார� , 4.ேமல�பைன�� 

(வ.கி.)  பைனய�ப�� (ஊ) வா��-3 எ�.ப�.ஏ. ேரா� , 5.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

பைனய�ப�� (ஊ) வா��-4 ேகாழி�ப�ைண வ �தி , 6.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

பைனய�ப�� (ஊ) வா��-4 கா�ய�கார� வ �தி , 7.ேமல�பைன�� (வ.கி.)  

பைனய�ப�� (ஊ) வா��-5 ெகா�ைல�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 வ��வ� ந�நிைல�ப�ள� 

ஓ���க��ட� ேம���ப�தி, 

  , �ழிப�ைற  622402

1.�ழிப�ைற (வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) வா��-1 �ழிப�ைற பைழ�� - 1 , 2.�ழிப�ைற 

(வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) வா��-2 �ழிப�ைற பைழ�� - 2 , 3.�ழிப�ைற (வ.கி.)  

�ழிப�ைற (ஊ) வா��-3 �ழிப�ைற பைழ�� - 3 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 வ��வ� ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�தி  ஓ���க��ட�  

 ,�ழிப�ைற 622402

1.�ழிப�ைற (வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) வா��-4 �ழிப�ைற பைழ�� - , 2.�ழிப�ைற (வ.கி.)  

�ழிப�ைற (ஊ) வா��-5�ழிப�ைற பைழ�� - , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 எ�சி�ஆ�எ�.இராமநாத 

ெச��யா� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� தா�� க��ட�   

,�ழிப�ைற 622402

1.�ழிப�ைற (வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) வா��-6 �ழிப�ைற பைழ��  , 2.�ழிப�ைற (வ.கி.)  

�ழிப�ைற (ஊ) வா��-7 �ழிப�ைற பைழ��  , 3.�ழிப�ைற (வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) 

வா��-8 �ழிப�ைற பைழ��  , 4.�ழிப�ைற (வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) வா��-9 �ழிப�ைற 

பைழ��  , 5.�ழிப�ைற (வ.கி.)  �ழிப�ைற (ஊ) வா��-10 �ழிப�ைறப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

  ,ஆ��� 622402

1.ஆ��� (வ.கி.)  ஆ��� (ஊ) வா��-1 ஆ���-ைவர�ப�� , 2.ஆ��� (வ.கி.)  

ஆ��� (ஊ) வா��-2 ஆ���-���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

வட���ப�தி   ,வ �ரனா�ப�� 

622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-13 ெர��வய� , 2.வ�ரா�சிைல 

1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-14 ேமலவய� , 3.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  

வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-16 ப�ராவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,வ �ரனா�ப�� 

622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-15 வ �ரணா�ப�� , 2.வ�ரா�சிைல 

1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-17 ேமனா�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ப�.ஆ�.எ�. ெம�ய�ப 

ெச��யா� ந�நிைல�ப�ள� 

பைழய ஓ���க��ட� 

வட�� ப�தி   , வ�ரா�சிைல 

622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-1 வ�ரா�சிைல ேம���ெத� , 

2.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-2 வ�ரா�சிைல கீழ�க��ட� 

கிழ�� , 3.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-5 வ�ரா�சிைல ேதர� 

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

130 130 ப�.ஆ�.எ�. ெம�ய�ப 

ெச��யா� ந�நிைல�ப�ள� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி   

, வ�ரா�சிைல 622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-3 வ�ரா�சிைல கீழ�க��ட�  

ேம�� , 2.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-4 வ�ரா�சிைல 

அ�ரஹார� , 3.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வ�ரா�சிைல அரசமர�� 

வ �தி , 4.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-7 வ�ரா�சிைல மாதா 

ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ப�.ஆ�.எ�.ெம�ய�ப  

ெச��யா� ந�நிைல�ப�ள� 

பைழய ஓ���க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,வ�ரா�சிைல  

622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-8 வ�ரா�சிைல , 2.வ�ரா�சிைல 1 

ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-9 ேமல�க��ட� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ப�.ஆ�.எ�.ெம�ய�ப  

ெச��யா� ந�நிைல�ப�ள� 

�திய தா�� க��ட� 

ந��ப�தி   ,வ�ரா�சிைல  

622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-10 வ�ரா�சிைல ேவளா� வ �தி , 

2.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-11 வ�ரா�சிைல ஆதிதிராவ�ட� 

வ �தி  -1 , 3.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.)  வ�ரா�சிைல (ஊ) வா��-12 வ�ரா�சிைல 

ஆதிதிராவ�ட� வ �தி-2 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

வட���ப�தி   

,நகர���ப�� 622412

1.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-1 ெமார�டா�ப�� , 2.ெல�பல��� 

(வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-1 ெச���ப�� , 3.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� 

(ஊ) வா��-2 ேம�நக� , 4.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-2 

வைலய�வய� , 5.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-2 

ெகா�த����ப�� , 6.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-2 நகர���ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,நகர���ப�� 

622412

1.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-2 க�ப�தா�ப�� , 2.ெல�பல��� 

(வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-2 ெபா�ன�வய� , 3.ெல�பல��� (வ.கி.) 

ெல�பல��� (ஊ) வா��-3 ப��ைள�ப�� , 4.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) 

வா��-3 ெல�பல��� காலன� , 5.ெல�பல��� (வ.கி.) ெல�பல��� (ஊ) வா��-4 

ேதவ� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

ஒ���க��ட�   , 

ெல�பல���  622404

1.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-4 மறவ�ெத� , 2.ெல�பல��� 

(வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-4 ேவளா�ெத� , 3.ெல�பல��� (வ.கி.)  

ெல�பல��� (ஊ) வா��-5 ெபா����ப�� , 4.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� 

(ஊ) வா��-5 பா�பா�ப�� , 5.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-5 

பைறய�ப�� , 6.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-6 அ�மின��ப�� , 

7.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-6 வ�ணார�ப�� , 8.ெல�பல��� 

(வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-6 மாமர���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  தா�� கிழ�� 

க��ட�    ,ப�ன ��ப�ள� 

622404

1.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-6 ந�சா��ப�� ��� , 

2.ெல�பல��� (வ.கி.)  ெல�பல��� (ஊ) வா��-6 ப�ன �� ப�ள� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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137 137 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�எ�ஏ 

தா�� க��ட� ேம�� ப�தி  

 ,ப�லிவல� 622507

1.ப�லிவல� (வ.கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-1 கட�பப�� , 2.ப�லிவல� (வ.கி.) ப�லிவல� 

(ஊ) வா��-1 ப�லிவல�  , 3.ெசா�கநாதப�� (வ,கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-2 

ெசா�கநாதப�� , 4.ெசா�கநாதப�� (வ,கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-3 ெசா�கநாத�ப�� 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�எ�ஏ 

தா�� க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,ப�லிவல� 622507

1.ப�லிவல� (வ.கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-2 இைடயாந�த� , 2.ப�லிவல� (வ.கி.) 

ப�லிவல� (ஊ) வா��-2 ெகா��ப�� , 3.ஏன�ப�� (வ.கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-3 

ஏன�ப�� , 4.ஏன�ப�� (வ.கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-3 ஏன�ப�� மாதா ேகாவ�� , 

5.ப�லிவல� (வ.கி.) ப�லிவல� (ஊ) வா��-1 ச�திர� , 6.ப�லிவல� (வ.கி.) ப�லிவல� 

(ஊ) வா��-1 அரசநாயகி�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ஓ���க��ட� வட���ப�தி 

  , ேகா�ைட��  622506

1.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-1 ேகா�ைட�� , 2.ேகா�ைட�� (வ.கி.) 

ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-1 ெகா�தவய� , 3.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) 

வா��-1 �லால�ேகா�ைட�� , 4.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-2 

V.ேகா�ைட�� ��மைன , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ஓ���க��ட� ெத�� ப�தி  

 , ேகா�ைட��  622506

1.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-2 அ��த�ர� , 2.ேகா�ைட�� (வ.கி.) 

ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-2 த�ச�ப�� , 3.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) 

வா��-2 ேதவ�ப�� , 4.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-3 ���ப�� , 

5.ேகா�ைட�� (வ.கி.) ேகா�ைட�� (ஊ) வா��-3 ஆ���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

141 141 அ�ைவயா� உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட� வட��� ப�தி   

,அரச�ப��   622507

1.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) வா��-1, ெம�ய�ப�� , 2.தி�மய� (வ.கி.)  

அரச�ப��(ஊ) வா��-1, ஒ�வா�ப�� , 3.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) வா��-1, 

��ள��ப�� , 4.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) வா��-2, ம���� , 5.தி�மய� 

(வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) வா��-2 ேதவ�ப�� , 6.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) 

வா��-2 ேவ�ப�ப�� , 7.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) வா��-2 ஆைன�ப�� , 

8.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப��(ஊ) வா��-3 அரச�ப�� , 9.தி�மய� (வ.கி.)  

அரச�ப��(ஊ) வா��-3 பா�பா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 அ�ைவயா� உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,அரச�ப�� 622507

1.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 ஒ�வா�ப�� , 2.தி�மய� (வ.கி.)  

அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 ���பப�� , 3.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 

வ �ர�ப�� , 4.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 தி�வ�ப�� , 5.தி�மய� 

(வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 ஆைன�ப�� , 6.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) 

வா��-2 பா�பா�ப�� , 7.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 ஒ�வ�ப�� , 

8.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 ம���� , 9.தி�மய� (வ.கி.)  

அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 ேதவவய� , 10.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ) வா��-2 

ேவ�ப�ப�� , 11.தி�மய� (வ.கி.)  அரச�ப�� (ஊ)  வா��-2 ம���� ெத�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ெத�� 

க��ட� ந��ப�தி   ,வ �. 

ெல��மி�ர�  622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.) அர�கிணா�ப��(ஊ) வா��-1 சார�ப�� , 2.வ�ரா�சிைல 1 

ப�� (வ.கி.) அர�கிணா�ப��(ஊ) வா��-1 ��கா���ப�� , 3.வ�ரா�சிைல 1 ப�� 

(வ.கி.) அர�கிணா�ப��(ஊ) வா��-1 உலகின��ப�� , 4.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.) 

அர�கிணா�ப��(ஊ) வா��-2 த������ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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144 144 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� ந��ப�தி   ,வ �. 

ெல��மி�ர�  622412

1.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.) அர�கிணா�ப��(ஊ) வா��-3 அர�கிணா�ப�� , 

2.வ�ரா�சிைல 1 ப�� (வ.கி.) வ�. ெல��மி�ர�(ஊ) வா��-1,2 வ� ெல��மி�ர� 

ந�லி�ப�� ஒ�தவ �� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

ேம�� ப�தி   

,ெந��ேகாண� 622412

1.ெந�ேகாண� (வ.கி.) ெந�ேகாண� (ஊ) வா��-1 ெந�ேகாண� , 2.ெந�ேகாண� 

(வ.கி.) ெந�ேகாண� (ஊ) வா��-2 ெகா�ைடயாப��ெந�ேகாண� , 3.ெந�ேகாண� 

(வ.கி.) ெந�ேகாண� (ஊ) வா��-2 ம��த���ப�� , 4.ெந�ேகாண� (வ.கி.) 

ெந�ேகாண� (ஊ) வா��-2 அ�ம�தாப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� 

ஓ���க��ட�   

,ெப���ைற 622507

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

வா��-1 ஓ�வா�ப�� , 3.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-1 கைரயா�ப�� , 

4.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-1 ெவ������ப�� , 5.ேம�� (வ.கி.) ேம�� 

(ஊ) வா��-5 கைரமண�ப�� , 6.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-5 வய�மண�ப�� 

, 7.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-5 ேசாள�ப�� , 8.ெப���ைற (வ.கி.) ேம�� 

(ஊ) வா��-6 ெப���ைற , 9.ெப���ைற (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-6 

ெகா�ல�கா���ப�� , 10.ெப���ைற (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-6 ஓைடய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட�   ,ேம�� 622507

1.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-2 ேம�� , 2.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-3  

 ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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148 148 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ேம�� 622507

1.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-4 இள����ப�� , 2.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) 

வா��-4 சீமா�� , 3.ேம�� (வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-4 வா�ய�ப�� , 4.ஆலவய� 

(வ.கி.) ேம�� (ஊ) வா��-7 ��ைலநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�    ,ேச�ரா�ப�� 

622409

1.வ�ரா�சிைல 2 ப�� (வ.கி.) ேச�ராப�� (ஊ) வா��-1 ெவ�ள��ப�� , 2.வ�ரா�சிைல 2 

ப�� (வ.கி.) ேச�ராப�� (ஊ) வா��-1 ெவ�ள��ப�� காலன� , 3.வ�ரா�சிைல 2 ப�� 

(வ.கி.) ேச�ராப�� (ஊ) வா��-1 ப�ராமண�ப�� , 4.வ�ரா�சிைல 2 ப�� (வ.கி.) 

ேச�ராப�� (ஊ) வா��-1 நா��ய�தா�ப�� , 5.வவ�ரா�சிைல 2 ப�� (வ.கி.) 

ேச�ராப�� (ஊ) வா��-2 ேச�ரா�ப�� , 6.வ�ரா�சிைல 2 ப�� (வ.கி.) ேச�ராப�� (ஊ) 

வா��-3 தி�நாடா�ப�� , 7.வ�ரா�சிைல 2 ப�� (வ.கி.) ேச�ராப�� (ஊ) வா��-3 

ஒ�ச�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,க�ண�� 622409

1.க�ண�� 1 ப�� (வ.கி.) க�ண�� (ஊ) வா��-1 ��ட�தா�ப�� , 

2.க�ண�� 1 ப�� (வ.கி.) க�ண�� (ஊ) வா��-2 க�ண�� , 3.க�ண�� 1 

ப�� (வ.கி.) க�ண�� (ஊ) வா��-2 சாவ�கார�ப�� , 4.க�ண�� 1 ப�� (வ.கி.) 

க�ண�� (ஊ) வா��-3 க�ணன����வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,��வாச�ர� 622409

1.க�ண�� 2 ப�� (வ.கி.) க�ண�� (ஊ) வா��-4 ��ள��ப�� , 2.க�ண�� 2 

ப�� (வ.கி.) க�ண�� (ஊ) வா��-4 ெகா�ல�கா���ப�� , 3.��வாச�ர� (வ.கி.) 

க�ண�� (ஊ) வா��-5 ேமல���வாச�ர� , 4.��வாச�ர� (வ.கி.) க�ண�� 

(ஊ) வா��-5 கீழ���வாச�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

152 152 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

�தியக��ட�    , 

சிவேயாக�ர�  622409

1.ரா�கிய� (வ.கி.) ரா�கிய� (ஊ) வா��-1 சிவேயாக�ர� , 2.ரா�கிய� (வ.கி.) 

ரா�கிய� (ஊ) வா��-2 உலகெர�சக��ர� , 3.ரா�கிய� (வ.கி.) ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 

மிதிைல�ப�� , 4.ரா�கிய� (வ.கி.) ரா�கிய� (ஊ) வா��-4 ச�க�ப�� , 5.ரா�கிய� 

(வ.கி.) ரா�கிய� (ஊ) வா��-4 கர�ய��ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 �சிவகாமி அ�மா� 

வ��யாசாைல ெதாட�க�ப�ள� 

பைழய ஆ�ெப�டா� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ரா�கிய� 622409

1.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 தி�மய� ேரா� , 2.ரா�கிய� (வ.கி.)  

ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 க��ப� ேகாய�� வ �தி , 3.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) 

வா��-3 ெமய�� வ �தி , 4.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 �ஜக� ெத� , 

5.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 சிவ�ேகாய�� ெத� , 6.ரா�கிய� (வ.கி.)  

ரா�கிய� (ஊ) வா��-5 ெஜய�தி காலன� , 7.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-5 

ஏகாள�ய�ம� ேகாய�� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 �சிவகாமி அ�மா� 

வ��யாசாைல ெதாட�க�ப�ள� 

�திய தா�� ேம�� க��ட� 

கிழ��� ப�தி   ,ரா�கிய� 

622409

1.வரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-4 மறவ� ெத� , 2.ரா�கிய� (வ.கி.)  

ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 ரா�கிய� கைட வ �தி , 3.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) 

வா��-3 ரா�கிய� ப�ள�வாச� வ �தி , 4.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 

கீழேசவ�ப�� ேரா� , 5.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-3 ஆலவய� மறவ� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

155 155 �ெசா�கலி�க� ம�னா�சி 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

தா��� க��ட� 

வட���ப�தி    

,��வ��ெகா�டா�ப��  

622409

1.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-6 வல�ேச��ப�� , 2.ரா�கிய� (வ.கி.)  

ரா�கிய� (ஊ) வா��-6 ேச�த�ப�� , 3.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-6 

பா�டன� , 4.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-6 �ற�ெகா�டா� வய� , 

5.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-6 ஏரண��ப�� மறவ� ெத� , 6.ரா�கிய� 

(வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-6 ஏரண��ப�� க��ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 �ெசா�கலி�க� ம�னா�சி 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,��வ��ெகா�டா�ப��  

622409

1.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-1 ��வ��ெகா�டா� ப�� ேம�� , 

2.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-2 ��வ��ெகா�டா�ப�� கிழ�� , 

3.ரா�கிய� (வ.கி.)  ரா�கிய� (ஊ) வா��-2 �டமைல , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,  �திய தா�� 

க��ட�   ,அ�க�ப�� 622507

1.அ�க�ப�� (வ.கி.) ��ன���ப�� (வ.கி.) �ைளயா�� (ஊ) வா��-6. அ�க�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� எ�.எ�.ஏ  

�திய க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,�ைலயா��  622507

1.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-1 �ைலயா�� , 2.�ைலயா�� 

(வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-2 நாவ��சி�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°
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Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய 

உய�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� வட�� ப�தி   

,�ைலயா��  622507

1.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-2 வைலயவய� , 2.�ைலயா�� 

(வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-2 ெப�யக��வய� , 3.�ைலயா�� (வ.கி.)  

�ைலயா�� (ஊ) வா��-2 சி�ன�க��வய� , 4.�ைலயா�� (வ.கி.)  

�ைலயா�� (ஊ) வா��-2 ேமலவ��தி , 5.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) 

வா��-1 பன�ெகா�டா�வ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� �திய 

தா�� க��ட� கிழ��ப�தி   

, மைல����ட� 622507

1.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-4 பரள� , 2.�ைலயா�� (வ.கி.)  

�ைலயா�� (ஊ) வா��-4 அ�மாப�� , 3.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) 

வா��-4 மைல����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த ெத�� தா�� 

க��ட� கிழ��ப�தி   , 

மைல����ட� 622507

1.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-5 ெச���� , 2.�ைலயா�� (வ.கி.)  

�ைலயா�� (ஊ) வா��-5 மா�� , 3.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-

5 ப�டண� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,ச�தனவ��தி 622507

1.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-3 அ�ட����ப�� , 2.�ைலயா�� 

(வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-3 ெகா�ல�கா���ப�� , 3.�ைலயா�� (வ.கி.)  

�ைலயா�� (ஊ) வா��-7 ேசாழ�தாேகாவ�� , 4.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� 

(ஊ) வா��-3 ச�தனவ��தி , 5.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-3 

��கி�தா�ப�� , 6.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-3 சம��வ�ர� , 

7.�ைலயா�� (வ.கி.)  �ைலயா�� (ஊ) வா��-3 ��கி�தாப�� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

தா�� க��ட� ேம�� ப�தி  

 , தி�மய�   622507

1.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-3 அகி�கைர , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� ேம�� ப�தி   , 

தி�மய�   622507

1.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-2 ேகா�ைட��� (வட��) , 2.தி�மய� (வ.கி.) 

தி�மய� (ஊ) வா��-3 பா�பாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�  �திய 

வட�� க��ட கிழ�� ப�தி  

 ,தி�மய� 622507

1.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-1,2 ேகா�ைட��� ெத�� , 2.தி�மய� (வ.கி.) 

தி�மய� (ஊ) வா��-9 பா�பாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

166 166 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,  

ஆ�ெப�டா� க��ட�, 

கிழ��ப�தி   ,தி�மய� 622507

1.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-9 ஒைல����ப�� , 2.தி�மய� (வ.கி.) 

தி�மய� (ஊ) வா��-9 சீமா�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 �ன�த பா�திமா ஆர�ப�ப�ள� 

ெத�� ஆ�ெப�டா� 

க��ட� ேம���ப�தி, 

ச�ைத�ேப�ைட   , தி�மய� 

 622507

1.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-7 மாதாேகாவ�� ெத� , 2.தி�மய� (வ.கி.) 

தி�மய� (ஊ) வா��-7 ப�ள�வாச� ெத� , 3.தி�மய�(வகி) தி�மய�(ஊ) வா��-7 

��ளாப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 �ன�த பா�திமா ஆர�ப�ப�ள� 

ெத�� ஆ�ெப�டா� 

க��ட� கிழ���ப�தி, 

ச�ைத�ேப�ைட   , தி�மய� 

 622507

1.தி�மய�(வகி) தி�மய�(ஊ) வா��-7 ம���வமைன ெத� , 2.தி�மய�(வகி) 

தி�மய�(ஊ) வா��-7 அ�ணா நக� , 3.தி�மய�(வகி) தி�மய�(ஊ) வா��-7 

��ணா���கார ெத� , 4.தி�மய�(வகி) தி�மய�(ஊ) வா��-7 �கமதிய� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �தியக��ட�.  

  , மணவாள�கைர  622507

1.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-8 மணவாள�கைர , 2.தி�மய� (வ.கி.) 

தி�மய� (ஊ) வா��-8 மகமாய��ர� , 3.தி�மய� (வ.கி.) தி�மய� (ஊ) வா��-9 

ெச�காவ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 கிறி��ராஜா 

ந�நிைல�ப�ள� 

தா��க��ட� ேம��ப�தி    

,இ�தய�ர�  622507

1.இள�சா�� (வ.கி.) இள�சா�� (ஊ) வா��-1 இள�சா��  வட�� , 2.இள�சா�� 

(வ.கி.) இள�சா�� (ஊ) வா��-2 இள�சா�� ெத�� , 3.இள�சா�� (வ.கி.) 

இள�சா�� (ஊ) வா��-2 மகமாய��ர� , 4.இள�சா�� (வ.கி.) இள�சா�� (ஊ) 

வா��-2 ெம�யஊரண� , 5.பன��� (வ.கி.) இள�சா�� (ஊ) வா��-3 

சி�தள�ச�ப�� , 6.இள�சா�� (வ.கி.) இள�சா�� (ஊ) வா��-3 இ�தய�ர� , 

7.இள�சா�� (வ.கி.) இள�சா��(ஊ) வா��-3 ப�ள�ப�� , 8.ஊைன�� (வ.கி.) 

இள�சா��(ஊ) வா��-3 க�ம����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 �ப��ைசய�பா 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ���ப�தி 

  ,ஊைன�� 622507

1.ஊைன�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-2, ஊைன�� , 2.ஊைன�� (வ.கி.) ஊைன�� 

(ஊ) வா��-3, ம���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 �ப��ைசய�பா 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� ப�தி 

  ,ஊைன�� 622507

1.ஊைன�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-1, சா�த���ப�� , 2.ஊைன�� (வ.கி.) 

ஊைன�� (ஊ) வா��-1, க�ம����ப�� , 3.ஊைன�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-

3, கா��ப�� , 4.ஆத�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-3, சவ�யா��ர� , 5.ஊைன�� 

(வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-3, ெகாச�ப�� , 6.வ�ன��ள�தா�வய� (வ.கி.) 

ஊைன�� (ஊ) வா��-5, வ�ன��ள�தா�வய� , 7.வ�ன��ள�தா�வய� (வ.கி.) 

ஊைன�� (ஊ) வா��-5, க�ண�தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 49 of 78



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

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�.எ�.ஏ 

க��ட� கிழ�� ப�தி   , 

�ள���ப��  622505

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

(ஊ) வா��-1 க�ணன��ப�� , 3.�ள���ப�� (வ.கி.) �ைனயா��(ஊ) வா��-5 

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

5.�ள���ப�� (வ.கி.) ஊைன�� (ஊ) வா��-4 �ள���ப�� , 6.�ள���ப�� (வ.கி.) 

ஊைன�� (ஊ) வா��-4 கீழ�ள���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,அர�மைன�ப�� 630103

1.அர�மைன�ப�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-3 அர�மைன�ப�� , 2.ஆத�� 

(வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட�காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ெதாட�க�ப�ள�, வட�� 

க��ட�   ,அர�மைன�ப�� 

630103

1.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-1 வ�தவாசி , 2.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) 

வா��-1 க�ணன��ப�� , 3.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-1 ���த�பாைற , 

4.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-1 சா�தாவய� , 5.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� 

(ஊ) வா��-1 சேவ�யா��ர� , 6.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-3 காயா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, எ�எ�ஏ 

க��ட� ேம�� ப�தி,   , 

ஆத��  622503

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

வா��-1 வட�ள� , 3.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-1 நய�னாப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 50 of 78



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

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, எ�எ�ஏ 

க��ட� கிழ�� ப�தி,   , 

ஆத��  622503

1.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-2 ஆத�� , 2.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) 

வா��-2 ேத�தா�ப�� , 3.ஆத�� (வ.கி.) ஆத�� (ஊ) வா��-2 ேகாவ��ப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 �சர�வதி ெதாட�க�ப�ள� 

ெமய��க��ட�   

,ேகானா�ப�� 622503

1.ேகானாப�� (ஊ) வா��-5 ப��ைளயா�ேகாவ�� வ �தி, ெத���ெத�, பாட� 

ேகாவ��வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 �சர�வதி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி 

  ,ேகானா�ப�� 622503

1.ேகானாப�� (வ.கி.)  ேகானாப�� (ஊ) வா��-6 ேசமன� ெத�  , கீழேசமன� ெத� , 

2.ேகானாப�� (வ.கி.)  ேகானாப�� (ஊ) வா��-7 ெப�மா��ர�, ஆேரா�ய�ர� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 �சர�வதி 

ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� அைற எ� 3 

ேம��� ப�தி   , 

ேகானாப��  622503

1.ேகானாப�� (வ.கி.) ேகானாப�� (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.ேகானாப�� (வ.கி.) 

ேகானாப�� (ஊ) வா��-1 ேக.ேக.நக�, கண�க�ெத� , 3.ேகானாப�� (வ.கி.) 

ேகானாப�� (ஊ) வா��-1 வ�.ராம� ெச��யா� வ �தி , 4.ேகானாப�� (வ.கி.) 

ேகானாப�� (ஊ) வா��-2 எ�.ப�.ேக. வ �தி , 5.ேகானாப�� (வ.கி.) ேகானாப�� (ஊ) 

வா��-2 ம���ப��யா� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 �சர�வதி 

ேம�நிைல�ப�ள� �திய 

க��ட� அைற எ� 4 

ேம���ப�தி   , ேகானாப�� 

 622503

1.ேகானாப�� (வ.கி.) ேகானாப�� (ஊ) வா��-2 வ��வநாத� ெச��யா� வ �தி , 

2.ேகானாப�� (வ.கி.) ேகானாப�� (ஊ) வா��-2 �றவ� காலன� , 3.ேகானாப�� (வ.கி.) 

ேகானாப�� (ஊ) வா��-3 அழக� ெப�மா� ஊரண�, கைடவ �தி , 4.ேகானாப�� (வ.கி.) 

ேகானாப�� (ஊ) வா��-3 இ��ப���யா� வ �தி , 5.ேகானாப�� (வ.கி.) ேகானாப�� 

(ஊ) வா��-3 ெப.�. வ �தி , 6.ேகானாப�� (வ.கி.) ேகானாப�� (ஊ) வா��-4 ேவளா� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� ேம�� ப�தி    , 

ெவ�க�� 622503

1.ெவ�க�� (வ.கி.) ெவ�க�� (ஊ) வா��-3 ெத���ெத� , 2.ெவ�க�� (வ.கி.) 

ெவ�க�� (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 3.ெவ�க�� (வ.கி.) ெவ�க�� (ஊ) வா��-2 

ந��ெத� , 4.ெவ�க�� (வ.கி.) ெவ�க�� (ஊ) வா��-3 ����ெத� , 

5.ெவ�க�� (வ.கி.) ெவ�க�� (ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

ஓ���க��ட� வட�� ப�தி 

  , ேக.ப�ள�வாச�  622503

1.ெம�ய�ர� (வ.கி.) ேக.ப�ள�வாச� (ஊ) வா��-1. ப��தினா�ப�� , 2.ெம�ய�ர� 

(வ.கி.) ேக.ப�ள�வாச� (ஊ) வா��-1 ெம�ய�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   , 

ேக.ப�ள�வாச�  622503

1.ேக.ப�ள�வாச� (வ.கி.) ேக.ப�ள�வாச� (ஊ) வா��-2 ேக.ப�ள�வாச� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��தா��க��ட� அைற 

எ� 2   , ப�.அழகா��   622503

1.ப��லம�கல� (வ.கி.)  ப�. அழகா�� (ஊ) வா��-1 ப��லம�கல� ந�த� , 

2.ப��லம�கல� (வ.கி.)  ப�. அழகா�� (ஊ) வா��-2சா�த�ப�ெச��யா� 

வ ������ப���ற� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� 

தா�� க��ட�   ,ப�.அழகா�� 

  622503

1.ப��லம�கல� (வ.கி.)  ப�. அழகா�� (ஊ) கமலாயஊரண�ய�லி��� ேபா��3வ� 

வ �தி கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

தா��க��ட� ேம��� ப�தி  

 ,ப��லம�கள�  623205

1.ப��லம�கள� (வ.கி.) ப�. அழகா�� (ஊ) வா��-4.  ப��லம�கள� ந�த� வட�ற� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

தா��க��ட� கிழ��� ப�தி  

 ,ப��லம�கள�  623205

1.ப��லம�கள� (வ.கி.) ப�. அழகா�� (ஊ) வா��-5.  ப��லம�கள�, ந�த�, 

�திைர�ெபா�ட� வ , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

189 189 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி 

  ,ந��� 622503

1.ெந�வாச� (வ.கி.)  ெந�வாச� (ஊ) வா��-1 ஈழ����ப�� , 2.ெந�வாச� (வ.கி.)  

ெந�வாச� (ஊ) வா��-1 எளனா�ப�� , 3.ெந�வாச� (வ.கி.)  ெந�வாச� (ஊ) வா��-

1 தாள�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

ேம�� க��ட� ந�ப�தி   

,ந��� 622503

1.ெந�வாச� (வ.கி.)  ெந�வாச� (ஊ) வா��-2 ந��� , 2.ெந�வாச� (வ.கி.)  

ெந�வாச� (ஊ) வா��-3 சீரா�தா�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஆ�.சி.ந�நிைல�ப�ள�. 

வட�� �திய தா�� க��ட� 

கீழேமல 2வ� அைற,   , 

ெந�வாச�  622503

1.ெந�வாச� (வ.கி.) ெந�வாச� (ஊ) வா��-4 ெந�வாச�  , 2.ெந�வாச� (வ.கி.) 

ெந�வாச� (ஊ) வா��-5 N. ச��கநாத�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஆ�.சி.ந�நிைல�ப�ள�.  

கிழ�� �திய தா�� க��ட�  

  , ெந�வாச�  622503

1.ெந�வாச� (வ.கி.) ெந�வாச� (ஊ) வா��-3 உைடயா� ெத� , 2.ம�சின��ப�� 

(வ.கி.) ெந�வாச� (ஊ) வா��-5 ம�சின��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� 

க��ட�   , 

ேமலேத����ப��  622404

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-1 சிவ�ர� , 2.ேத�கா��� (வ.கி.) 

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

1 க�ம�ெச��ச�திர� , 4.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-1 

கீழேத����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ�� 

க��ட�   , 

ேமலேத����ப��  622404

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-1 ேமலேத����ப�� , 2.ேத�கா��� 

(வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-1 இள����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 எ�.சி.�.எ�.உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ��க��ட�,   , 

ந�னச��திர�  622404

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-2 ந�ணச��திர� , 2.ேத�கா��� (வ.கி.) 

ேத�கா��� (ஊ) வா��-2 ெட��ைட�� மி�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 எ�.சி.�.எ�.உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட� வட�� ப�தி 

  , ந�னச��திர�  622404

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-2 ேபா�� �ேடஷ� ப��ேஞய�ரா 

காலன� , 2.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-2 ெசப�தியா��ர� , 

3.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-2 வட�கி�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 எ�.சி.�.எ� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம��க��ட�   , 

ந�ணச��திர�  622404

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-3 ந�ணச��திர� , 2.ேத�கா��� (வ.கி.) 

ேத�கா��� (ஊ) வா��-3 �றி�சி�ப�� , 3.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-

3 க��ட�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��� 

க��ட�   , ேத�கா���   

622507

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-3 ேத�கா���  , 2.ேத�கா��� (வ.கி.) 

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

காயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ம�திய 

க��ட�   , ேத�கா���   

622507

1.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� (ஊ) வா��-4 அதிகா�ப�� , 2.ேத�கா��� (வ.கி.) 

ேத�கா��� (ஊ) வா��-4 தி�வாைன�காவ�ப�� , 3.ேத�கா��� (வ.கி.) ேத�கா��� 

(ஊ) வா��-4 ேலனா வ�ள�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�.எ�.ஏ 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,கைடய��� 622506

1.ெப���� (வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-1 கைடய��� , 2.ெப���� (வ.கி.) 

கைடய��� (ஊ) வா��-1 கைடய��� அ�ரஹார� , 3.ெப���� (வ.கி.) கைடய��� 

(ஊ) வா��-1 ெசப�தியா��ர� , 4.ெப���� (வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-2 

ந�ப�ப�� , 5.ெப���� (வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-2 வட�� ந�லி�ப�� , 

6.ெப���� (வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-2 ேகாவ��ச�ப�� , 7.ெப���� (வ.கி.) 

கைடய��� (ஊ) வா��-3 இ�திராநக� , 8.ெப���� (வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-3 

ெச��ப��ச�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய க��ட�, 

  , வைலய�ப��  622506

1.வைலய�ப�� (வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-2 வைலய�ப�� , 2.வைலய�ப�� 

(வ.கி.) கைடய��� (ஊ) வா��-3 வைலய�ப�� காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, எ�.எ�.ஏ 

க��ட�, கிழ��ப�தி   

,ெந�வாச�ப�� 622506

1.ெப���� (வ.கி.) வ�ன�ய�ப�� (ஊ) வா��-1 வ�ன�ய�ப�� , 2.ெப���� (வ.கி.) 

வ�ன�ய�ப�� (ஊ) வா��-1 ஒ���பால�ப�� , 3.ெப���� (வ.கி.) வ�ன�ய�ப�� 

(ஊ) வா��-2 ெந�வாச�ப�� , 4.ெப���� (வ.கி.) வ�ன�ய�ப�� (ஊ) வா��-2 

இ�திராநக� காலன� , 5.ெப���� (வ.கி.) வ�ன�ய�ப�� (ஊ) வா��-2 நிதிநாத�ர� , 

6.ெப���� (வ.கி.) வ�ன�ய�ப�� (ஊ) வா��-2 ேச�ப�லா�ப�� , 7.ெப���� (வ.கி.) 

வ�ன�ய�ப�� (ஊ) வா��-2 வட���ப�� , 8.ெப���� (வ.கி.) வ�ன�ய�ப�� (ஊ) 

வா��-3 ��த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட�, வட�� ப�தி 

   ,மிர��நிைல  622201

1.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-1 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 

2.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-1 ���க�ெத� , 3.மிர��நிைல (வ.கி.) 

மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 ����ெத� , 4.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) 

வா��-1 ச�திவ �ர�ேகாவ�� ெத� , 5.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 

ேப�ைட�ெத� , 6.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 நாடா�ெத� , 

7.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 ���ப� காலன� , 8.மிர��நிைல 

(வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 க�க�ஜி நக� , 9.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல 

(ஊ) வா��-1 ெமய�� ேரா� , 10.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 

ேமல�ெத� , 11.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� ப�தி 

ஆ�ெப�டா� க��ட�   , 

மிர��நிைல  622201

1.மிர��நிைல (வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-3 வ��காப�ள� , 2.மிர��நிைல 

(வ.கி.) மிர��நிைல (ஊ) வா��-3 ெத�� ெபா�ன�ப�� , 3.மிர��நிைல (வ.கி.) 

மிர��நிைல (ஊ) வா��-4 வட�� ெபா�ன�ப�� , 4.மிர��நிைல (வ.கி.) 

மிர��நிைல (ஊ) வா��-4 ஆ�த�கைர�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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205 205 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ���பா��த ெத�� 

க��ட� ைமய�ப�தி   , 

ெப����  622506

1.ெப���� (வ.கி.) ெப���� (ஊ) வா��-1 ெப���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ���பா��த ெத�� 

க��ட� ெத��� ப�தி   , 

ெப����  622506

1.ெப���� (வ.கி.) ெப���� (ஊ) வா��-3 வ�ளா�க�டா��� , 2.ெப���� (வ.கி.) 

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

ெகா�ல��� , 4.ெப���� (வ.கி.) ெப���� (ஊ) வா��-1 ���தமாபால�ப�� , 

5.ெப���� (வ.கி.) ெப���� (ஊ) வா��-1 இ�னாசியா��ர� , 6.�வ�ப�� (வ.கி.) 

ெப���� (ஊ) வா��-2 �வ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,�னச�ைத 622506

1.ெப���� (வ.கி.) �னச�ைத (ஊ) வா��-1 �னச�ைத , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட� ேம��� ப�தி   

,�னச�ைத 622506

1.ெப���� (வ.கி.) �னச�ைத (ஊ) வா��-2 காமராஜ� காலன� , 2.ெப���� (வ.கி.) 

�னச�ைத (ஊ) வா��-3 ெத�� ந�லி�ப�� , 3.ெப���� (வ.கி.) �னச�ைத (ஊ) 

வா��-3 அ�யனா��ர� , 4.ெப���� (வ.கி.) �னச�ைத (ஊ) வா��-3 ம�த�ப�� , 

5.ெப���� (வ.கி.) �னச�ைத (ஊ) வா��-3 ஆ���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209 209 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட�  ெத�� ப�தி   

,ெச�கீைர  622506

1.ெச�கீைர (வ.கி.) ெச�கீைர (ஊ) வா��-2 ெச�கீைர , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட� வட��� ப�தி    

,ெச�கீைர  622506

1.ெச�கீைர (வ.கி.) ெச�கீைர (ஊ) வா��-1 ேமனா�ப�� , 2.ெச�கீைர (வ.கி.) ெச�கீைர 

(ஊ) வா��-1 ப�ைத�கா� , 3.ராயெர�நாதச��திர� (வ.கி.) ெச�கீைர (ஊ) வா��-1 

ஆல��� , 4.ராயெர�நாதச��திர� (வ.கி.) ெச�கீைர (ஊ) வா��-2 

ராயெர�நாதச��திர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 எ�.ேக.�. கா�தி 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப�ள� 

தா��க��ட� கிழ���ப�தி,   

, ராயவர�  622506

1.ெச�கீைர (வ.கி.)  இராயவர� (ஊ) வா��-1 ெச�லாய��ர� , 2.இராயவர� (வ.கி.)  

இராயவர� (ஊ) வா��-4 ெச��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 எ�.ேக.�. கா�தி 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப�ள� 

தா��க��ட� ேம���ப�தி,   

, ராயவர�  622506

1.ெச�கீைர (வ.கி.)  இராயவர� (ஊ) வா��-2 ெசா�கலி�க�ர� , 2.இராயவர� (வ.கி.)  

இராயவர� (ஊ) வா��-1 ��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213 கிராம ேசவா ச�க ப�ைரம� 

ப�ள� கிழ�� ப�தி   , 

ராயவர�  622506

1.இராயவர� (வ.கி.) இராயவர� (ஊ) வா��-6 ைகலாச�ர� , 2.இராயவர� (வ.கி.) 

இராயவர� (ஊ) வா��-6 ��மைன 1-� வ �தி , 3.இராயவர� (வ.கி.) இராயவர� (ஊ) 

வா��-6 ��மைன 2-� வ �தி , 4.இராயவர� (வ.கி.) இராயவர� (ஊ) வா��-6 ��மைன 3-

� வ �தி , 5.இராயவர� (வ.கி.) இராயவர� (ஊ) வா��-6 ��மைன 4-� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 கிராம ேசவா ச�க ப�ைரம� 

ப�ள� ேம��� ப�தி   , 

ராயவர�  622506

1.இராயவர� (வ.கி.) இராயவர� (ஊ) வா��-6 வா�கி�ர� , 2.இராயவர� (வ.கி.) 

இராயவர� (ஊ) வா��-7 பைழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  �திய க��ட� 

ேம��� ப�தி   ,ஆய���� 

622506

1.இராயவர� (வ.கி.) ஆய����  (ஊ) வா��-1, ���த��� , 2.இராயவர� (வ.கி.) 

ஆய����  (ஊ) வா��-2, ஆய���� வட�ற� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  �திய க��ட� 

கிழ��� ப�தி   ,ஆய���� 

622506

1.இராயவர� (வ.கி.) ஆய����  (ஊ) வா��-3, ஆய���� ெத��ற� , 2.இராயவர� 

(வ.கி.) ஆய����  (ஊ) வா��-3, வைலய�வய� , 3.இராயவர� (வ.கி.) ஆய����  

(ஊ) வா��-3, மைலய�ெகா��� ேகாவ�� , 4.இராயவர� (வ.கி.) ஆய����  (ஊ) 

வா��-3, உைமயா��ற� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 60 of 78



31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட�   ,ஓணா���  622201

1.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வார�-1 ஓனா���  , 2.மிர��நிைல (வ.கி.)  

ஓனா��� (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 3.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வா��-1 

ேபா�டாப�� வ �தி , 4.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வா��-1 ����ெத� , 

5.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வா��-1 ெமய��ேரா� , 6.மிர��நிைல (வ.கி.)  

ஓனா��� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ேம���க��ட�   , 

ஓணா���  622201

1.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வா��-2,3 காலன� , 2.மிர��நிைல (வ.கி.)  

ஓனா��� (ஊ) வா��-3 சீக�ப�� , 3.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வா��-3 

அ�ணாநக� காலன� , 4.மிர��நிைல (வ.கி.)  ஓனா��� (ஊ) வா��-3 அ�ய� 

காலன� , 5.சிராய�ப�� (வ.கி.) ஓனா��� (ஊ) வா��-3 ச�திர� , 6.சிராய�ப�� 

(வ.கி.) ஓனா��� (ஊ) வா��-3 ச�திர� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 7.சிராய�ப�� (வ.கி.) 

ஓனா��� (ஊ) வா��-3 மரமட�கி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

219 219 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�ளா� கிழ�� ப�தி  

 ,அ�மழ� 622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-14 ச�ைத�ேப�ைட பா��ய�ெத� , 

2.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-15 ��ைக ஏ�ப� ேரா� , 3.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12 ம�னா�சி�ர� ேரா� , 4.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) 

வா��-13ச�ைத�ேப�ைட நாக�பா ேரா� , 5.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-13 

காய�கா�டா� ச�� , 6.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-14 

���அ�ணாமைலயா� வ �தி , 7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-14 

����காமா�சி ெச��யா� ச�� , 8.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12 

�மார�ப� ெச��யா� வ �தி , 9.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-14  ஊைமய� 

ெச��யா� வ �தி , 10.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12 ப�மட�தா� வ �தி , 

11.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12பைனய� ெச��யா� வ �தி , 12.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-13  ச�ைதேப�ைட நாக�பா ேரா� , 13.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-13காசி� பழன� வைகயறா ெத� , 14.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-13  த�மலி�க ேச�ைவ வ �தி , 15.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� 

(சி.ஊ) வா��-13நாராயணெச��யா� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220 220 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�ளா� ேம�� ப�தி   

, அ�மழ�  622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-13 ��ைக ஏ�ப� ேரா� ெத�� , 2.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-1 ��தா� ெத� , 3.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) 

வா��-1 �ைர�சாமி ேச�ைவ ெத� , 4.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-1 கா� 

ெவ��யா�வ �தி , 5.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-1 �மாரசாமி உைடயா� 

ச�� , 6.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-1 ���கி��ணநா�� வ �தி , 

7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-1  ெச�ப�ய� ச�� , 8.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-15  ��ைக ஏ�ப� ேரா� , 9.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) 

வா��-15  ச�ைதேப�ைட பா��ய� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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,அ�மழ�  622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12 ெச��ஊரண� வ �தி , 2.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� 

(சி.ஊ) வா��-12 ம�னா�சி ேரா� ந��ப�தி , 3.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12.  

ச�ைத�ேப�ைட ெத�� , 4.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12  ேமலமட� ச�� , 

5.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12  இராமலி�க�ப��ைள ச�� , 6.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12  வ�காள�தா� ெத� , 7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-2 

��ைக ஏ�ப� ேரா� , 8.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-2  அர�ைடவய� , 9.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12.  ம�னா�சி ேரா� வட�� , 10.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) 

வா��-13.  ச�ைத�ேப�ைட வட�� , 11.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-2  ஆல��� 

ேரா� ெத�� , 12.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4 ச�திர� ப�� வ �தி , 13.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4 ��ைக ஏ�ப� ேரா� , 14.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) 

வா��-4 அ.ச. ராம வ �தி , 15.சிராய�ப�� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-2 சிராய�ப�� , 

16.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-3 ���ப� காலன� வட�� , 17.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 18.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4 

ஆல��� ேரா� வட�� , 19.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4 ��ைக ஏ�ப� ேரா�   

ெத�� , 20.வஅ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-12.  ம�னா�சி ேரா�  ெத�� , 21.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4   ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 22.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) 

வா��-4.  ��ரமண�ய� �வாமி ேகாவ�� வ �தி , 23.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4  

��ைடய� ெச��யா� வ �தி , 24.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4  அ�யனா� ேகாவ�� 

வ �தி , 25.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-4  சிவ�ேகாவ�� வ �தி , 26.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-3   ���ப� காலன�   ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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�வ�க�ப�ள� ைமய க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,ம�னா�சி�ர� 

அ�மள� 622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-5  ��ைக ஏ�ப� ேரா� (கிழ��) , 

2.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-5 ம�னா�சி�ர� ேரா�(கிழ��) , 3.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-10 எ�.ப�.ஆ�.எ� வ �தி (கிழ��) , 4.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-11 இ�ப�தா� வ �தி , 5.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-

10 தி�மய� ேரா�(வட��) , 6.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-10 ெப�தா�சி 

ேகாய�� ெத� , 7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-10 ேசாவராய� ேகாய�� 

ெத� , 8.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-5 எ�.ப�.ஆ�.எ�. வ �தி , 9.அ�மள� 

(வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-11 தி�மய� ேரா�(ெத��) , 10.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-9  மய�லா��பாைற , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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223 223 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ேம�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,ம�னா�சி�ர� அ�மள�  622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-6 அ�மள� , 2.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� 

(சி.ஊ) வா��-6 ��ைக ஏ�ப� ேரா� , 3.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-9 

ம�னா�சி�ர� ேரா�(ேம��) , 4.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-6 கா.ெப.வ �தி , 

5.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-9  மய�லா��பாைற , 6.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள� (சி.ஊ) வா��-9 அ�ணா�சல� ஆசா� ச�� , 7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� 

(சி.ஊ) வா��-6 அழக�ப� ெச��யா� வ �தி , 8.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-6 

ஏக�ப� ெச��யா� ச�� , 9.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-6 ��� 

அ�ரஹார� , 10.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள� (சி.ஊ) வா��-6 ெவ�ளாள� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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224 224 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� எ�எ�ஏ 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ம�னா�சி�ர�   ,அ�மழ�  

622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) 6.  அ�யனா� ேகாய�� வ �தி , 2.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள�(சிஊ) வா��-11 க�த��றி�சியா� ச�� , 3.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) 

வா��-11 ைவ�தி���ய���� , 4.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-5 

சாமிநாத�ேச�ைவ வ �தி , 5.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-5, 

அைட�க�பெச��யா� வ �தி , 6.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-5 சிவராம� 

ெச��யா� ச�� , 7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-5  வ�ணார� ெத� , 

8.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-12 ம�னா�சி�ர� வ �தி , 9.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள�(சிஊ) வா��-8 தி�மய�ேரா� ��ளா�ப�� , 10.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள�(சிஊ) வா��-7 மின�வா கிள� ேரா� , 11.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) 

வா��-7 சாமியா� ப��ைள வ �தி , 12.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-7 

அ�ணா�சல� ப��ைள வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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225 225 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� எ�எ�ஏ 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ம�னா�சி�ர�   ,அ�மழ�  

622201

1.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-8, ெச.�.வ �தி,கி��ணப��ைள வ �தி , 

2.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-7 அழக�பெச��யா�வ �தி.ேகானா�ெத� , 

3.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-8 கி��ண�ப��ைள வ �தி,��ணா�ப�� , 

4.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-8 ெச.�.வ �தி , 5.அ�மள� (வ.கி.) 

அ�மள�(சிஊ) வா��-9 ம�னா�சி�ர� ேரா� , 6.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-

9 �சா� ��ய���� , 7.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-8 வ�ண�கார ெத� , 

8.அ�மள� (வ.கி.) அ�மள�(சிஊ) வா��-8 ம�னா�சி�ர� வ.உ.சி.ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
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226 226 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

தா�� க��ட�  ெத���ப�தி 

   ,ஒ�த�ள����ய����  

622201

1.கீ��பைன�� (வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-1 வட��� ��ய���� , 

2.கீ��பைன�� (வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-1 காமா�சி�ர� , 3.கீ��பைன�� 

(வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-2 கீ��பைன�� ேம��ற� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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227 227 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

தா��க��ட� வட���ப�தி,  

  ,ஓ�த�ள���ய����  622201

1.கீ��பைன�� (வ.கி.)    கீ��பைன�� (ஊ) வா��-3 கீழ�பைன�� கீ��ற� , 

2.கீ��பைன�� (வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-4 பைழய ைவயா���ப�� , 

3.கீ��பைன�� (வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-5 ஒ�த��ள���ய���� , 

4.கீ��பைன�� (வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-5 ெவ���கா� , 5.கீ��பைன�� 

(வ.கி.)  கீ��பைன�� (ஊ) வா��-5 ெத�� ��ய���� , 6.கீ��பைன�� (வ.கி.)  

கீ��பைன�� (ஊ) வா��-4 ��ைவயா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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228 228 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� தா�� 

க��ட� கிழ��� ப�தி    

,தா��� (ச��திர�) 622505

1.ச��திர� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-1 தா��� பைழய ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

2.ச��திர� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-1 தா��� �திய ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

3.ச��திர� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-1 தா��� ெத���ெத�, ந�லப��ைள 

ெப�றான , 4.ச��திர� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-1 தா��� மைன , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� தா�� 

க��ட� ேம��� ப�தி    

,தா��� (ச��திர�) 622505

1.ச��திர� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-2 தா��� வட��வ �தி , 2.ச��திர� (வ.கி.) 

ச��திர� (ஊ) வா��-2 மட���ப�� , 3.அகவய� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-3 

கைரய�ப�� , 4.சாம�த�வய� (வ.கி.) ச��திர� (ஊ) வா��-3 சாம�த�ப��, 

ஆதிதிராவ�ட�காலன� , 5.ேமலிவய� (வ.கி.)  ச��திர� (ஊ) வா��-3 மண�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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230 230 உலக�ப� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�ளா� ந��ப�தி   

,ராம�ச�திர�ர� 622505

1.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 ராயவர� ெமய�� ேரா� , 2.பன��� 

(வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 இ�தா�கியா� வ �தி , 3.பன��� (வ.கி.)  

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 பைழயதபா� ஆப�� வ �தி , 4.பன��� (வ.கி.)  

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 கீ�வ �தி , 5.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 

��ேரா� , 6.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 ராமச�திர�ர� , 7.பன��� 

(வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 ஆேரா�கியமாதா ேகாவ�� ெத� , 8.பன��� 

(வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 தி�வ��வ� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 உலக�ப� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�ளா� ேம��� ப�தி   

,ராம�ச�திர�ர� 622505

1.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 �றவ� ��ய���� , 2.பன��� (வ.கி.)  

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 ஹ�ஜ� காலன� , 3.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 

ஒ�த�ெத� , 5.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 ��க�த� ��ய���� , 

6.பன��� (வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3 காட�தா�ப�� காலன� , 7.பன��� 

(வ.கி.)  க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3, காட�தா�ப�� வட�� ெத� , 8.பன��� (வ.கி.)  

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3 காட�தா�ப�� கீழ�ெத� , 9.பன��� (வ.கி.)  

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3 காட�தா�ப�� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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232 232 உலக�ப� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�ளா� ேம�� ப�தி   

, ராம�ச�திர�ர�   622505

1.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 சி�தள�சா�ப�� , 2.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 ராம� ெச��யா� வ �தி , 3.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� 

(ஊ) வா��-1 ��ைதயா�ெச��யா� வ �தி , 4.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-1 தி.ேச.ப�� வ �தி , 5.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 

ேம�நிைல�ப�ள� வ �தி , 6.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 8.  ��ைதயா 

ெச��யா� வ �தி , 7.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 வா�ய�ப��யா� வ �தி 

, 8.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 மாமர�தா� வ �தி , 9.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 ெப�தா� ெச��யா� வ �தி , 10.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-1 கா��பேரச� வ �தி , 11.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-1 சி�னக�யா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 உலக�ப� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�ளா�  ந��ப�தி   , 

ராம�ச�திர�ர�   622505

1.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3 பைழ�� , 2.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3 ேநஷன� கிள� வ �தி , 3.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� 

(ஊ) வா��-3 கி��ண�ப�ெச��யா� வ �தி , 4.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-3 ெம�யன�யா�வ �தி , 5.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-3 கைடவ �தி , 

6.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-2 ப�மட� , 7.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 வ�ஸவநாத�ர� , 8.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-3 ைவரவ� ெச��யா� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

234 234 � கேணஷ� ந�நிைல�ப�ள� 

ந��க��ட� ேம��ப�தி   

,வ��வநாத�ர� 622505

1.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 இ�சி� வ �தி , 2.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 �ப�பா நாய�க� வ �தி , 3.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-4 P.K.N. வ �தி , 4.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 Dr. ெவ.ெவ. வ �தி , 

5.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 கைடவ �தி , 6.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 வ��வநாத�ர� , 7.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-4 ப�ர�ம வ��யா��ர� , 8.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 

சிவ�ேகாவ�� வ �தி , 9.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 இர�ைட�ெத� , 

10.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 ந�த�ெத� , 11.பன��� (வ.கி.)   

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 க�மறவ� ெத� , 12.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) 

வா��-4 பன��� கீழ�ெத� , 13.பன��� (வ.கி.)   க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 

பன��� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 �கேணச� ந�நிைல�ப�ள� 

ந��க��ட� ைமய�ப�தி   

,வ��வநாத�ர� 622505

1.பன��� (வ.கி.) க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 ந�தவன� , 2.பன��� (வ.கி.) 

க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 கி��ண� ேகாய�� வ �தி , 3.பன��� (வ.கி.) க�யா�ப�� 

(ஊ) வா��-4 க���ேதா�� , 4.க�ண�கார��� (வ.கி.) க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 

வைளய���ய���� , 5.பன��� (வ.கி.) க�யா�ப�� (ஊ) வா��-4 க�ள� ��ய���� 

, 6.க�ண�கார��� (வ.கி.) க�ண�கார���(ஊ) வா��-2 அ�ேப�கா� நக� , 

7.க�ண�கார��� (வ.கி.) க�ண�கார���(ஊ) வா��-2 த�னா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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236 236 �கேணச� ந�நிைல�ப�ள� 

ந��க��ட� ேம�� ப�தி   

,வ��வநாத�ர� 622505

1.க�ண�கார��� (வ.கி.) க�ண�கார��� (ஊ) வா��-1 க�ண�கார��� , 

2.க�ண�கார��� (வ.கி.) க�ண�கார���(ஊ) வா��-2 க�ண�கார��� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட� (கிழ���ப�தி)     

,ெச��ப�� 622506

1.பன��� (வ.கி.)   ெச��ப�� (ஊ) வா��-1 �����ப�� , 2.பன��� (வ.கி.)   

ெச��ப�� (ஊ) வா��-1 கான��� , 3.பன��� (வ.கி.)   ெச��ப�� (ஊ) வா��-3 

ஆைனவா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட� (ேம���ப�தி)     

,ெச��ப�� 622506

1.பன��� (வ.கி.)   ெச��ப�� (ஊ) வா��-2 ேக.ெச���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட� வட�� 

பா��த க��ட�   

,ேம�நிைல�ப�� 622202

1.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-1 ேம�நிைல�ப�� , 

2.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-2 ெர�நாத�ர� , 

3.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-2 மாவய�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ெதாட�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�,    , வடகா���ப�� 

  622202

1.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-4 வடகா���ப�� , 

2.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-4 ெகா�க� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�எ�ஏ 

(ந�) க��ட�   

,�ைனய���ய����  622202

1.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-3 உசில�ப�� , 

2.ேம�நிைலவய� (வ.கி.) ேம�நிைலவய� (ஊ) வா��-3 �ைனய� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 அர� ெதாட�க�ப�ள� 

எ�எ�ஏ க��ட� 

கிழ���ப�தி   ,��ம��� 

622202

1.��ம��� (வ.கி.)  ��ம��� (ஊ) வா��-5 ��ம��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 அர� ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 

ப�தி   ,��ம��� 622202

1.��ம��� (வ.கி.)  ��ம��� (ஊ) வா��-3 மட���ப�� , 2.��ம��� (வ.கி.)  

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

3 அ�யனா�ப�� , 4.��ம��� (வ.கி.)  ��ம��� (ஊ) வா��-4 நா�டா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�  வட�� 

ஓ�� க��ட�   , 

க�����ய����  622202

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

��ம��� (ஊ) வா��-2 ெத�� ெபா���ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ெதாட�க�ப�ள� ேம�� தா�� 

க��ட�   ,க�����ய���� 

 622202

1.��ம��� (வ.கி.) ��ம��� (ஊ) வா��-7, ம�ன��க�தா , 2.��ம��� (வ.கி.) 

��ம��� (ஊ) வா��-7, ஒ��தி�கா� , 3.��ம��� (வ.கி.) ��ம��� (ஊ) வா��-7, 

கா�த��சா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ெதாட�க�ப�ள� ெத�� தா�� 

க��ட�   ,க�����ய���� 

 622202

1.��ம��� (வ.கி.) ��ம��� (ஊ) வா��-8, க�����ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

தா��க��ட�, 

கிழ���பா��த�,   , 

�ைற��  622202

1.�ைற�� (வ.கி.) �ைற�� (ஊ) வா��-1 மட���ப�� , 2.�ைற�� (வ.கி.) �ைற�� 

(ஊ) வா��-1 கீரண��ப�� காலன� , 3.�ைற�� (வ.கி.) �ைற�� (ஊ) வா��-1 

கீரண��ப�� ந��ெத� , 4.�ைற�� (வ.கி.) �ைற�� (ஊ) வா��-2 அ�யனா�ப�� , 

5.�ைற�� (வ.கி.) �ைற�� (ஊ) வா��-2 கீரண��ப�� , 6.�ைற�� (வ.கி.) �ைற�� 

(ஊ) வா��-3 �ைற��  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� தா��க��ட�  

கிழ��� பா��த வட��� 

ப�தி   , கழன�வாச� 622202

1.காரம�கல� (வ.கி.) காரம�கல� (ஊ) வா��-1 கழன�வாச� , 2.காரம�கல� (வ.கி.) 

காரம�கல� (ஊ) வா��-3 பா�பா�ப�� , 3.காரம�கல� (வ.கி.) காரம�கல� (ஊ) 

வா��-3 ேதன��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� தா��க��ட�  

கிழ��� பா��த ெத��� 

ப�தி   , கழன�வாச� 622202

1.காரம�கல� (வ.கி.) காரம�கல� (ஊ) வா��-3 ந�ல�றி�சி , 2.காரம�கல� (வ.கி.) 

காரம�கல� (ஊ) வா��-2 ெகா�தெவ�ைளய�கா� , 3.காரம�கல� (வ.கி.) 

காரம�கல� (ஊ) வா��-2,3 ெகா�க� ெத� , 4.காரம�கல� (வ.கி.) காரம�கல� (ஊ) 

வா��-2 காயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா��க��ட� 

ேம���பா��த�,   , 

தைலயா�திவய� 

த�லா�ப�� 622202

1.தைலயா�திவய� (வ.கி.) ��ம��� (ஊ) வா��-9, தைலயா�திவய� , 2.��ம��� 

(வ.கி.) ��ம��� (ஊ) வா��-10, த�லா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  

ஓ���க��ட� ெத�� ப�தி  

 ,கீழாநிைல�ேகா�ைட  622209

1.��நிைலவய� (வ.கி.)  ��நிைலவய� (ஊ) வா��-1 கீழாநிைல�ேகா�ைட , 

2.��நிைலவய� (வ.கி.)  ��நிைலவய�(ஊ) வா��-2 ���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ஓ���க��ட� 

வட�� ப�தி   

,கீழாநிைல�ேகா�ைட  622209

1.��நிைலவய� (வ.கி.)  ��நிைலவய�(ஊ) வா��-3 ��நிைல�ப�� , 

2.��நிைலவய� (வ.கி.)  ��நிைலவய�(ஊ) வா��-4 ����ப�டண� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா��ப����,   

, ைகலாச�ர�  622209

1.ெந���� (வ.கி.) ெந���� (ஊ) வா��-1 ைகலாச�ர� , 2.ெந���� (வ.கி.) 

ெந����(ஊ) வா��-1 ெந��சி�திட� , 3.ெந���� (வ.கி.) ெந����(ஊ) வா��-2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.ெந���� (வ.கி.) ெந����(ஊ) வா��-2 அ�பா��ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
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ñ¢ àó¤òî£? 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

ஓ���க��ட�    ,ெந���� 

622209

1.ெந���� (வ.கி.) ெந���� (ஊ) வா��-3 ெந����  , 2.ெந���� (வ.கி.) 

ெந���� (ஊ) வா��-4 ராஜாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத�� 

ஓ���க��ட�    

,ேக.���ப�� 622202

1.ைக��ளா�வய� (வ.கி.) ைக��ளா�வய� (ஊ) வா��-1,2 ேக.���ப�� , 

2.அகவய� (வ.கி.) ைக��ளா�வய�(ஊ) வா��-2 கைரய�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� வட�� 

ஒ���க��ட�   , 

ேக.���ப�� 622202

1.ேவலாவய� (வ.கி.) ைக��ளா�வய� (ஊ) வா��-3 க��டா�ப�� , 2.ேவலாவய� 

(வ.கி.) ைக��ளா�வய� (ஊ) வா��-3 பைனய��ப�� , 3.ேவலாவய� (வ.கி.) 

ைக��ளா�வய� (ஊ) வா��-3 சிற�றி�சி , 4.ேவலாவய� (வ.கி.) 

ைக��ளா�வய�(ஊ) வா��-3 உைமயா� வய� , 5.ேவலாவய� (வ.கி.) 

ைக��ளா�வய�(ஊ) வா��-3 அ��ராண� , 6.ேவலாவய� (வ.கி.) 

ைக��ளா�வய�(ஊ) வா��-3 ேவலாவய� , 7.ைக��ளா�வய� (வ.கி.) 

ைக��ளா�வய�(ஊ) வா��- ேக.���ப�� , 8.அ�ல�வய� (வ.கி.) 

ைக��ளா�வய�(ஊ) வா��-4 �சவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

தா��க��ட�    

,வ�பர�ப��  622209

1.ப�லியவய� (வ.கி.) ப�லியவய� (ஊ) வா��-1 வ�பர�ப�� , 2.ப�லியவய� (வ.கி.) 

ப�லியவய� (ஊ) வா��-2 ப��ல��� , 3.ப�லியவய� (வ.கி.) ப�லியவய� (ஊ) வா��-2 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.ப�லியவய� (வ.கி.) ப�லியவய� (ஊ) வா��-2 ஏ�தநா� , 

5.ப�லியவய� (வ.கி.) ப�லியவய� (ஊ) வா��-2 அைசயா� ��ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட�   , 

ந�ல�பா�ச��திர�  622209

1.ந�ல�பா�ச��திர� (வ.கி.) ந�ல�பா�ச��திர� (ஊ) வா��-1 ேகாய��ப�� , 

2.ந�ல�பா�ச��திர� (வ.கி.) ந�ல�பா�ச��திர�(ஊ) வா��-2 ந��ரண��ப�� , 

3.ந�ல�பா�ச��திர� (வ.கி.) ந�ல�பா�ச��திர�(ஊ) வா��-3 மாவ��ப�� , 

4.ந�ல�பா�ச��திர� (வ.கி.) ந�ல�பா�ச��திர�(ஊ) வா��-4 ஆதிதிராவட� 

காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 

ஆ�ெப�டா� க��ட� 

வட���பா��த�   , க���  

622209

1.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  க���(ஊ) வா��-1 க��� ேம�பாக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� ��த� 

க��ட� கிழ��� ப�தி   , 

க���  622209

1.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  க���(ஊ) வா��-2 க��� கீ�பாக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

வட��க��ட�    

,�த�திர�ர�

1.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  க���(ஊ) வா��-3 �த�திர�ர� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,   ,ெத��� 

622209

1.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  க���(ஊ) வா��-3 ெத��� , 2.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  க���(ஊ) 

வா��-3 அைசயா� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �திய 

க��ட�    , ேக.ராய�ர�  

622209

1.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  ேக.ராய�ர� (ஊ) வா��-1 ேக.ராய�ர� ேம�பாக� , 

2.ேக.ராய�ர� (வ.கி.)  ேக.ராய�ர� (ஊ) வா��-2 ேக.ராய�ர� கீ�பாக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�  

ஓ���க��ட�   

,ச��திராப�� 622202

1.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-3 பா�பார�ப�� , 

2.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-6 ச��திரா�ப�� , 

3.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-6 ேபாச�ப�� , 

4.இைடய�வய� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-6 இைடய�வய� , 5.�றி�சி 

(வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-6 �றி�சி , 6.�றி�சி (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) 

வா��-6 ெந�ேமலி , 7.�றி�சி (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-6 இள��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�,    , 

வாளரமாண��க�   622203

1.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-1 ஒ�சா� ��ய���� , 

2.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-1 பா�பார�ப�� , 

3.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-1 ச��திரா�ப�� , 

4.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-1ெத�� ச��திராப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
181   தி�மய� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£. 
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 

èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

266 266 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�, ேம���ப�தி   , 

வாளரமாண��க�   622203

1.வாளரமாண��க� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-2 வாளரமாண��க� , 

2.அன��கின� (வ.கி.) வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-4 அன��கின� , 3.சி�டா�ப�� (வ.கி.) 

வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-4 சி�டா�ப�� , 4.வாளரமாண��க� (வ.கி.) 

வாளரமாண��க� (ஊ) வா��-4 ேபாச�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

�.கேண� இ.ஆ.ப

மாவ�ட ேத�த� அதிகா� ம��� ஆ�சி�தைலவ�Þìñ¢ : . ���ேகா�ைட

ï£÷¢ : 01/09/2018
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� , வட�� 

பா��த கிழ�� ஓ���க��ட� 

  ,ேம���ப�� 622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� காலன� ேம�� 

, 2.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ஈ���ெத� , 

3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 தி�நக� , 4.தி��க�டைள 

(வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� ேம�� , 5.தி��க�டைள (வ.கி), 

தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� வட���ப�தி    

,ேம���ப�� 622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� காலன� கிழ�� 

, 2.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ந�தன வய� காலன� , 

3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேக�பைர , 4.தி��க�டைள 

(வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ெவ�ளாள�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ேம���ற� 

ெத���ப�தி   ,தி��க�டைள 

622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 தி��க�டைள , 

2.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 தி��க�டைள ெத�� , 

3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 தி��க�டைள ேம�� , 

4.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 ெவ�ட வய� , 

5.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 ��தரநாயகி�ர� , 

6.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 ப�லி���� உ�வா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,தி��க�டைள 

622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ேமல�ெகா�ைல , 

2.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ெச�மனா���� , 

3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ேதா���ெகா�ைல , 

4.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ேதா���ெகா�ைல இ�திரா 

நக� காலன� , 5.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ெகா�டா�கா� 

, 6.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 மத��ெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,தி�வர��ள� 

622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 ேத�தா�ப�� , 

2.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 ெப�யநாயகி�ர� , 

3.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 ேதா���ெகா�ைல , 

4.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 இைடய�வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

ஓ���க��ட�வட���ப�தி 

கிழ�� பா��த�   

,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 தி�வர��ள� , 

2.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 ேக.வ�.எ�. நக� , 

3.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 ெமய��வ �தி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �.ப�.இ.ப� 

வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி 

ெத�� பா��த�   

,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 அ�ம�ெத� , 

2.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 ெத���ெத� , 

3.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-3 கி�ட�கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� தா�� க��ட� 

வட���ப�தி   

,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), ேவ�ப��� (ஊ) வா��-2 சிேலா� அகதிக� ��ய����-1 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��தா�� ேம�� க��ட� 

வட���ப�தி கிழ�� பா��த� 

  ,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 நி�பவேன�வர� , 

2.தி�வர��ள� (வ.கி), ேவ�ப��� (ஊ) வா��-2 சிேலா� அகதிக� ��ய����-2 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட� ெத�ப�தி   

,மா�கனா�ப�� 622303

1.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 மா�கனா�ப�� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� 

பா��த�    ,மா�கனா�ப�� 

622303

1.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 பாரதியா� நக� , 2.காயா�ப�� 

(வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 3.காயா�ப�� (வ.கி), 

மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 எ�. ஜி. ஆ�. நக� , 4.காயா�ப�� (வ.கி), 

மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ேகானா�ெத� , 5.காயா�ப�� (வ.கி), 

மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 க���ப�ள� , 6.காயா�ப�� (வ.கி), 

மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ேதா���கார�ெத� , 7.காயா�ப�� (வ.கி), 

மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 காயா�ப�� ெமய�� ேரா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��பா��த 

தா�� க��ட� ந�அைற 

எ�.2     ,ேவ�ப��� 622303

1.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 சி�ன���ன��� , 

2.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 ெபா�பைன�ேகா�ைட , 

3.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 மண�ெகா�ைலேதா�� , 

4.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 ெசவ�தி�ப�� , 5.ேவ�ப���(வ.கி) 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��பா��த 

�திய தா�� க��ட� 

அைறஎ�.3   ,ேவ�ப��� 

622303

1.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 ந��ப�� , 2.இ�மனா�ப�� (வ.கி) 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-4 ெத�� இ�மனா�ப�� , 3.இ�மனா�ப�� (வ.கி) 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-4 ேத�தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா��த�    

,ேவ�ப��� 622303

1.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 ேமல�ேதா�� , 2.வேவ�ப��� 

(வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 ராசா�ேதா�� , 3.ேவ�ப��� (வ.கி), 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 ெத�� க���ப�ள� , 4.ேவ�ப��� (வ.கி), 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 கீழேவ�ப��� , 5.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) 

வா��-3 ேமல ேவ�ப��� , 6.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-3 

��க�ேகாவ��ேம� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� தா�� கைடசி க��ட�  

 ,மா�ச�வ��தி 622303

1.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-1 அ�சன�காலன� , 

2.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� , 3.மா�ச�வ��தி 

(வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-1 மா�ச�வ��தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, வட�� தா�� க��ட�  

  ,மழவராய�ப�� 622303

1.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-2 மழவராய�ப�� , 

2.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-2 கீழ�ப�� , 3.மா�ச�வ��தி 

(வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-2 அ�சன�காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  ஓ��� 

க��ட�   ,வ�ப� 622303

1.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-3 ப�லா�ப�� , 

2.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-3 வ �ர��ப�� , 

3.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-3 வ�ப� , 4.மா�ச�வ��தி 

(வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-4  பா�பா�ப�� வ�ப� நா�ேரா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� �.ப�.இ.ப�.   �திய 

க��ட�   ,க�யாண��ர� 622303

1.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1, வ�ப� நா�ேரா� , 

2.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1, க�யாண��ர� , 

3.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1, ெகா�த�ேகா�ைட 

வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   �திய தா�� க��ட�  

 ,ேதா���ப�� 622303

1.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2, ெகா�த�ேகா�ைட , 

2.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2, வ�ப� , 

3.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2, 

கீழெகா�த�ேகா�ைட , 4.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-

2, ெப�யநாயகி ச��திர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அர� உய� நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ந��ப�தி தா�� 

க��ட��தி,   

,ெகா�த�ேகா�ைட 622303

1.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3, ேதா���ப�� வட�� 

, 2.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3, ேதா���ப�� 

ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

ஓ���க��ட�   

,ப�ரகத�பா��ர� 

(ெகா�த�ேகா�ைட) 622303

1.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4, ப�ரகதா�பா��ர� , 

2.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4, அ�ைமய��ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஆ�.சி. �வ�க�ப�ள�,    

,ைம�ேக�ப�� 622303

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

2.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 ைம�ேக�ப�� கிழ�� , 

3.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 ைம�ேக�ப�� ந��ெத� , 

4.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 ைம�ேக�ப�� ேம���ெத� , 

5.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4,ைம�ேக�ப�� ெத���ெத� , 

6.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 அ�சன�ெத� , 7.ேகாவ��� (வ.கி), 

ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4, ம�ச� ��ய���� , 8.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� 

(ஊ)  வா��-4, ��க� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,  ேம���பா��த 

தா��க��ட�   ,க�சிரா�ப�� 

622301

1.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 க�சிரா�ப�� வட�� , 2.ேகாவ��� 

(வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 க�சிரா�ப�� ெத�� , 3.ேகாவ��� (வ.கி), 

ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 ேம�� ேமல�ேகா�ைட , 4.ேகாவ��� (வ.கி), 

ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 ெசா�க� ��ய���� , 5.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� 

(ஊ) வா��-2 ேமல�ேகா�ைட பைனய���ைச , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,  ேம���பா��த 

தா��க��ட�   ,க�சிரா�ப�� 

622301

1.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ச�பாமைன வட�� , 2.ேகாவ��� 

(வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ச�பாமைன ெத�� , 3.ேகாவ��� (வ.கி), 

ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ெத�� ேமல�ேகா�ைட ேம�� , 4.ேகாவ��� (வ.கி), 

ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ெத�� ேமல�ேகா�ைட கிழ�� , 5.ேகாவ��� (வ.கி), 

ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ெத�� ேமல�ேகா�ைட ெத�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ேம�� 

தா���க��ட�   ,ேகாவ��� 

622301

1.ேகாவ���  ேதவ�தான� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 ேகாவ��� 

ேதவ�தான� , 2.ேகாவ��� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 அ�சன� ெத� 

வட�� , 3.ேகாவ��� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� ெத�� , 

4.ேகாவ��� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 ேமல�ேகா�ைட அ�சன�ெத� , 

5.ேகாவ��� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 ேமல�ேகா�ைட ேதவ���ய���� , 

6.ேகாவ��� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 ேமல�ேகா�ைட அ�பல�கார� 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி ஓ���க��ட�   

,தவைள�ப�ள� (�ழ�ைத 

வ�நாயக� ேகா�ைட ) 622301

1.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

தவைள�ப�ள� , 2.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� 

ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 பா�திமாநக� , 3.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), 

�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 உ�மநாத�ர� , 4.�ழ�ைதவ�நாயக� 

ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 தாத�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,�ழ�ைத வ�நாயக� 

ேகா�ைட  622301

1.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 

அரச��ப�� நா�ேரா� , 2.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), 

�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 க�ள�ெத� , 3.�ழ�ைதவ�நாயக� 

ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ப�ள�வாச�ெத� , 

4.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 

அ�சன பைழய ��ய���� , 5.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), 

�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 அ�சன�காலன� , 6.�ழ�ைதவ�நாயக� 

ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ப�லா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 �ன�த அ�ேதாண�யா� 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���பா��த �திய 

தா��க��ட� ேம���ப�தி    

,அரசர��ப�� 622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-4 அரசர��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 �ன�த அ�ேதாண�யா� 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��பா��த 

�திய தா�� க��ட� 

கிழ���ப�தி   ,அரசர��ப�� 

622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-4 ��திய�ப�� , 

2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-4 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,    ,��ம��ள� 

622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-3 ��ம��ள� 

உைடயா�ெத� , 2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-3 

வட�� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 3.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), 

���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-3 ெத�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,    ,���ேகா�ைட 

வ��தி 622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 

2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 

3.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� பா��த 

தா�� க��ட�,   

,ேமலெந�ம�ேகா�ைட 622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 உைடயா�ெத� , 

2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� , 

3.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 

ேமலெந�ம�ேகா�ைட , 4.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) 

வா��-2 கேண�நக� , 5.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) 

வா��-2 கீழெந�ம�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த தா�� க��ட�  

 ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா�� -1-1 கற�ப��� ேரா� (கா�தி ேரா�) 

, 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-4 கா�தி ேரா� , 3.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 ஆப�� ெத� , 4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-1 வ.ஊ.சி ெத� , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 

ேபா��ைல� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி ேம��பா��த 

க��ட�   ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 ேந� ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3  அறிஞ� அ�ணாெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-1 ஆ���ள� கிழ��(��ம��ள� ேரா�) , 4.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-1 ஆ���ள� ேம�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

தா���க��ட� ேம�� பா��த 

ெத�� அைற எ� 1    

,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-2 ப�ள�வாச� ெத� , 2.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 இராஜாஜி ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� 

(சி.ஊ) வா��-2,3 பாரதிதாச� சாைல(ஆதன�ேகா�ைட ேரா�) , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

தா���க��ட� ேம�� பா��த 

ெத�� அைற எ� 3    

,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-2 பாரதிதாச� சாைல ச�� , 

2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-2 பேட� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி தா��க��ட� 

ேம��பா��த வட���ற� 

அைற எ� 4   ,ஆல��� 

622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-6 ��ணா��கார ச�� , 2.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-6 கீழ ��ணா��கார ச�� , 3.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-7 ேமல��ணா��கார ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி தா��க��ட� 

ேம��பா��த வட���ற� 

அைற எ� 5   ,ஆல��� 

622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-4 நா�ய�ம� ெத� , 2.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-7 தி�வ��வ� சாைல , 3.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12 ைதகா� ெத� , 4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-12 ஜாகி� உேச� ெத� , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12 

ஜாகி� உேச� ெத� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� பா��த 

ேம���ப�தி வட�� பா��த 

ேம��ப�தி ஓ���க���   

,ச�ைத�ேப�ைட, ஆல��� 

622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13 ராம�ச�திர�ர�  , 2.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13 க�ணகி�ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� 

(சி.ஊ) வா��-13 க�ணகி�ெத� வ��வா�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,ச�ைத�ேப�ைட, ஆல��� 

622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13,15 ேக.வ�.எ� நக� , 2.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-15 ேக.வ�.எ� நக� வ��வா�க� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம���பா��த  வட�� ப�தி 

கிழ�� தா��க��ட� அைற 

எ�.27   ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8, நாவல� ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8, ெப�யா� ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-10, கைலஞ� சாைல , 4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-5, 

அ�ேப�கா�நக� ெமய�� வ �தி , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8, 

அழகி� ெத� , 6.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12, ச�ைத�ேப�ைட 

ெத� , 7.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13, ச�ைத�ேப�ைட ெத� 

ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம���பா��த  ெத�� ப�தி 

கிழ�� தா��க��ட� அைற 

எ�.30-31   ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13, ைத�கா� ெத�  ச�� , 

2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-10, காமராஜ� ெத� , 3.ஆல��� 

(வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-10, இ�திரா நக� , 4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� 

(சி.ஊ) வா��-5, அ�ேப�கா� நக� வட�� , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-5, அ�ேப�கா� நக� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�    92-93 ப�ளா�   

,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-14 க�ப�ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8 ேதேரா�� கீழவ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

ஓ���க��ட� (92-93 ப�ளா�)   

,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 அ�ணாநக� , 2.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 ேதேரா�� ெத��வ �தி , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� 

(சி.ஊ) வா��-9 ச�திய���தி நக� , 4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 

ேதேரா�� ேமலவ �தி , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 பா�த�ப�� 

ேரா� , 6.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 ஆ�. எ� நக� , 

7.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 அ�ணாநக� வ��வா�க� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

ஓ���க��ட� 

ேம���பா��த� வடப�தி   

,க�லால��� 622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2,4 கலி��லா நக� காலன� , 

2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-4 இ�திராநக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

ஒ���க��ட� ேம�� 

பா��த� ெத���ப�தி   

,க�லால��� 622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2,3 ேதேரா�� ேமலவ �தி , 

2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-4 நேடச� நக� , 

3.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-3,4 தி��பதி நக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� வட�� �திய தா�� 

க��ட�   ,க�லால��� 

622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2 பாகவத� காலன�  கிழ�� , 

2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2 கா���ப�� , 3.க�லால��� 

(வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2 நாய�க� ��ய���� , 4.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-3 க�லால��� , 5.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-3 அ�ஜனகாலன� , 6.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-3 கீழ�ப�� , 7.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) 

வா��-2 ச��ரா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� பா��த 

கிழ�� ஓ���க��ட�   

,கலி��லா நக� க�லால��� 

 622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1 கலி��லா நக� , 

2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1,2,4 கலி��லா நக� 

வ��வா�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� பா��த 

ெத�� �திய தா���க��ட�   

,கலி��லா நக�, க�லால��� 

 622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1 ெந�����கைர , 

2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1,2 பாரதிநக� , 3.க�லால��� 

(வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1 பாகவத� காலன� ேம�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�, ெத���ப�தி,    

,பா�சி�ேகா�ைட 622301

1.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேசாைல�ெகா�ைல , 

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

கீழ�ப�� , 3.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 

4.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 க��ய�ெத� , 

5.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேமல�கா� , 

6.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 பா�சி�ேகா�ைட 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�,    ,பா�பா�வ��தி 

622301

1.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 பா�பா�வ��தி , 

2.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 பா�பா�வ��தி 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 

மன�ெகா�ைல , 4.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ப�. 

�ளவா��ப�� , 5.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 

வாைழ�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ���பா��த 

தா�� க��ட�   ,கீழ�ப��, 

ராசியம�கள�  622301

1.கீழ�ப�� ராசியம�கல� (வ.கி), கீழ�ப�� ராசியம�கல�(ஊ) வா��-1 

கீழ�ப�� ராசியம�கல� வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அர� உய�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,கீழ�ப��, ராசியம�கள�  

622301

1.கீழ�ப�� ராசியம�கல� (வ.கி), கீழ�ப�� ராசியம�கல�(ஊ) வா��-2 

ெத���ெத� , 2.கீழ�ப�� ராசியம�கல� (வ.கி), கீழ�ப�� ராசியம�கல�(ஊ) 

வா��-3 ெசப�தியா�ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட�,    

,ேமல�ப��, ராசியம�கள�  

622301

1.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ேமல�ப�� 

ராசியம�கல� , 2.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

ச�ேவாதயாப�ைண , 3.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

ேமகலா திேய�ட� ��ய���� , 4.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-3 ெசப�தியா��ர� பா�பா�வய� , 5.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), 

பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ஐயனா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த வட�� ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ேமலா��� 622301

1.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-1 ேமலா��� வட���ெத� , 

2.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-1 ேமலா���  , 3.ேமலா��� (வ.கி), 

ேமலா���(ஊ) வா��-3 ேமலா��� கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத�� ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ேமலா��� 622301

1.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-1 சி�க�ப�� வட�� , 2.ேமலா��� 

(வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-2 சி�க�ப�� ெத�� , 3.ேமலா��� (வ.கி), 

ேமலா���(ஊ) வா��-3 பர�ப�கா� , 4.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-

3 க�ரா�ப�� , 5.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-7 ந��ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

தா�� க��ட�   ,�ர�வ��தி 

622301

1.�ர�வ��தி (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-4 �ர�வ��தி ெத���ெத� , 

2.�ர�வ��தி (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-4 �ர�வ��தி வட���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி ெத�� 

�திய தா���க��ட�   

,கீழா��� 622304

1.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 க��ரா�ப�� , 2.கீழா��� (வ.கி), 

கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 ேகாவ��ப�� , 3.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-

1,2,3 சம��வ�ர� , 4.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 வாழம�கல� , 

5.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 �����ய���� , 6.கீழா��� (வ.கி), 

கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 ஜ�வாநக� , 7.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 

சா�திநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ேம�� 

பா��த �.ப�.இ.ப� க��ட�   

,கீழா��� 622304

1.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 அ�சன���ய���� , 2.கீழா��� 

(வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 கீழா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� பா��த 

வட��  ஓ���க��ட�   

,ெவ�ளா��ள� 622304

1.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 க�ல�ப�� , 2.கீழா��� (வ.கி), 

கீழா���(ஊ) வா��-1 ெவ�ளா�ள� , 3.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 

மண�ப�� , 4.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 ஊ�த�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப� �தியக��ட�  

  ,ேச�ைவ�கார�ப�� 

(வடகா�) 622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 ெச���ெத� , 2.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-4 சா�த�ப�� , 3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 

ப�லா���ைச , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 ெச���ெத�, 

�ைன�����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப� �தியக��ட�  

  ,ேச�ைவ�கார�ப�� 

(வடகா�) 622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-5 ப��தி���ைச , 2.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-5 ��டா���ைச , 3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-5 

ேச�ைவ�கார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  ேம�� பா��த 

வட�� ஓ���க��ட�   

,(ெத���ப��) வடகா� 622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 பா�பாமைன , 2.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  ேம�� பா��த 

ெத�� ஓ���க��ட�   

,(ெத���ப��) வடகா� 622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 ெத���ப�� , 2.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-3 வ�நாயக�ப�� , 3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 

மா�����ப�� , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 ெமய�� ேரா� , 

5.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 வட�� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

65 65 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கீ�தள� �திய தா�� (ந�) 

க��ட� கிழ�� பா��த அைற 

எ� 3,   ,வடகா�  622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ேதாழ�ப�� , 2.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-1 ���த����ைச , 3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 

வட���ப�� , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 க�ள��ெகா�ைல , 

5.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ேமல இைடய�ெத� , 6.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-1 கீழ இைடய�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கீ�தள� �திய தா�� க��ட� 

கிழ�� பா��த வட�� ப�தி 

அைற எ� 5,   ,வடகா�  

622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ��த�ப�� , 2.வடகா� (வ.கி), 

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

�ைன�����ப�� , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ப�ள�திவ��தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   ெத�� பா��த ேம�� 

தா���க��ட�   ,பரம�ப�� 

(வடகா� ) 622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��--2 பரம� ��ய���� ெதாட�க�ப�ள� 

சாைல , 2.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-2 பரம� ��ய���� , 3.வடகா� 

(வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-2 ேப�ப� மி� சாைல , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) 

வா��-2 ம�லிைக� ��ைச , 5.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-2 ��ளா�சி 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, ஓ�� க��ட�, 

வட���ப�தி,    ,மண���ைச-

மா�கா� 622304

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 அ�சன�காலன� , 2.மா�கா� (வ.கி), 

மா�கா�(ஊ) வா��-4 சா�வ� ெத� , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 

மா�கா�டா�ெகா�ைல , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 ��ள�யெத� 

, 5.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 இ��ைப���ைச , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, D.P.E.P. தா�� 

க��ட�, ேம�� ப�தி,    

,மண���ைச-மா�கா� 622304

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 அைவய�ெத� , 2.மா�கா� (வ.கி), 

மா�கா�(ஊ) வா��-3 மழவராய�ெத� , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 

ெமய��ேரா� , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 வாண�ய�ெத� , 

5.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 த�யமைன , 6.மா�கா� (வ.கி), 

மா�கா�(ஊ) வா��-3 ப����ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� கிழ���பா��த 

ேம���ப�தி தா�� க��ட� 

அைறஎ�.1   

,��தர���ய����-மா�கா� 

622304

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-1 அைட�கா�தா� ��ய���� , 

2.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-1 ெப�யெகா�ைல , 3.மா�கா� (வ.கி), 

மா�கா�(ஊ) வா��-1 ��தர���ய���� , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-

1உசில�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ���பா��த 

ேம���ப�தி தா�� க��ட� 

அைறஎ�.2   

,��தர���ய����-மா�கா� 

622304

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-2 ேசா�ப�யெத� , 2.மா�கா� (வ.கி), 

மா�கா�(ஊ) வா��-2 ெச��ெகா�ைல , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-2 

ெச��யா�ெத� , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-2 மன���ைச , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, D.P.E.P. தா�� க��ட�,  

 ,ேமல���ளா�வ��தி 622304

1.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-1 கீழ��ளா�வ��தி , 

2.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 ெசா�ல�ெத� , 

3.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 ெக�ச� ெத� , 

4.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 நா�டா�ெத� , 

5.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 பர�ைடய� ெத� , 

6.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 ேமல��ளா�வ��தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� தா��க��ட�   

,��ளா�வ��தி 622304

1.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 அ�சன�காலன� , 

2.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 சீ�ய�ெத� , 

3.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 வட���ெத� , 

4.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 ேபய�ெத� , 

5.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-5 ேபரா�ெகா�ைல , 

6.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 ெகா�லா�ெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,  வட�� பா��த ேம�� 

தா���க��ட�   

,பவள�தா��ர� (ெந�வாச� 

ேம��)  622304

1.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-1 

அர�மைன�ேதா�� , 2.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) 

வா��-2 பவள�தா��ர� , 3.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி 

(ஊ) வா��-2 ேகானா� ெத� , 4.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� 

ேம�பாதி (ஊ) வா��-3 ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�  தா��க��ட�   

,��வா� (ெந�வாச� ேம��) 

 622304

1.வெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-3 

வட�கி�கா� , 2.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-

1 ��வா� , 3.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-3 

ஆசா��ெத� , 4.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-

3 ம���வ� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த கிழ��ப�தி 

�திய தா�� க��ட� அைற 

எ�.1   ,ெந�வாச� கிழ��  

622304

1.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-4 ேமல�ெத� , 

2.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-4 ந��ெத� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த கிழ��ப�தி 

�திய தா�� க��ட� அைற 

எ�.4   ,ெந�வாச� கிழ��  

622304

1.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-2 ெத���ெத� , 

2.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-2 அ�ணாநக� , 

3.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-2 ��நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த கிழ���ப�தி 

தா�� க��ட� அைற எ�.3   

,ெந�வாச� கீ�பாதி  622304

1.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-1 ெச�வாவ��தி 

சாைல , 2.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-1 

அ�ேப�கா� ெத� , 3.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-

1 கிழ���ெத� , 4.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-3 

வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

79 79 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� �திய வடேம�� தா�� 

க��ட�   

,ெல��மிநரசி�ம�ர� 622304

1.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 க��க�ெத� ெத�� , 

2.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 வ��வ�ெத�  , 

3.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 க��க�ெத� வட�� , 

4.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 வத�க� ெத� , 

5.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 பா�சி�ேகா�ைடயா� 

ெத� , 6.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 ��தா��ெத� , 

7.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 �சா��ெத� , 8.அனவய� 

2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 �ள�கார� ெத� , 9.அனவய� 2 ப�� 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 ேதா���ெகா�ைல , 10.அனவய� 2 ப�� 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 சீ�ய�ெத� , 11.அனவய� 2 ப�� ெல��மி 

நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-3 ெச�ெகா�ைல வட���ெத� , 12.அனவய� 2 ப�� 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-3 ெச�ெகா�ைல ெத���ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  எ�.எ�.ஏ. 

க��ட� ேம�� க��ட�   

,த�யமைன 622304

1.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 ச�ைத�ேப�ைட 

ெத� , 2.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 ெச��யா� 

ெத� , 3.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 ராஜாஜி ெத� 

, 4.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 அனவய� 1ப�� 

த�யமைன , 5.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-6 

ெச��ேய�த� த�யமைன , 6.ஆ�டவராய�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

வா��-7ஆ�டவராய�ர� , 7.ஆ�டவராய�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

வா��-7 ெந�ம�ெகா�ைல , 8.ஆ�டவராய�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

வா��-7 ெந�ம�ெகா�ைல ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வடேம�� தா�� க��ட� 

ெத�� ப�தி கிழ�� பா��த�  

 ,ெல��மி நரசி�ம�ர�  622304

1.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 ஜ�வாநக� , 

2.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 ஜ�வாநக� 

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

அ�ேப�கா� நக� , 4.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

வா��-1 வத�க�ெத� கிழ�� , 5.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி 

நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 வத�க�ெத� , 6.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 பா�சி�ேகா�ைடயா�ெத� , 7.ெல��மி 

நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 

பா�சி�ேகா�ைடயா�ெத� வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

82 82 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வடேம�� தா�� க��ட� 

வட�� ப�தி கிழ�� பா��த� 

  ,ெல��மி நரசி�ம�ர�  622304

1.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-2 ��தா��ெத� 

, 2.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-2 

ெச��யா�ெத� , 3.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-

2 ெமய��ேரா� , 4.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-

2 ப����ெச� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� க��ட�, 

  ,�ள��ச�கா� 622304

1.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ப����ெச� , 

2.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 �ள��ச�கா� , 

3.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ���ேகா�ைட சாைல , 

4.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 அற�தா�கிசாைல , 

5.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ேபரா�ரண��சாைல , 

6.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 அ�ணாநக� , 

7.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ��கிர�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,கர�ப�கா� 

இனா�  614624

1.கர�ப�கா� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 கர�ப�கா� இனா� 

, 2.கர�ப�கா� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 ���� 

��ய���� , 3.கர�ப�கா� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 

கர�ப�கா� ஜம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� க��ட� 

(ேகா�ட� ஜு�ள� ப����)   

,ெச�ய�� ஜம��  614624

1.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 ெச�ய�� ஜம�� 

கீழ���ய���� , 2.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 

அ�சன� ெத� , 3.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 

ேமல���ய���� ெத� , 4.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-

2 ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,  ெத�� 

பா��த வடேம�� 

ஓ���க��ட�   ,ெச�ய�� 

ஜம�� 614624

1.ெச�ய�� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 ேவளா�, அ�பலகார� 

��ய���� , 2.ெச�ய�� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 

அ�பலகார� ��ய���� , 3.ெச�ய�� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) 

வா��-1 ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய தா�� க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,கீரம�கல� 

614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 அர�மைன�ெகா�ைல , 

2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-4 சரேபாஜி ெத� , 

3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 ெத���ெத� , 

4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 பாரதி ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

88 88 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ந��ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,கீரம�கல� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 தி�வ��வ�ெத� , 

2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-4 �மர� சாைல , 

3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 வட�கி�கா� , 

4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 ராஜாஜி ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �.ப�.இ.ப� 

தா�� க��ட�   

,காசி����ேப�ைட 

(கீரம�கல�) 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 கி��வா�ெத� , 

2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 ���� ெத� , 

3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 ப�ள�வாச� ெத� , 

4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 க�டெபா�ம� ெத� , 

5.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 அ�ணாசல ேதவ� ெத� 

 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� �திய தா�� 

க��ட�   ,கீரம�கல� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-2 சி�தா�தி�கா�  சாைல 

, 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-4 ேமறபைன�கா� 

சாைல , 3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-4 ேந�ஜி திட� , 

4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-11,12 ப���ேகா�ைட 

அற�தா�கி  சாைல , 5.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-4 

வ.உ.சி. ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

91 91 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� 

பா◌ா◌்�த ேம�� தா�� 

க��ட�   ,கீரம�கல� 

வட�� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-12 ந���றவ� காலன� , 

2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-1 அ�ணா நக� , 

3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-5 ைகலாச� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� தா�� க��ட�   

,கீரம�கல� வட�� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-5 த�ம� ேகாய��ெத� , 

2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-5 கா�திஜி ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ெத�� பா��த வட�� 

ஓ���க��ட�    ,ேமல�கா� 

கீரம�கல� ேம�� 614624

1.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-9 ப���ேகா�ைட-

ெமய�� ேரா� , 2.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-10 

ச�திய���திேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� கிழ�� பா��த 

ெத���ப�தி �திய 

தா���க��ட�   ,ேமல�கா� 

கீரம�கல� ேம�� 614624

1.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-9 காமராஜ� சாைல , 

2.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-11 வ.உ.சி சாைல , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,    

ஓ���க��ட�   

,ெகா��கர�ைப (கீரம�கல�) 

ெத��  614624

1.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-7 ெகா��கர�ைப 

ேரா� , 2.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-6  

ஆல��ெகா�ைல , 3.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-

6,7 வ.உ.சி சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, தா�� க��ட�   

,ெத�� ப�தி, நகர� 614624

1.நகர� (வ.கி), நகர�(ஊ) வா��-1 வட��வ �தி , 2.நகர� (வ.கி), நகர�(ஊ) வா��-1 

ெத��வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அர� உய�நிைல�ப�ள� நபா�� 

கிழ�� பா��த ேம�� 

க��ட� ந��ப�தி   

,ேச�த��� 614624

1.ேச�த��� (வ.கி), ேச�த���(ஊ) வா��-1 ெத�����ய���� , 2.ேச�த��� 

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

ேச�த���(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 அர� உய�நிைல�ப�ள� நபா�� 

ேம�� க��ட� கிழ�� 

பா��த ெத���ப�தி   

,ேச�த��� 614624

1.ேச�த��� (வ.கி), ேச�த���(ஊ) வா��-1 ேச�த��� கிழ�� ��ய���� , 

2.ேச�த��� (வ.கி), ேச�த���(ஊ) வா��-1 வட�� ��ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�   ,ெகா�தம�கல�. 

614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 ெவ���கா� , 

2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 ப�வா� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த வட���ப�தி 

�திய தா�� க��ட� 

ைமய�ப�தி   

,ெகா�தம�கல�. 614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 ெவ�ைளய���தி 

, 2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 நான�ெப�யா�  

ெத� ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� ப�தி 

தா��க��ட�,    ,ச�கர� 

��ய���� -ெகா�தம�கல� 

கிழ��   614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 ெப�தா�ெகா�ைல 

ச�கர� ெத� , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 

கீழெகா�க� ெத� , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-

1 வட�� �ேன��ெத� , 4.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) 

வா��-1 ெத�� �ேன��ெத� , 5.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), 

ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 அ�யனா�, அ�ேப�கா� நக� , 6.ெகா�தம�கல� 

ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 ேமல�ெகா�க� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� �திய தா�� க��ட�   

 ,ெகா�தம�கல� ைமய� 

614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 ம�த� ��ய���� 

, 2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 �ென� 

��ய���� , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 

நாண� ப��யா� ��ய���� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� வட�� பா��த ெத�� 

�திய க��ட�    

,ெகா�தம�கல�  ைமய� 

614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-3 

ேகா�ய���ய���� , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-

3 ெகா�க� ெத� , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-3 

�லா�சி�ெகா�ைல கிழ�� , 4.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), 

ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-4 ��டா�கிவலைச , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� , ஓ��� க��ட�    

,��டா�கி��ய���� - 

ெகா�தம�கல�   614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 ��டா�கிவலைச , 

2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 

�ழா�சி�ெகா�ைல , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) 

வா��-3 ெகா�தம�கல� ைமய� , 4.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), 

ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-4 ெச���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , கிழ�� ஓ��� 

க��ட�   ,மணவாள� நக�, 

ெகா�தம�கல�

1.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 க�ட�ெப�ய� 

ெத� , 2.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 

மணவாள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , கிழ�� ஓ��� 

க��ட�   ,மணவாள� நக�, 

ெகா�தம�கல�

1.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 ம�னா�ெகா�ைல , 

2.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 ப�ளா�ெகா�ைல , 

3.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-8 அ�ேப�க� நக� , 

4.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-8 பனச�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தா�� க��ட� 

ேம�� ப�தி   ,சித�பரவ��தி 

(ெகா�தம�கல�) 614624

1.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-7 சித�பரவ��தி , 

2.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-7 ஒ�தா�ெகா�ைல 

, 3.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-7 ெவ�ைளய 

���தி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

தா�� க��ட�   ,ஆல�கா� 

622301

1.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� , 2.ஆல�கா� (வ.கி), 

ஆல�கா� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� 

(ஊ) வா��-1 ெதா�டமா� ��ய���� , 4.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) 

வா��-2 இ���ளவ� ��ய���� , 5.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-2 

ெத���ப�� , 6.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-2 ேமல�ப�� , 

7.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-2 ஊ�த�ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ேம�� பா◌ா◌்�த 

வட�� ஒ���க��ட�   

,ப�ள�திவ��தி 622301

1.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

2.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 

3.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-1 ந��ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ேம�� பா◌ா◌்�த 

ெத�� ஒ���க��ட�   

,ப�ள�திவ��தி 622301

1.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� , 

2.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-2 மய�லா����ய���� , 

3.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-2 வ��தா��� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட�    

,ேமல�க��ப�ரா�ேகா�ைட 

622301

1.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

கீழ�க��ப�ரா�ேகா�ைட , 2.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 வா�ைடய� ெத� , 4.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-2 ேமல�க��ப�ரா�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� ெத��பா��த 

தா�� க��ட�   

,வ�ன�ய�வ��தி 614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-1 ெதா�ைடமா� ��ய���� , 

2.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-1 வ�ன�ய�வ��தி , 

3.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 மா�ய�ம�ேகாவ��ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ��பா��த 

தா�� க��ட�   

,வ�ன�ய�வ��தி 614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 த��தா���ய���� , 

2.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 ேமல�ேதா�� , 3.அைரய�ப�� 

(வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 �ேர�தி�ய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ேம�� தா�� 

க��ட�,    ,அைரய�ப�� 

614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-3 ேமலஅைரய�ப�� , 

அ�சன�காலன� க�வா��� , 2.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-1 

கீழஅைரய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� 

ஓ���க��ட�,    

,அைரய�ப�� 614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-3 ெவ�ள�ெகா�ைல , 

2.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��- 3 ெத�� அைரய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�ரதான தா�� 

க��ட�   ,பா�த�ப�� 622301

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

(வ.கி), பா�த�ப��(ஊ) வா��-1 வட�� பா�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத�� ப�தி ெத�� 

தா�� க��ட�   ,பா�த�ப�� 

622301

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

(வ.கி), பா�த�ப��(ஊ) வா��-2 வ�ட�க� ேதா�� , 3.பா�த�ப�� (வ.கி), 

பா�த�ப��(ஊ) வா��-3 ெத�� பா�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 அர� உதவ�ெப�� 

ஆர�ப�ப�ள�, ஓ���க��ட� 

  ,��ப�� 622301

1.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ஆய��ப�� , 2.ஆய��ப�� (வ.கி), 

��ப��(ஊ) வா��-1 ம�களா�ர� , 3.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 

ம�னா�சி�ர� , 4.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ��டா�ப�� , 

5.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 அ�க�வா� ைமய� வட�� 

பா��த ஓ���க��ட�   

,��ப��� 622301

1.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2, அ�சன  காலன� , 2.��ப�� (வ.கி), 

��ப��(ஊ) வா��-2 �மா�ெகா�ைல , 3.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 

ெமா�டமா�ெகா�ைல , 4.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 

ெபா�டா�தி�ெகா�ைல , 5.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 

க��காலிெகா�ைல , 6.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 ெர�கச��திர� , 

7.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 ��ளா� ேதா�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�எ�ஏ 

க��ட� ெத��ப�தி,   

,க�யாண�ர�  622301

1.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-3, க�யாண�ர� , 2.��ப�� (வ.கி), 

��ப��(ஊ) வா��-4, ேதா���ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அர� உதவ�ெப�� 

ஆர�ப�ப�ள�, கீ��ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,�ைழய�கா� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-1 ��திய�கா� , 

2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-1 மய�லா�கா� , 

3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-1 �ைழய�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 அ�க�வா�� க��ட�   

,�ைழய�கா� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 க�வ���ய���� , 

2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 ���த�மைன , 

3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 ேதன��கா� , 

4.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 ப�வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வடேம�� க��ட�இ கிழ�� 

பா��த� (அைற எ�.11)   

,ெவ�ணாவ��� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 வட�� அ�ரஹார� , 

2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ெசா�ய�ேதா�� , 

3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ேவ�கிட�ள� , 

4.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 வ�ள��கா� , 

5.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 மதவ��கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட� வட�� 

பா��த� (அைற எ�.7)    

,ெவ�ணாவ��� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ெத�� அ�ரஹார� , 

2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ராம�ச�திர�ர� , 

3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ேமல�திரா� 

��ய���� , 4.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 

அ��ரா�ப�� , 5.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 

ெகா�த�ேகா�ைடயா� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட�, 

   ,ெவ�ணாவ��� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) ெவ�ணாவ��� , 

2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) அ�சன�காலன� , 

3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) த�ச�ேகார�ப�ைத , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 ஆ�.சி. ேம�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� தா�� க��ட�, அைற 

எ�.10   ,ேவ�கிட�ள� 622303

1.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) ந��ப�தி , 2.ேவ�கிட��ள� 

(வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) க�மா�கைரஇற�க� , 3.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) ெத���ெத� ேம�� , 4.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) ெத���ெத� கிழ�� , 5.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) ெத���ெத� , 6.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) 

அ�யானா�ேகாவ�� வட���ெத� , 7.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வல�ேச��ப�� கிழ�� , 8.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வல�ேச��ப�� ேம�� , 9.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வல�ேச��ப�� காலன� , 10.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) ச�ைத�ேப�ைட ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 ஆ�.சி. ேம�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� தா��க��ட�, அைற 

எ�.10   ,ேவ�கிட�ள�. 622303

1.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.ந�தவன� வட�� , 

2.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.ந�தவன� ெத�� , 

3.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.கீழ�ெத�-ெத�� , 

4.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2. கீழ�ெத� வட�� , 

5.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.வட���ெத� , 

6.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2. ேவ�கிட�ள� , 

7.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2. ேமல�ெத� , 

8.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.ேவ�கிட�ள� ந��பாதி , 

9.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� ேம�� , 

10.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128 ெபா� �லக� வட�� பா��த 

ெத�� க�டட�   

,ெத�சிணா�ர� 622303

1.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 காைடய�ேதா�� வட�� , 

2.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 காைடய�ேதா�� ெத�� , 

3.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 காைடய�ேதா�� காலன� , 

4.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 ச��கநாத�ர� , 

5.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 ச��கநாத�ர� ெத�� , 

6.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச வட�� , 

7.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச , 

8.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச கிழ�� , 

9.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச ேம�� , 

10.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 ஆ�ைடயா�ப�� , 

11.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 இ�தய�ர� , 

12.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 இ�தய�ர� ெத�� , 

13.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 இ�தய�ர� வட�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , ெத�� பா��த 

வட��  க�டட�   , 

ெத�சிணா�ர� 622303

1.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 

2.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 

3.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 4.ெத�சிணா�ர� 

(வ.கி), ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 5.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), 

ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 6.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), 

ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130 இராம வ �ர�ப� இராஜா�மா� 

ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, வட�� தா�� 

க��ட�,    

,வ�ல�திரா�ேகா�ைட 622303

1.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 க�ண� 

ெத� , 2.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

���ராஜா ெத� , 3.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 த�ம� சாைல , 4.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ப�ம� சாைல , 5.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1அ�ஜூன�சாைல , 

6.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

திர�பதிய�ம� சாைல , 7.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 த�ம� ேகாவ�� ெத� , 

8.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ��திேதவ� 

சாைல , 9.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 

சகாேதவ� சாைல , 10.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-2 அ�ேப�கா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131 இராம வ �ர�ப� இராஜா�மா� 

ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� தா�� 

க��ட�,    

,வ�ல�திரா�ேகா�ைட 622303

1.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��2,3 ந�ல� 

சாைல , 2.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

ராம�ச�திர�ர� , 3.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-3 க�ண� ெத� , 4.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 �ேராண� ெத� , 5.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ப��ம� ெத� , 

6.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 இதாய� 

ெத� , 7.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

அற�தா�கி சாைல , 8.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-3 வ �ரப�திர� சாைல , 9.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 �ன��வர�ெத� , 10.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 காள�ய�மா� ெத� , 

11.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 க��ப�, 

வல���வ�னாயக� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த வட�� தா�� �திய 

க��ட�   ,�வரச�� 622303

1.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��2,3 �ம�தா�ப�� , 2.�வரச��� 

(வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��2,3 ச�திர�ப�� , 3.�வரச��� (வ.கி), 

�வரச���(ஊ) வா��2,3 ெச�திைர�ப�� , 4.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) 

வா��2,3 �வரச�� , 5.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா�� 2,3 

ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�� தா�� க��ட�,    

,�வரச�� 622303

1.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 கி�ட�கா� , 2.�வரச��� (வ.கி), 

�வரச���(ஊ) வா��1,4 அழக�பா��ர� , 3.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) 

வா��1,4 ��ப�மா�ப�� , 4.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 

ப�ரகாச�ர� , 5.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 ஆசா��ெத� , 

6.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 கேணசநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ஓ���க��ட�   ,ைக��றி�சி 

622303

1.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 அழக�பா��ர� , 

2.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 �ம�தா�ப�� , 

3.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 வ�ஜயர�நாத�ர�, 

க�ள�ெத� , 4.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 

வ�ஜயர�நாத�ர�, அ�ச� ெத� , 5.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-4 

ைக��றி�சி , 6.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-4 ைக��றி�சி 

அ�ச� ெத� , 7.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-4 த�ச� வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

135 135 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத�� ஓ���க��ட� 

  ,ைக��றி�சி 622303

1.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-1 ேவளா� ெத� , 2.ைக��றி�சி 

(வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-1 ைக��றி�சி க�ள� ெத� , 3.ைக��றி�சி (வ.கி), 

ைக��றி�சி(ஊ) வா��-1 அ�சன� ெத� , 4.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) 

வா��-2 ேதா���ெகா�ைல , 5.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 

பா�பாவய� , 6.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 ��தனா�றி�சி , 

7.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 அழக�பா��ர� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , வட�� 

தா���க��ட�   

,வா�டா�ேகா�ைட 622303

1.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-1.வா�டாேகா�ைட , 

2.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-2, ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 

3.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-2, ஓ�டா�கர�சி�ப�� , 

4.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-2, தி��ைடயா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ,  

தா���க��ட�   

,மண�ய�பல� 622303

1.மண�ய�பல� (வ.கி), மண�ய�பல�(ஊ) வா��-1, மண�ய�பல� அ�ேப�கா� 

நக� , 2.மண�ய�பல� (வ.கி), மண�ய�பல�(ஊ) வா��-1, கீழ�ெச�திைர , 

3.மண�ய�பல� (வ.கி), மண�ய�பல�(ஊ) வா��-2, ேமல�ெச�திைர , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

138 138 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, தா�� க��ட�  

 ,பால����ப�� 622303

1.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-1, கள��� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 

2.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-1, கள��� ேகானா� ெத� , 3.கள��� 

(வ.கி), கள���(ஊ) வா��-1,  ப��ைளயா�ேகாவ��ெத� , 4.கள��� (வ.கி), 

கள���(ஊ) வா��-1, ச����பால வ �தி , 5.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-

1,2 பால����ப�� , 6.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, கள��ேம� , 

7.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, கி�கின��ப�� ப�ள���ட சாைல , 

8.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, தி��ைடயா�ப�� சாைல , 9.கள��� 

(வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, கி�கின��ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ெத�� 

தா���க��ட�   

,க�த��றி�சி 622303

1.க�த��றி�சி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-2 க�த��றி�சி காலன� , 

2.க�த��றி�சி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-2 க�த��றி�சி வட�� , 

3.க�த��றி�சி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-2 க�த��றி�சி ெத�� , 

4.ந����ழி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ந����ழி , 5.ந����ழி (வ.கி), 

க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ந����ழி காலன� , 6.ந����ழி (வ.கி), 

க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 �������ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

140 140 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ெத��பா��த 

ஓ���க��ட�   

,க�த��றி�சி 622303

1.க�ண�யாப�� (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 மட���ப�� , 2.ந����ழி 

(வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ஆ�ைடயாப�� , 3.க�ண�யாப�� (வ.கி), 

க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ெப�யநாயகி�ர� , 4.�ட�� (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) 

வா��-1 �ட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

எ�எ�ஏ வட���ப�தி தா�� 

க��ட�    

,எ�.�ளவா��ப�� 622201

1.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-1 இைடய� ந�த� , 

2.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� 

�கமதிய� ந�த� , 3.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-3 

அேட�வர�ேகாவ�� ந�த� , 4.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) 

வா��-2 கைலவாண� ெத� , 5.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) 

வா��-2 க�ள�ந�த� , 6.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-

1 �ளவா��ப�� அ�சன�காலன� , 7.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), 

எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-1 �றவ� ந�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

தா�� க��ட�   

,����ப��ண� 622201

1.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-1 ேமல��ளவா�ப�� 

ந�த� , 2.����ப��ன� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-3 

����ப��ன� �கமதிய� அ�சன�காலன� , 3.����ப��ன� (வ.கி), 

எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-3 ����ப��ன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� பா��த 

தா���க��ட�   ,பாைல�� 

622201

1.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 பால� நக� , 2.பாைல�� (வ.கி), 

பாைல�� வா��-2 கலி�கி�ப�� , 3.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 

ப�ேச� , 4.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 பழ�கைர , 5.பாைல�� (வ.கி), 

பாைல�� வா��-1 பாைல�� , 6.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-1 

காமராஜ�ர� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ��பா��த 

தா�� க��ட�   

,ெபா�மநாத�ர� பாைல�� 

622201

1.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-1 ெபா�மநாத�ர� , 2.மாலா��� (வ.கி), 

பாைல�� (ஊ) வா��-3 க�டா��ப�� , 3.மாலா��� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) 

வா��-3 மாலா�� , 4.மாலா��� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-3 சீரா��ெச�வ� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, தா�� க��ட�,  

  ,ேச�தா��� 622201

1.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 

ேகாவ��ப��க�ள�இைடய�கிறி��வ� ந�த� , 2.ேச�தா��� (வ.கி), 

ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ேச�தாவய� , 3.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) 

வா��-3 ெத�� ேச�தா��� , 4.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 

ேச�தாவய� ப�ள�ந�த� , 5.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 

ேச�தா��� க�ள�ந�த� , 6.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 

ஹ�ச�காலன� , 7.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 இைடய�ந�த� , 

8.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ப�ள�ந�த� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,இ���ப��-

ெகா�தம�கல� 622201

1.ெகா�தம�கல� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-4 ெகா�தம�கல� வட�� , 

2.ெகா�தம�கல� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-4 ெகா�தம�கல� ெத�� , 

3.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-1 நாகெர�தின ப�ள� , 4.இ���ப�� 

(வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-2 ெச�படவய� , 5.இ���ப�� (வ.கி), 

இ���ப��(ஊ) வா��-2 இ���ப�� , 6.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-

3 ேகாய��வாச� , 7.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-3 இ���ப�� 

காலன� , 8.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-3 இ�திராநக� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

ேம���ப�தி,�.ப�.இ..ப�. 

க��ட�   ,கீைழ�� 622201

1.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ப�டாரந�த� , 2.கீைழ�� (வ.கி), 

ேச�தா���(ஊ) வா��-2 வட�கி�ப�� , 3.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-

2 வட�கி�ப�� அ�சன�காலன� , 4.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 

இைடய�ந�த� , 5.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 �������ப�� 

ெத��, வட�� , 6.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� 

அ�சன�காலன� , 7.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

148 148 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, தா�� க��ட�,  

  ,ெவ�ள�ெகா�ைல 622201

1.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-1 உைடயா�ெத� , 2.கீைழ�� (வ.கி), 

ேச�தா���(ஊ) வா��-1 அ�சன�காலன� , 3.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) 

வா��-1 அ�பலகார�ெத� , 4.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 

வட�கி�ப�� , 5.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ப�டாரந�த� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, வட�� பா��த 

ேம���ப�தி, ெத�� 

எ�.எ�.ஏ தா���க��ட�   

,�ளம�கல� வட��  614624

1.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெத�� 

ஊ�சாைல ெகா�ப�யா�ெத� , 2.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� 

வட��(ஊ) வா��-2 ெகா�ப�யா� ெத� , 3.�லம�கல� வட�� (வ.கி), 

�லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெப�தா� ெப�யா� ெத� , 4.�லம�கல� 

வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ��த� ெத� , 5.�லம�கல� 

வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெதா�ைடமா� கிழ�� , 

6.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெகா�தம�கல� 

இைண�� சாைல , 7.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-

2 க�வ� அன�தலி�ெத� , 8.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� 

வட��(ஊ) வா��-2 ப�ள�ெகா�டா� ெத� , 9.�லம�கல� வட�� (வ.கி), 

�லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 உட�ப�அன�தள� , 10.�லம�கல� வட�� 

(வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 �லம�கல� ெத�� இைண���சாைல 

, 11.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 தி�நா�� 

சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம���ப�தி தா���க��ட�   

,�ளம�கல� வட��  614624

1.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 பால���ைச , 

2.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 ெகா�ப�யா� , 

3.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 

தி�வ��வ�நக� , 4.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) 

வா��-1 அ�ணாநக� , 5.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) 

வா��-1 ப�ள��ெகா�டா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ���ப�தி தா���க��ட�  

 ,�ளம�கல� வட��  614624

1.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 மான�கா�தா� 

, 2.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 ��த�ெத� , 

3.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 ெதா�டமா� 

ெத��ெத� , 4.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 

ெதா�டமா� வட�� ெத� , 5.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� 

வட��(ஊ) வா��-3 க�வ�ப�ள�ெகா�டா� , 6.�லம�கல� வட�� (வ.கி), 

�லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 ��த� ெதா�டமா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� எ�.எ�.ஏ 

தா�� க��ட� ேம�� பா��த 

கிழ�� க��ட� வட�� ப�தி 

  ,�ளம�கல� ெத��  614624

1.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-1 க�வ� 

��ய���� , 2.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-1 

ேத�க� ��ைச , 3.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-

1 அல�த� ��ைச , 4.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) 

வா��-1 ெகா�ப�யா� ��ய���� , 5.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� 

ெத�� (ஊ) வா��-1 ேகாழியா� ெசா�கனா�சி ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�� தா�� க��ட�,   

,�ளம�கல�614624

1.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 அன�தலி , 

2.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 

ப�ள�ெகா�டா� , 3.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-

2 க�வ�ெத� , 4.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 

ெகா�ப�ய�ெத� , 5.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-

2 வ �ர�வலைச , 6.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 

காள���.ய���� , 7.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-

2 ேகாழியா�ெத� , 8.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) 

வா��-2 ெகா�ப�யா� கிழ�� , 9.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� 

ெத�� (ஊ) வா��-2 ��கார�ெத� , 10.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� 

ெத�� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 11.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), 

�லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 ெச���ெகா�ைல , 12.�லம�கல� ெத�� 

(வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 பைனய�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த 

�த� ப�தி ஓ���க��ட�   

,பன��ள� வட�� 614624

1.பன��ள� (வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-2 வட�கி� ��ய���� , 2.பன��ள� 

(வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-2 அ�சன���ய���� , 3.பன��ள� (வ.கி), 

பன��ள�(ஊ) வா��-2 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

155 155 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி தா�� க��ட�   

,பன��ள� வட��  614624

1.பன��ள� (வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-1,2 மழவராய� ��ய���� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� கிழ��பா��த 

தா�� க��ட�   ,பன��ள� 

ெத��  614624

1.பன��ள� (வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-1,3 ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத��பா��த 

ேம�� �திய தா�� க��ட�   

,பரவா�ேகா�ைட 614622

1.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1, க�ள���ய���� , 

2.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1,2 ெகா�ள� ��ய���� , 

3.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2, மண�ய�கார� 

��ய���� , 4.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3, 

ெவ���கார� ��ய���� , 5.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-3, �ள�����ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ெத���ப�தி ேம�� 

ஓ���க��ட�   ,மரமட�கி 

614616

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 வ�திரா� ��ய���� , 2.மரமட�கி 

(வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 �றள� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

159 159 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�இ கிழ�� பா��த 

வட���ப�தி ேம�� ஓ�� 

க��ட�   ,மரமட�கி 614616

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 ெசவ�ட� ��ய���� , 2.மரமட�கி 

(வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-2 ேச�ைவ�கார� ��ய���� , 3.மரமட�கி (வ.கி), 

மரமட�கி(ஊ) வா��-2 வாைழ�ெகா�ைல , 4.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) 

வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப�. க��ட� 

ெத���ப�தி   ,மரமட�கி 

622201

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப�. க��ட� 

வட���ப�தி   ,மரமட�கி 

622201

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 சி�ன��ட� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

பா��த ெத�� தா�� க��ட�, 

   ,தி�நா�� வட�� 614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-1 க�ைடய���ய���� , 2.தி�நா�� 

(வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-1 ெவ���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 57 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

163 163 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� க��ட�  

 ,தி�நா�� வட�� 614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-2 காசிய���ய���� , 2.தி�நா�� 

(வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-2 இ��ப�ெகா�ைல , 3.தி�நா�� (வ.கி), 

தி�நா��(ஊ) வா��-3 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட�   ,தி�நா�� 

ெத�� 614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-3 க���ெகா�ைல , 2.தி�நா�� 

(வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-4 அ�ரஹார� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,தி�நா�� ெத�� 

614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-5 ெமா�ைதய� ��ய���� , 

2.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-5 சி��ைடயா� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 மகாகவ� பாரதியா� 

��றா�� நிைன� ஊரா�சி 

ஓ�றிய ஆர�ப�ப�ள�,    

,ேவ�ப��� ேம��   614624

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �திய க��ட�   

,ேவ�ப��� கிழ�� 614624

1.ேவ�ப��� ( வ.கி ), ேவ�ப��� ேம�� (ஊ) வா��-1 ேதவ���ய���� , 

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

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

எ�மா�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� ப�தி  

ெத�� பா◌ா◌்�த 

ஓ���க��ட�   

,ேம�பைன�கா� வட��  

614624

1.ேம�பைன�கா� ( வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-1, வட�கி�கா� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� ப�தி 

ெத�� பா��த ஓ���க��ட� 

  ,ேம�பைன�கா� வட��  

614624

1.ேம�பைன�கா� ( வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-1, �றி�சி நக� , 

2.ேம�பைன�கா� ( வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-1 ��த� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ��ப�தி கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,ேம�பைன�கா� 

வட�� 614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-4.  ேமல�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,ேம�பைன�கா� கிழ��  

614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-2 இ�திராநக� , 

2.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-2 பர�கிய� ��ய���� , 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய க��ட�அைற 

எ� 3   ,ேம�பைன�கா� 

கிழ��  614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-2 கீழ�கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி ஓ���க��ட�  

 ,ேம�பைன�கா� ேம��  

614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-5.  ���� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி ஓ���க��ட�   

,ேம�பைன�கா� ேம��  614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� 

, 2.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 �ய�ல� ��ய���� , 

3.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 அ�����ய���� , 

4.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ராஜாள���ய���� , 

5.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ெத���கா� , 

6.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 க�வ� ��ய���� , 

7.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ��த� ��ய���� , 

8.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-5.  ���� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

பா��த தா�� க��ட� 

(ைமய�ப�தி)     ,ெந�வ�தள� 

614624

1.ெந�ேவலிநாத�ர� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-1 பகீரத�பா��ர� , 

2.ெந�வ�தள� (வ.கி)  ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-2 வட�� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த தா�� க��ட� 

(ேம���ப�தி)     

,ெந�வ�தள� 614624

1.ெந�வ�தள� (வ.கி)  ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

2.ெந�வ�தள� (வ.கி)  ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-2 ெத�� ��ய���� , 

3.ெந�ேவலிநாத�ர� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-2 ேகாவ��� ��ய���� , 

4.ெந�ேவலிநாத�ர� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-3 ெந�ேவலி நாத�ர� , 

5.சா�தேன�த� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-3 சா�தேன�த� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�     ,ெப�யா�� 

614624

1.ெப�யா�� (வ.கி) ெப�யா�� (ஊ) வா��-1 ெப�யா�� ஆதிதிராவ�ட� 

��ய���� , 2.ெப�யா�� (வ.கி) ெப�யா�� (ஊ) வா��-2 ெப�யா�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�    ,பா����� 

614624

1.ெப�யா��( வ.கி) ெப�யா��(ஊ) வா��-3 ெப�யா�� �����ய���� , 

2.ெப�யா��( வ.கி) ெப�யா��(ஊ) வா��-4 பா����� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ��த� தா�� 

க��ட�   ,�ைவமாநகா் 

�வ�த���, 614624

1.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-2 ெச���ெத� கீ�பாக� , 

2.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-3 ெச���ெத� ேம�பாக� , 

3.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-4 ச�கர� ��ய���� , 

4.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-4 அ�ரஹார���ய���� , 

5.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-4 க�தி��கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ஓ���க��ட�  

 ,�ைவமாநகா் �வ�த���, 

614624

1.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-1 அல�சிரா� ��ய��� , 

2.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-1 �வ�த��� நா�டா� 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��பா��த 

ைமய�ப�தி �தியதா�� 

க��ட�   

,ஆவண�தா�ேகா�ைட  614624

1.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 

வ�ணா�ெகா�ைல , 2.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), 

ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 கீழ���ய���� , 3.ஆவன�தா�ேகா�ைட 

(வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ச�ைத�ேப�ைட , 

4.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��ப�தி 

�.ப�.இ.ப� �திய தா�� க��ட� 

  ,ஆவண�தா�ேகா�ைட 614624

1.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வா�சா� 

��ய���� , 2.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

ேமல���ய���� , 3.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 ெவ���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த கிழ���ப�தி 

�திய தா�� க��ட�   

,ஆவண�தா�ேகா�ைட 614624

1.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

மாள�ைக��ைச , 2.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-3 ைவ�தியநாத�வய� , 3.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), 

ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 வா��கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ஓ��� 

க��ட�   ,ெதா�வ�கா� 

614622

1.எ��கல�ேகா�ைட (வ.கி), ெதா�வ�கா�(ஊ) வா��-1 ெதா�வ�கா� , 

2.எ��கல�ேகா�ைட (வ.கி), ெதா�வ�கா�(ஊ) வா��-2 ேமல���ய���� , 

3.எ��கல�ேகா�ைட (வ.கி), ெதா�வ�கா�(ஊ) வா��-3 காய�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப 

ப�ள� ெத�� பா��த வட�� 

ப�தி தா�� க��ட�   

,க�ச�கா� 614616

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி (ஊ) வா��-3 க�ச�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள� 

ேம�� பா��த வட�� தா�� 

க��ட�   ,சி�ட�கா� 614624

1.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), சி�ட�கா�(ஊ) வா��-1, சி�ட�கா� வட��  

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள� 

ேம�� பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�   ,சி�ட�கா� 614624

1.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), சி�ட�கா�(ஊ) வா��-2, ந����ய���� , 

2.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), சி�ட�கா�(ஊ) வா��-3, ெத����ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� க��ட�  

 ,�ைனய�கா� 614616

1.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-1 ஆ�டவராயச��திர� , 2.����� 

(வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-2 கற�ப�கா� , 3.����� (வ.கி), 

�ைனய�கா�(ஊ) வா��-2 பாைலவன� , 4.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) 

வா��-2 கி��ண� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ஓ�� க��ட�  

 ,�ைனய�கா� 614622

1.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-1 �ைனய�கா� , 2.����� (வ.கி), 

�ைனய�கா�(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 3.����� (வ.கி), 

�ைனய�கா�(ஊ) வா��-1 ��லா���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

அறிவ�ய� ஆ��� �ட�   

,தா�தாண� 614622

1.தா�தான� (வ.கி), தா�தான�(ஊ) வா��-1 தா�தான� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ைமய�ப�தி அைற எ�.3 

�திய தா�� க��ட�   

,தா�தாண� 614616

1.தா�தான� (வ.கி), தா�தான�(ஊ) வா��-2 ெச���கா� , 2.தா�தான� (வ.கி), 

தா�தான�(ஊ) வா��-2 ேதவ�ப��  ��ேய� , 3.தா�தான� (வ.கி), தா�தான�(ஊ) 

வா��-1 இள�ப�ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

192 192 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, �.ப�.இ.ப�. 

க��ட�, ெத�� ப�தி ேம�� 

பா��த�   ,சித�பரவ��தி 

614622

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 சித�பரவ��தி ேம�� , 

2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 சித�பரவ��தி கிழ�� , 

3.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 காமா�சி அ�ம�ேகாவ�� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி  �.ப�.இ.ப�. 

க��ட�,    ,சித�பரவ��தி 

614622

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 ெபா�ய�ப�� ��ய���� , 

2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 கைட�ெத�  , 3.சித�பரவ��தி 

(வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 ���� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�தி ஓ���க��ட�   

,சித�பரவ��தி 614616

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 சி�ன��ைனய�கா� , 

2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 க�ேமன�ஓைட , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� ப�தி  

ெத�� பா◌ா◌்�த தா�� 

க��ட�   ,சித�பரவ��தி 614616

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 ��ப�ரமண�ய�ர� , 2.சித�பரவ��தி 

(வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 �வர� மைன , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ஓ���க��ட�   

,ப�டைர�ேச� (����� ) 

614622

1.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-1 ப�டைர�ேச� , 2.����� (வ.கி), 

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

ேமல�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா◌ா◌்�த �திய தா�� க��ட� 

    ,����� 614622

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

வா��-2 ச�திர�ப�� , 3.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 வ�ளலா� நக� , 

4.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 அ�ணாநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா◌ா◌்�த ஓ���க��ட�     

,����� 614622

1.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 �ைன�ேகாய�� , 2.����� (வ.கி), 

�����(ஊ) வா��-3 ஒ�த�கைட , 3.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 

ெபா�ன�பல� , 4.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 கா���த�டா�வய� , 

5.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-4 வ�ள���வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ேம�� ப�தி 

தா�� க��ட�,    ,ெச�கமா�. 

614616

1.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-1 ெச�கமா� அ�சன���ய���� , 

2.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-1 ெச�கமா� , 3.ெச�கமா� (வ.கி) 

ந�பவள���(ஊ) வா��-1 ேகாவ��ேகா�ைட , 4.ெச�கமா� (வ.கி) 

ந�பவள���(ஊ) வா��-1 சி�நா�டா� வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� க��ட�  

 ,ந�பவள��� 614616

1.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-2 ந�பவள��� அ�சன���ய���� , 

2.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-2 ந�பவள��� ஆமா��� , 

3.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-2  பன��க� வய� , 4.ெச�கமா� 

(வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-3 ந�பவள��� வட�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த� வட���ப�தி (அைற 

எ�.2) ஓ���க��ட�,    

,அழியாநிைல  614616

1.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-1 கிழ�� ெல��மண� 

��ய���� , 2.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-2 தா��ப�� , 

3.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-2 சி�தால���ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா��க��ட� 

ேம��பா��த� ெத���ப�தி 

(அைற எ�.3)   ,அழியாநிைல  

614616

1.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-1 வாழ���ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட� ெத�� பா��த 

ேம�� க��ட�    

,அழியாநிைல 614616

1.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-3 அ�ணாமைலயா� ��ய���� 

, 2.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 நாய�க�ப�� , 3.அழியாநிைல 

(வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 ப��மி� ��ய���� , 4.அழியாநிைல (வ.கி), 

அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 ேமல ெல��மண ��ய���� , 5.அழியாநிைல (வ.கி), 

அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 அழியாநிைல ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,    ,��ன����ப� 

614616

1.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-7 ��ன����ப� வட���ெத� , 2.சில��� 

(வ.கி), சில���(ஊ) வா��-7 ��ன����ப� ெத�� , 3.சில��� (வ.கி), 

சில���(ஊ) வா��-7 ேமல��ன����ப� , 4.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-

6 கைடயா���ப�� கீழ�ெத� , 5.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-6 

கைடயா���ப�� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

வடேம���ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,சில��� 614622

1.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-1 ப�டா�ேகாய�� ெத� , 2.சில��� (வ.கி), 

சில���(ஊ) வா��-2 வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

வடகிழ���ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,சில��� 614622

1.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 2.சில��� (வ.கி), 

சில���(ஊ) வா��-3 சிவ�ேகாய��ெத� , 3.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-

3 ெப�மா�ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, tl�� 

பா��த ந��ப�தி 

தா���க��ட�   ,சில��� 

614622

1.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-4 த�டா�கைர ெத� , 2.சில��� (வ.கி), 

சில��� (ஊ) வா��-4 ெத���ெத� , 3.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-4 

வட�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-4 ெத�� 

அ�சன�ெத� , 5.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-5 ெபா�ன�பலப�� , 

6.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-5 ெகா�ல�வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�தி தா�� க��ட�   

,எ��கல�ேகா�ைட 614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-3 இராேச�திர�ர� 

வட�����ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

ெத��ப�தி தா�� க��ட�    

,எ��கல�ேகா�ைட 614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-1 கா�கா கா� , 

2.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-2 எ��கல�ேகா�ைட 

ெச���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம���ப�தி தா�� க��ட�   

,ராேஜ�திர�ர� 614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-4 ராேஜ�திர�ர� ெத�� 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� பா��த 

ந��ப�தி வட�� தா�� 

க��ட�   

,���திரா�ேகா�ைட 

ராேஜ�திர�ர� 614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-5 ���திரா�ேகா�ைட 

வட��� ��ய���� , 2.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-6 

���திரா�ேகா�ைட ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,மா��� 

614624

1.மா��� (வ.கி) மா��� (ஊ) வா��-1 மா���  , 2.மா��� (வ.கி) மா��� 

(ஊ) வா��- இடவ ��ேய�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ம�த��� 

614624

1.மா��� (ஊ) வா��-2 ேச�ராயேன�த� , 2.மா��� (ஊ) வா��-3 ம�த��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

214 214 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� பைழய க��ட� 

  ,வ�லவா� கிழ�� 614801

1.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-1 வ�லவா� ேதவ� ��ய���� , 

2.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

3.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-2 ரய��ேவ �ேடஷ� ேரா� , 

4.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-2 மாரய�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ��த� 

���க��ட�      ,வ�லவா� 

ேம��, 614624

1.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-3 ெதா�ைடமா� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ஆய���� 

614801

1.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-1 பா�ைபய� ��ய���� , 

2.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   ஆய���� , 3.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� 

(ஊ)   வா��-1 வட�����ய���� , 4.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-

1 வட�����ய���� , 5.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-2 

ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 6.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-2 

ேதவ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அர� உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ந� தா�� க��ட� 

(கிழ�� ப�தி)   ,ஆய���� 

ெத�� 614801

1.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)  வா��-3, ப��ச���ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218 அர� உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ந� க��ட� (ேம�� 

ப�தி)   ,ஆய���� ெத�� 

614801

1.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)  வா��-3, ெச��யா���ய���� , 2.ஆய���� 

(வ.கி), ஆய���� (ஊ)  வா��-3, க���ேதா�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,இராமசாமி�ர� 614801

1.இராமசாமி�ர� (வ.கி) இராமசாமி�ர� (ஊ) வா��-2 இராமசாமி�ர� , 

2.இராமசாமி�ர� (வ.கி) இராமசாமி�ர� (ஊ) வா��-3 மா��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,பாலகி��ண�ர� 614801

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�பப�ள�, 

ேம�� பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�   ,ம�களநா� ேம�� 

614805

1.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-1 ெபா�க�கா� , 2.ம�களநா� (வ.கி) 

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

ம�களநா� (ஊ) வா��-2 மா�ய�ம� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 அர� உய�நிைல�ப�ள� ேம�� 

ப��த வட���ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ம�களநா� 614805

1.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-2,3 ந����ய���� , 2.ம�களநா� 

(வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-4 அ�பா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம���பா��த ெத���ப�தி 

தா�� க��ட�   ,ம�களநா� 

614805

1.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-3,4 ேமல�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம��ப�தி ெத��பா��த 

தா�� க��ட�    

,அமரசி�ேம�திர�ர� 614805

1.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-1 ேமல���ய���� , 

2.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-2, கீழ���ய���� , 

3.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-2 ஆ�த�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ��பா��த ெத���ப�தி 

தா�� க��ட�   

,அமரசி�ேம�திர�ர� 614805

1.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-3 அ�சன���ய���� 

, 2.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-3 

ஆைன�க���ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ��ப�தி வட���பா��த 

தா�� க��ட�    ,அரச��ள� 

கிழ��, 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-3,4 தி�வ��வ� 

நக� , 2.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-3,4 கா�தி 

நக� , 3.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-3,4 

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

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத���ப�தி ேம���பா��த 

தா�� க��ட�    ,அரச��ள� 

கிழ�� 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-2,3,4 அரச��ள� 

கீ�பாதி , 2.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)    வா��-3 

மாண��க� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி ேம���பா��த 

தா�� க��ட�    ,அரச��ள� 

கிழ�� 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)    வா��-1,2 வ.உ.சி.நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அ�ஹதாயா ஜமா� 

ஓ�ய�ட� அரப� 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி, 

வட�� பா��த க��ட�   

,அரச��ள� 614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 கி�சாைல , 

2.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-2 ப�ள�வாச� 

சாைல , 3.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-3 

இராஜாஜி சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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230 230 அ�ஹதாயா ஜமா� 

ஓ�ய�ட� அரப� 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி, 

வட�� பா��த கிழ�� ப�தி   

,அரச��ள� 614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 ச��க�தலி 

சாைல , 2.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-2 

ஜவஹ� சாைல , 3.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) 

வா��-3 நாவல� சாைல , 4.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி 

(ஊ) வா��-4 ஜாகீ� உேச� சாைல , 5.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� 

ெத�பாதி (ஊ) வா��-5 �கம� அலிசாைல , 6.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-6 சீத�காதி சாைல , 7.அரச��ள� ேம�பாதி 

(வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-7 ஜி�னா ெத� , 8.அரச��ள� 

ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-8 ஆசா� ெத� , 9.அரச��ள� 

ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-9 கைலஞ� ெத� , 

10.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-4 இ�திரா நக� 

, 11.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-6 நாக�ைம 

நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ���க��ட�    

 ,அரச��ள� வட��, 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)    வா��-1 தி�.வ�.க. நக� 

, 2.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)     வா��-1 அ�ேப�கா� 

நக� , 3.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ)  வா��-1 ேதவ� 

ெத� , 4.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ)  வா��-1 

ந��ெத� , 5.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ) வா��-2 

ஈ.ேவ.ரா. நக� , 6.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ) வா��-2 

ெச��யா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட���ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,நா��ம�கல� 614616

1.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 எ��ய�தள� , 2.எ��ய�தள� 

(வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 வட�����ய���� , 3.எ��ய�தள� (வ.கி) 

நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 ந����ய���� , 4.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� 

ம�கல� (ஊ) வா��-1 ெத�����ய���� , 5.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� 

(ஊ) வா��-1 ேமல���ய���� , 6.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-

1 �����ய���� , 7.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 

ஆதிதராவ�ட���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 77 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

233 233 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத���ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,நா��ம�கல� 614801

1.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 வ�ல�ப� ��ய���� , 

2.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 அ�பல�கார� ��ய���� , 

3.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 மட��வய� , 4.��தா�� 

(வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 ��தா�� , 5.��தா�� (வ.கி) நா�� 

ம�கல� (ஊ) வா��-2 சானாகைர , 6.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) 

வா��-2 வ�ணா�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� க��ட� 

ேம���ப�தி   ,அரச��ள� 

ேம�� 614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 காமரா� நக� , 

2.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1ேபரறிஞ� 

அ�ணாசாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 �திய உய� நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ேம���ப�தி 

தா�� க��ட�    ,அரச��ள� 

614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 பாரதிதாச� 

நக� , 2.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வார�-6. 

இ�மாய�� ேரா� , 3.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) 

வா��-17.ப�ன �� ெச�வ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த� 

  ,ப�டா��கா� 614801

1.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 ேகானா� ��ய����  கிழ�� , 

2.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 ேகானா� ��ய���� ேம�� , 

3.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 அ�பலகார� ��ய����  கிழ�� , 

4.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 அ�பலகார� ��ய���� ேம�� , 

5.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2  ேதவ� ��ய���� , 6.ப�டா��கா� 

(வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 பானாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த� 

  ,ம�ன��� 614805

1.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

2.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 வட��� ��ய���� , 3.ம�ன�� 

(வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 ெத�����ய���� , 4.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� 

(ஊ)  வா��-1 கிழ�����ய���� , 5.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 

வ�லவ�யா� ��ய���� , 6.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 

சித�பர�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி தா�� க��ட�   

,வ�ஜய�ர� 614805

1.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-1வ�ஜய�ர� வட�� , 2.வ�ஜய�ர� 

(வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 வ�ஜய�ர� ந��ெத� , 3.வ�ஜய�ர� (வ.கி) 

வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 காள�ேகாவ��ெத� , 4.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) 

வா��-2 க�மாள�ெத� , 5.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 �ள�கைர , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 79 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி ஓ���க��ட�  

 ,வ�ஜய�ர� ெத�� 614805

1.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2,3 கைடவ �தி , 2.வ�ஜய�ர� (வ.கி) 

வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-3 க�மாள� ெத� , 3.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) 

வா��-3 காள�ேகாவ�� ெத� , 4.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-3 

ந��ெத� , 5.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-3,4 காமா�சி அ�ம� 

ேகாவ�� ெத� , 6.அ�பா��ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-4 ஆதிதிராவ�ட� 

காலன� , 7.அ�பா��ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-4 அ�பா��ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   ,ெகா�வய� 

ேம��  614805

1.மண�வ�ளா�வய� (வ.கி), ெகா�வய� (ஊ) வா��-4 அரச���ய���� , 

2.மண�வ�ளா�வய� (வ.கி), ெகா�வய� (ஊ) வா��-4 �றி�சா�ேகா�ைட , 

3.மண�வ�ளா�வய� (வ.கி), ெகா�வய� (ஊ) வா��-4 மண�வ�ளா�வய� , 

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

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத���ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   ,ெகா�வய� 

(கிழ��) 614805

1.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 ேமல���ய���� , 2.ெகா�வய� 

(வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 வட��� ��ய���� , 3.ெகா�வய� (வ.கி) 

ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 80 of 81



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���பா��த ெத���ப�தி 

�திய தா�� க��ட�   

,ெகா�வய� (கிழ��) 614805

1.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

2.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 ேம��� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 �.கேண� இ.ஆ.ப

மாவ�ட ேத�த� அதிகா� ம��� ஆ�சி�தைலவ�Þìñ¢ : . ���ேகா�ைட
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

ெத�� பா��த ��த� 

தா��� க��ட�   ,���� 

614616

1.���� (வ.கி), ����(ஊ) வா��-1 ெப�ய ���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட� ேம�� ப�தி 

  ,வட�� ஓ���க��ட� 

���� 614616

1.���� (வ.கி), ����(ஊ) வா��-1 வ�ஸவநாத�ர� , 2.���� (வ.கி), ����(ஊ) 

வா��-2  சி�ன���� ந��ெத� , 3.���� (வ.கி), ����(ஊ) வா��-2 ேமல�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட� கிழ�� ப�தி 

   ,���� 614616

1.���� (வ.கி), ����(ஊ) வா��-2 மாநா���திட� , 2.���� (வ.கி), ����(ஊ) 

வா��-2 காமரா�நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

ேம�� பா��த ெத�� எ� 

எ� ஏ க��ட� வட�� 

ப�தி    ,��தா�வய� - 

614616

1.���� (வ.கி) ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-1 வட�����ய���� , 2.���� (வ.கி) 

ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-1 ேகானா���ய���� , 3.���� (வ.கி)  

ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-1 வ�ல�ப� ெத� , 4.���� (வ.கி)  

ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-1 சிேலா� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

ேம�� பா��த ெத�� எ� 

எ� ஏ க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,��தா�வய� - 614616

1.���� (வ.கி) ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-1 ந���றவ� காலன� , 2.���� (வ.கி) 

ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-1 ெச�தமி� நக� , 3.���� (வ.கி) ெர�தின�ேகா�ைட 

(ஊ)    வா��-1 மி���ய���� , 4.ெர�தின�ேகா�ைட  (வ.கி) ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    

வா��-1 ப���ேகா�ைட ேரா� , 5.ெர�தின�ேகா�ைட  (வ.கி) ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    

வா��-1 ���ப�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,ெர�தின�ேகா�ைட - 

 614616

1.ெர�தின�ேகா�ைட (வ.கி)  ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-2 ���� ெத�, 

கைடவ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,ெர�தின�ேகா�ைட - 

 614616

1.ெர�தின�ேகா�ைட (வ.கி)  ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

��ய���� , 2.ெர�தின�ேகா�ைட (வ.கி)  ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-2 ேசாம� 

��ய���� , 3.ெர�தின�ேகா�ைட (வ.கி)  ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-2 ந�ய� 

��ய���� , 4.ெர�தின�ேகா�ைட (வ.கி)  ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-2 அ�ரஹார 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட��  

க��ட� ேம�� ப�தி   

,ைவ�வய� 614616

1.ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-5 ஆ�டா�ேகா�ைட , 2.ெர�தின�ேகா�ைட (ஊ)    

வா��-6 ைவ�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� 

ந��க��ட�தி� ந��ப�தி   

,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-1 அ�ணாநக� 1ஆ� ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-1 

அ�ணாநக� 2ஆ� ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-1 அ�ணாநக� 3ஆ� ெத� , 

4.அற�தா�கி (ந) வா��-1 அ�ணாநக� 4ஆ� ெத� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-1 

அ�ணாநக� 5ஆ� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 �.இ.எ�.சி ந�நிைல�ப�ள� - 

ேம�� க��ட�தி� 

ந��ப�தி   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-1 ெர�ேகாஜிபாவா ெத�  (அ�ரஹார�) , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-

6 ஜ�வா ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-6 ெர�ேகாஜிபாவா ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ெவ��லி ெம��� 

ேம�நிை◌ல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�தி� 

வட�� ப�தி   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-2 எழி�நக� 1� ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-2 எழி�நக� 2� 

ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-2 எழி� நக� 3� ெத� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-2 

எழி�நக� 4� ெத� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-5 எழி�நக� 5� ெத� , 6.அற�தா�கி (ந) 

வா��-2 எழி�நக� 6� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 ெவ��லி ெம��� 

ேம�நிை◌ல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� க��ட� 

ேம�� ஓர�   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி�நக� 7�ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி� நக� 8� 

ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி�நக� 9� ெத� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-2 

எழி�நக� 10� ெத� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி� நக� 11� ெத� , 6.அற�தா�கி (ந) 

வா��-3 எழி�நக� 12�வ �தி , 7.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி� நக� 13� வ �தி , 

8.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி� நக� 14� வ �தி , 9.அற�தா�கி (ந) வா��-3 எழி�நக� 15� 

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஆ�டவராய� நிைன� 

உதவ� ந�நிைல�ப�ள� - 

ஆ�ெப�டா� க��ட�தி� 

வட���ப�தி   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-4 பாரதியா�ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-6 க�ள��ச��. , 

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

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 மய�� ெம��� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த வட�� க��ட�தி� 

ந��ப�தி   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-4 ெக�காதர�ர� (ெப�யா� ெத�) , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-4 

���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15 மய�� ெம��� 

ேம�நிை◌ல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�தி� 

ெத�� ப�தி    ,கள�ப�கா� 

ெமய�� ேரா� அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-4 பாரதியா� ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-5   கள�ப�கா� , 

3.அற�தா�கி (ந) வா��-5 கள�ப�கா� 1 ஆ� ெத� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-5 

கள�ப�கா�2 ஆ� ெத� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-5 கள�ப�கா�3ஆ� ெத� , 

6.அற�தா�கி (ந) வா��- 5 கள�ப�கா� 4 ஆ� ெத� , 7.அற�தா�கி (ந) வா��-5 

கள�ப�கா� 5 ஆ� ெத� , 8.அற�தா�கி (ந) வா��-5 கள�ப�கா� 6ஆ� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 மய�� ெம��� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�தி� 

ந��ப�தி    ,கள�ப�கா� 

ெமய�� ேரா� அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� 7ஆ� ெத� , 2.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� 

8 ஆ�ெத� , 3.அற�தா�கி(ந) வா��-5 எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� ெமய�� ேரா� , 

4.அற�தா�கி(ந) வா��-5 எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� ெமய�� �����ெத�  , 5.அற�தா�கி(ந) 

வா��-5 எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� ெமய�� �����ெத�   , 6.அற�தா�கி(ந) வா��-5 

எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� ெமய�� க���� ெத� 3 , 7.அற�தா�கி(ந) வா��-5 எ�.ஜி.ஜி.ஒ 

காலன� , 8.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� பாரதிநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 மய�� ெம��� 

ேம�நிை◌ல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�தி� 

வட�� ப�தி   ,கள�ப�கா� 

ெமய�� ேரா� அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-5 எ�.ஜி.ஜி.ஒ காலன� 1 ஆ� ெத� , 2.அற�தா�கி(ந) வா��-5 

கள�ப�கா� 10ஆ� ெத� , 3.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� ஜ�வா நக� , 

4.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� 1 ஆ� வ �தி , 5.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� 

 2 ஆ� ெத� , 6.அற�தா�கி(ந) வா��-5 கள�ப�கா� பாரதி நக� , 7.அற�தா�கி(ந) வா��-

5 கள�ப�கா� 3ஆ� வ �தி , 8.அற�தா�கி(ந) கள�ப�கா� 5 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 �.இ.எ�.சி. ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� 

க��ட�   ,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-7 ப���ேகா�ைட ேரா� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-8 

ரய��ேவப�ட� ேரா� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-8 அ�ணாெத� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-7 

ேந� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ச�திய���தி நிைன� 

உதவ� ந�நிைல�ப�ள� - 

கிழ���பா��த கிழ�� 

க��ட�தி� வட�� ப�தி   

,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா�� எ� -  18.  -  1. மண�வ�ளா� 7 , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ச�திய���தி நிைன� 

உதவ� ந�நிைல�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த கிழ�� 

க��ட�தி� ந��ப�தி   

,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா�� - 13 - 3.  ச�னதிவய� 1� வ �தி , 2.அற�தா�கி (ந) வா�� - 13 - 4.  

ச�னதிவய� 2� வ �தி , 3.அற�தா�கி (ந) வா�� - 13 - 5.  ச�னதிவய� 3� வ �தி , 

4.அற�தா�கி (ந) வா��-17 ஆ�ைடயா�ேகாவ�� ேரா� -1 , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 அலிெஜ�ன� ஜமா� அரப�� 

ேம�நிைல�ப�ள� - ெத�� 

பா��த வட�� தா��� 

க��ட�தி� கிழ�� ப�தி 

(அைற எ� 2)   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா�� எ� -  15 -  1.  ஆ�ைடயா�ேகாய�� ேரா� 1   - , 2.அற�தா�கி 

(ந) வா�� எ� -  15 -  2.  ஆ�ைடயா�ேகாய�� ேரா� 2   - , 3.அற�தா�கி (ந) வா�� 

எ� -  16.  -  1. மண�வ�ளா� 1 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ச�திய���தி நிைன� 

ந�நிைல�ப�ள� - கிழ�� 

பா��த கிழ�� க��ட�தி� 

ெத�� ப�தி   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா�� எ� -  15  - 3.  ேகாபாலச��திர� 1 , 2.அற�தா�கி (ந) வா�� 

எ� -  15  -  4. ேகாபாலச��திர� 2 , 3.அற�தா�கி (ந) வா�� எ� -  15 - 5.  

ேகாபாலச��திர� 3 , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-15 -6 ேகாபாலச��திர� 4� வ �தி , 

5.அற�தா�கி (ந) வா��-15-7 ேகாபாலச��திர� 5� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 அலிெஜ�ன� ஜமா� அரப�� 

ேம�நிைல�ப�ள� - ெத�� 

பா��த வட�� தா��� 

க��ட�தி� ந� ப�தி 

(அைற எ� 3)   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-16 மண�வ�ளா� 5 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 அலிெஜ�ன� ஜமா� அரப�� 

ேம�நிைல�ப�ள� - ெத�� 

பா��த வட�� தா��� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி 

(அைற எ� 4)   ,அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-16 மண�வ�ளா� 1 ஆ� வ �தி , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-16 

மண�வ�ளா� -2 ஆ� வ �தி , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-16 மண�வ�ளா� 3 ஆ� வ �தி , 

4.அற�தா�கி (ந) வா��-16 மண�வ�ளா� 4 ஆ� வ �தி , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-16 

மண�வ�ளா� 6 ஆ� வ �தி , 6.அற�தா�கி (ந) வா��-18 மண�வ�ளா� 8 ஆ� வ �தி , 

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

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� 

ந��க��ட�தி� ெத�� 

ப�தி   ,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-27 அ�காள�ம� ேகாவ�� ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-8 

ப���ேகா�ைட ேரா� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-27 வ �ர�மாகாள� அ�ம� ேகாவ�� ெத� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� 

ந��க��ட�தி� வட�� 

ப�தி   ,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-26 காமா�சிய�ம� ேகாவ�� ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-26 

வா�யா� ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-26 ராஜா ெத� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-26 

தியாகி சனீ�வாச� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� - ேம�� 

பா��த கிழ�� 

ந��க��ட�தி� ந��ப�தி   

,அற�தா�கி 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-27 வைளய�கார ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-27 

வைளய�கார ெத�-1 , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-8 ப���ேகா�ைடேரா�-3 , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த ேம�� 

க��ட�தி� வட�� ப�தி    

,எ�. என. �ர� அற�தா�கி - 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-9 ைவ�வய�  , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-10 ெல��மிநரசி�ம�ர� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த ேம�� 

க��ட�தி� ெத�� ப�தி    

,எ�.எ�.�ர� அற�தா�கி - 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-10 ெல��மிநரசி�ம�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,எ�. எ�. �ர� அற�தா�கி  

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-11 ெல��மிநரசி�ம�ர� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-11 

ெல��மிநரசி�ம�ர� 2 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த கிழ�� 

க��ட�    ,எ�. என. �ர� 

அற�தா�கி - 614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-12 ெல��மிநரசி�ம�ர� 5 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� 

க��ட�தி� கிழ�� ப�தி   

,எ�. எ�. �ர� - அற�தா�கி 

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-12 ெல��மிநரசி�ம�ர�  6 ஆ� வ �தி , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-12 

ச�னதிவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,எ�. எ�. �ர� , அற�தா�கி 

  614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-12 & 14 ெல��மி நரசி�ம�ர� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-14 

ச�னதிவய�-4 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 நகரா�சி ெதாட�க� ப�ள� 

(கிழ��)   ,அற�தா�கி  614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-13  பைழய ஆ�ப�தி� ேரா�-2 , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-13  

பாரதிதாச� ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-17 அ�ப� ெத� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-17 

அ���ஹமி� ெத� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-17 ஜாகீ� உேச� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�தி� 

ந��ப�தி   ,அற�தா�கி  

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா�� -19 ப�ள�வாச�ெத� 1 , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-19 ப�ள�வாச� 

ெத� -2 , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-19 ப�ள�வாச� ெத�-3 , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-19 

ப�ள�வாச� ெத�-4 , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-19 ப�ள�வாச� -5 , 6.அற�தா�கி (ந) வா��-

19 கைட�ெத�-1 , 7.அற�தா�கி (ந) வா��-19 பைழய ஆ�ப�தி� ேரா�-1 , 8.அற�தா�கி 

(ந) வா��-19 காமராஜ� ெத� , 9.அற�தா�கி (ந) வா��-19 கைட�ெத�-2 , 10.அற�தா�கி 

(ந) வா��-20 ேகா�ைட-1 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� க��ட�தி� 

ேம�� ப�தி   ,அற�தா�கி  

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-25 ேகா�ைட -5 ஆ� வ �தி , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-25 ேகா�ைட 7 

ஆ� வ �தி , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-25 ேகா�ைட 8 ஆ� வ �தி , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-24 

���ேகா�ைட ேரா� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-24 அ�காள�ம� ேகாவ��ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�  ேம�� 

பா��த கிழ�� க��ட�தி� 

வட�� ப�தி   ,அற�தா�கி  

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-20 ேகா�ைட 1 ஆ� வ �தி , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-21 ேகா�ைட 3 

ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�இ ெத�� 

பா��த வட�� க��ட�தி� 

கிழ�� ப�தி   ,அற�தா�கி  

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-21 ேகா�ைட 1 ஆ� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39 சி.ேக.ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள� 

- ெத�� தா�� க��ட�தி� 

ேம�� பாக�தி� ேம�� 

ப�தி   ,அற�தா�கி  614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-22 ேகா�ைட 2ஆ� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 சி.ேக.ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள� 

- ெத�� தா�� க��ட�தி� 

ேம�� பாக�தி� கிழ�� 

ப�தி   ,அற�தா�கி  614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-25 ேகா�ைட-4ஆ� ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-25 ேகா�ைட 

6ஆ� ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-22 ���ேகா�ைட ேரா� , 4.அற�தா�கி (ந) வா��-23 

மாதாேகாய�� ெத� , 5.அற�தா�கி (ந) வா��-23 தி�வ��வ� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 சி.ேக.ஆ�.சி ந�நிைல�ப�ள� -

 ெத�� தா��� க��ட� 

கிழ�� ப�திய�� ேம�� 

பாக�   ,அற�தா�கி  614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-22,23 ���ேகா�ைட ேரா� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-23 வட�� 

வா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 சி.ேக.ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள� 

- ெத�� தா�� க��ட�தி� 

கிழ�� ப�திய�� கிழ��� 

க��ட�    ,அற�தா�கி  

614616

1.அற�தா�கி (ந) வா��-23 ராஜேகாபா�ெத� , 2.அற�தா�கி (ந) வா��-23 தி�வ��வ� 

ெத� , 3.அற�தா�கி (ந) வா��-23 தியாகி சி�ைனயாெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த �திய தா��� 

க��ட�   ,ஆள�ப�ற�தா� 

622202

1.ஆள�ப�ற�தா� (வ.கி)  ஆள�ப�ற�தா� (ஊ) வா��-1 ஆள�ப�ற�தா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த வடேம�� 

தா��� க��ட�   

,நாய�க��ப�� - 614616

1.ஆள�ப�ற�தா� (வ.கி)  ஆள�ப�ற�தா� (ஊ) வா��-1 �ற����கா� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட�தி� கிழ�� 

ப�தி   ,க�வ�ைட�ேச�  

622202

1.ஆள�ப�ற�தா� (வ.கி)  ஆள�ப�ற�தா� (ஊ) வா��-4 ��ேம� , 2.ஆள�ப�ற�தா� (வ.கி)  

ஆள�ப�ற�தா� (ஊ) வா��-5 ெப�மா�ப�� , 3.ஆள�ப�ற�தா� (வ.கி)  ஆள�ப�ற�தா� 

(ஊ) வா��-6 க�வ�ட�ேச� , 4.ஆள�ப�ற�தா� (வ.கி)  ஆள�ப�ற�தா� (ஊ) வா��-7 

���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த கிழ�� 

தா��� க��ட�   ,ேகா��� 

622202

1.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) வா��-1 ேகா��� , 2.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) 

வா��-2 ேயா�பா��ர� , 3.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) வா��-3 ஆவா��ள� , 

4.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) வா��-4 அ�ல�ப�� , 5.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) 

வா��-5 ேம���கன�க� வய� , 6.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) வா��-6 

கா�சிரா�வய� , 7.ேகா��� (வ.கி) ேகா��� (ஊ) வா��-7 தாள��ேச� , 8.ேகா��� 

(வ.கி) ேகா��� (ஊ) வா��-1 அ�தாண� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

வட�� பா��த 

ந��ப�திய�� உ�ள தா��� 

க��ட�   ,ப�ச�� 622202

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

வா��-2 ஊகா�வய� , 3.�ள��� (வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-3 �ள��� , 4.�ள��� 

(வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-4 மண�வ�ளா� , 5.�ள��� (வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-5 

ேசவ��ேகா�ைட , 6.�ள��� (வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-6 ெமா�ைடயா�� , 

7.�ள��� (வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-7 �ர��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ேம�� பா��த 

ஓ���க��ட�   ,இைடயா�  

614616

1.இைடயா� (வ.கி) இைடயா� (ஊ) வா��-1 ேகானா� ��ய���� , 2.இைடயா� (வ.கி) 

இைடயா� (ஊ) வா��-1 ேதவ� ��ய���� , 3.இைடயா� (வ.கி) இைடயா� (ஊ) வா��-1 

இைடயா�திட� , 4.இைடயா� (வ.கி) இைடயா� (ஊ) வா��-1 க�ள�ேய�ப� , 5.இைடயா� 

(வ.கி) இைடயா� (ஊ) வா��-2 ெச�ேபாைட வ��வநாத�ர� , 6.இைடயா� (வ.கி) 

இைடயா� (ஊ) வா��-2 ��ப�ரமண�ய�ர� , 7.இைடயா� (வ.கி) இைடயா� (ஊ) வா��-3 

ெச�க�ந�� ஓைட , 8.இைடயா� (வ.கி) இைடயா� (ஊ) வா��-3 வ �ரா�டா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ேம�� பா��த வடகிழ�� 

க��ட�   ,க�ம�கா� 614616

1.த�மராஜ� வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 த�மராஜ� வய� , 2.த�மராஜ� 

வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 ஆ�ராண�வய� , 3.க�ம�கா� (வ.கி) க�ம�கா� 

(ஊ) வா��-2 க�ம�கா�  , 4.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 

அ�தாண� , 5.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 உலகள�தா�வய� , 

6.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 க�ல��பா�வய� , 

7.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-2 ப�தரச�ேகா�ைட , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� வட�� பா��த தா��� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,உலகள�தா�வய� 614616

1.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 ேதவ�வய� , 2.உலகள�தா�வய� 

(வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 ப��ைளயாேன�த� , 3.உலகள�தா�வய� (வ.கி) 

க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 ஏ�பாவய� , 4.க�ம�கா� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-2 

ப�தரச�ேகா�ைட , 5.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 அ�தாண� , 

6.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 உலகள�தா�வய� , 

7.உலகள�தா�வய� (வ.கி) க�ம�கா� (ஊ) வா��-1 க�ல��பா�வய� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த ேம�� 

க��ட�   ,ப�சா�தி 614616

1.ப�சா�தி (வ.கி)  ப�சா�தி (ஊ)   வா��-1 ப�சா�தி கீழ���ய���� , 2.ப�சா�தி 

(வ.கி)  ப�சா�தி (ஊ)   வா��-1 ப�சா�தி ேமல���ய���� , 3.ப�சா�தி (வ.கி)  

ப�சா�தி (ஊ)   வா��-2 வ�ட�திரா�வய� , 4.ஆமா�சி (வ.கி) ஆமா�சி (ஊ) வா��-3 

ஆமா�சி ேதவ� ��ய���� , 5.ப�சா�தி (வ.கி)  ப�சா�தி (ஊ)   வா��-3 ஆமா�சி 

அ�சன� ��ய���� , 6.ப�சா�தி (வ.கி)  ப�சா�தி (ஊ)   வா��-4 சில�பாவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ேம�� பா��த 

ஓ���க��ட�   

,��வா�ேகா�ைட 614616

1.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-4 ப��தின� ��ய���� , 

2.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-1 கீழ�ப��தின� ��ய���� , 

3.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-5 ��வா�ேகா�ைட ேமல���ய���� , 

4.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-5 ��வா�ேகா�ைட ந����ய���� , 

5.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-5 ��வா�ேகா�ைட ெத�����ய���� , 

6.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-6 ெச�கனா�தி , 7.��வா�ேகா�ைட 

(வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-7 தாள��ேச� , 8.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) 

வா��-9 சா�பா� ஓைட , 9.��வா�ேகா�ைட (வ.கி) ப�சா�தி (ஊ) வா��-10 

நாவ�ள�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ேம�� பா��த கிழ�� 

எ�.எ�.ஏ க��ட� வட�� 

ப�தி   ,வ��ேன�வர�ர� 

614616

1.ப�ள�திவய� (வ.கி) ஊ�வண� (ஊ) வா��-2 ப�ள�திவய� , 2.ப�ள�திவய� (வ.கி) 

ஊ�வண� (ஊ) வா��-2 வ��ேன�வர�ர� , 3.ப�ள�திவய� (வ.கி) ஊ�வண� (ஊ) வா��-3 

அமராவதி�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

ஓ���க��ட�தி� கிழ�� 

ப�தி   ,ஆல��� 614616

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

1 ஊ�வண�  , 3.ஊ�வண� (வ.கி) ஊ�வண� (ஊ) வா��-1 ��ளன� , 4.ஆல��� (வ.கி) 

ஊ�வண� (ஊ) வா��-3 ஆல��� , 5.ஊ�வண� (வ.கி) ஊ�வண� (ஊ) வா��-1 

ெச��ேய�த� , 6.ஊ�வண� (வ.கி) ஊ�வண� (ஊ) வா��-1 ெகா�லமைடேய�த� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� 

ஓ���க��ட� (வட�� 

ப�தி)   ,ேமல�ப�� 614616

1.ேமல�ப�� (வ.கி)  ேமல�ப�� (ஊ)   வா��-1 ப��ைளவய�  ��ய���� , 2.ேமல�ப�� 

(வ.கி)  ேமல�ப�� (ஊ)   வா��-2 ேமல�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

வட�� தா��� 

க��ட�ேம�� ப�தி   

,ேமல�ப�� 614616

1.ேமல�ப�� (வ.கி)  ேமல�ப�� (ஊ)   வா��-3 ேமல�ப�� ப�.சி. ��ய����  , 

2.ேமல�ப�� (வ.கி)  ேமல�ப�� (ஊ)   வா��- வ�ன�ய�ப��ைள வய� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ப�ள� - 

ெத�� பா��த வட�� 

ஓ���க��ட� (ேம�� 

ப�தி)   ,இைடய�கா� 614616

1.அ�லைரேமலவய� (வ.கி) ஆமா�சி (ஊ) வா��- 8.  ெசவ�ட�கா� , 

2.அ�லைரேமலவய� (வ.கி) ஆமா�சி (ஊ) வா��- 9  இைடய�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த வட�� 

க��ட�   ,�ைரயரச�ர�  

614616

1.ஆமா�சி (வ.கி) ஆமா�சி (ஊ) வா��-2 �ைரயரச�ர�  ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

2.ஆமா�சி (வ.கி) ஆமா�சி (ஊ) வா��-2 �ைரயரச�ர� பைழய காலன� , 3.��டகவய� 

(வ.கி) ஆமா�சி (ஊ) வா��-2 அ�லைரேமலவய� ���காலன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ேம�� பா��த 

ெத�கிழ�� தா��� 

க��ட�தி� ந��ப�தி    

,ெப��கா� 614616

1.ேவ��� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-1 ம�ச�கைர , 2.ேவ��� (வ.கி) ெப��கா� 

(ஊ) வா��-2 வய�ரா�� , 3.ேவ��� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-3 ��த��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - கிழ�� பா��த 

ேம�� தா��� க��ட�,   

,ெப��கா� 614616

1.ேவ��� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-4 �வாரகா�பா��ர� , 2.ேவ��� (வ.கி) 

ெப��கா� (ஊ) வா��-6 ேமல�ெப��கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ேம�� பா��த 

ெத�கிழ�� 

தா���க��ட�தி� ெத�� 

ப�தி   ,ெப��கா� 614616

1.ேகாவ��வய� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-5 கீழ�ெப��கா� , 2.ேகாவ��வய� (வ.கி) 

ெப��கா� (ஊ) வா��-7 ேகாவ��வய� , 3.ேகாவ��வய� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-

8 கீழ�கா� , 4.ேவ��� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-10 மாம�ைட , 5.ேவ��� (வ.கி) 

ெப��கா� (ஊ) வா��-11 ேவ��� , 6.ேவ��� (வ.கி) ெப��கா� (ஊ) வா��-12 

இைறேயா� ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

வட�� பா��த ேம�� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,ேம�ம�கள� 614616

1.ேமம�கல� (வ.கி)  ேமம�கல� (ஊ) வா��-1 ேம�ம�கல� கிழ�� ��ய���� , 

2.ேமம�கல� (வ.கி)  ேமம�கல� (ஊ) வா��-2 ேமம�கல� ெத�� ��ய���� , 

3.ேமம�கல� (ஊ) வா��-3 ேமம�கல� வட�� ஆதிதிராவ�ட� ��ய���ப , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 72



35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

வட�� ஓ���க��ட�தி� 

கிழ�� ப�தி   ,தி�ட��� 

614616

1.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-1 ேமன�கா� , 2.ேமம�கல� (வ.கி)  

ெவ��வய�(ஊ) வா��-1 க�ப�ேச� அ�பலகார���ய���� , 3.ேமம�கல� (வ.கி)  

ெவ��வய�(ஊ) வா��-1 க�பேச� ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 4.ேமம�கல� (வ.கி)  

ெவ��வய�(ஊ) வா��-1 தி�ட�� , 5.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-2 

வ��வநாத�ர� ேகாய�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ேம�� பா��த வடகிழ�� 

க��ட�தி� ெத�� ப�தி   

,க���ழி�கா� 614616

1.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-2 ெவ��வய� ��க�ேகாவ�� 

��ய���� , 2.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-2 ெவ��வய� ப�ள�வாச� 

���� ��ய��� , 3.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-3 வ �ரராகவ�ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

வட�� பா��த ெத�� 

ந��க��ட�   

,க���ழி�கா� 614616

1.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-3 க���ழி�கா� அ�பலகார� ��ய���� , 

2.ேமம�கல� (வ.கி)  ெவ��வய�(ஊ) வா��-3 க���ழி�கா� ���� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

வடகிழ�� க��ட�   

,சனீம�கல� 614616

1.அ�யாமைர�கா� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-5 அ�யாமைர�கா� , 2.அ�யாமைர�கா� 

(வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-6 அ�யாமைர�கா� உ�கைட சனீம�கல� , 3.சனீம�கல� 

(வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-7. சனீம�கல� , 4.அ�ணாசல�ர� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��- 8 

இைடய�ேகா�ைட , 5.அ�ணாசல�ர� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-8 அ�ணாசல�ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

67 67 அர� ேம�நிைல�ப�ள� - 

ெத�� பா��த வட�� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,��ப�ரமண�ய�ர� 614805

1.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி)  ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 

2.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி)  ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 3.��ப�ரமண�ய�ர� 

(வ.கி)  ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி)  

��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-2 ெத���ெத� , 5.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி)  

��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-2 ேமல�ெத� , 6.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி)  ��ப�ரமண�ய�ர� 

(ஊ) வா��-3 �க�� ேமல�ெத�,ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத�, , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

ஓ���க��ட�   ,�க�� 

614805

1.�க�� (வ.கி) ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ)  வா��-2 பன�கா���ெத� , 2.��ப�ரமண�ய�ர� 

(வ.கி) ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-3 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 3.�க�� (வ.கி) 

��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 அர� ேம�நிைல�ப�ள� - 

வட�� பா��த ெத�� 

க��ட�தி� ந��ப�தி   

,��ப�ரமண�ய�ர� 614805

1.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி) ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-4 அ�பலகார�ெத� , 

2.சி�த�க�ன� (வ.கி) ��ப�ரமண�ய�ர� (ஊ) வா��-4 சி�த�க�ன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

வட�� க��ட�தி� ேம�� 

ப�தி   ,காரவய� 614616

1.காரவய� (வ.கி) கீ��� அ�ம�சா�கி (ஊ) வா��-4  காரவய� , 2.கீ���� (வ.கி) 

கீ��� அ�ம�சா�கி (ஊ) வா��-5 கீ���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த வடேம�� 

க��ட�   ,நா��  614616

1.கள��� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-1 கள��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த ேம�� ந� 

க��ட�    ,நா��  614616

1.கள��� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-1 கள��� ேதா�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த வடகிழ��  

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,நா�� 614616

1.நா�� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-1 நா�� , 2.ைமவய� (வ.கி) கீ��� அ�ம� சா�கி (ஊ) 

வா��-2 ைமவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

தா��� க��ட�   

,மாணவந��� 614616

1.மாணவந��� (வ.கி) நா�� (ஊ) வா��-1 மாணவந��� , 2.ப�ராமணவய� (வ.கி) 

கீ��� அ�ம� சா�கி (ஊ) வா��-1 ப�ராமணவய� , 3.அ�ம� சா�கி (வ.கி) கீ��� 

அ�ம� சா�கி (ஊ) வா��-1 அ�ம� சா�கி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 �ன�த ேம� ஆ�. சி. உதவ� 

ெப�� ந�நிை◌ல�ப�ள� - 

வட�� பா��த ெத�� 

க��ட�தி� ேம�� ப�தி   

,ஏகன�வய�

1.ராய�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-3 ராய�வய� , 2.ஏகண�வய� (வ.கி)  

ஏகண�வய� (ஊ) வா��-1 ச�தமைன , 3.ஏகண�வய� (வ.கி)  ஏகண�வய� (ஊ) வா��-2 

ஆதிதிராவ�ட���ய���� கைட�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

76 76 �ன�த ேம� ஆ�. சி. உதவ� 

ெப�� ந�நிை◌ல�ப�ள� - 

வட�� பா��த ெத�� 

க��ட�தி� ந��ப�தி   

,ஏகன�வய�

1.ஏகண�வய� (வ.கி)  ஏகண�வய� (ஊ) வா��-3 ெத�பாதி , 2.ஏகண�வய� (வ.கி)  

ஏகண�வய� (ஊ) வா��-4 க��மைன , 3.ஏகண�வய� (வ.கி)  ஏகண�வய� (ஊ) வா��-5 

�ற�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - கிழ�� பா��த 

ெத�� ஓ���க��ட�   

,ஏக�ெப�மா�� 614616

1.க���ச�கா� (வ.கி) ஏக�ெப�மா�� (ஊ)   வா��-11 க���ச�கா� , 2.ஒம�க� 

வய� (வ.கி) ஏக�ெப�மா�� (ஊ) வா��-12 ஒம�க� வய� , 3.ேதடா�கி (வ.கி) 

ஏக�ெப�மா�� (ஊ)   வா��-2 ேதடா�கி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ேம�� பா��த 

வட�� தா��� க��ட�   

,ஏக�ெப�மா�� 614616

1.ஏக�ெப�மா�� (வ.கி) ஏக�ெப�மா�� (ஊ) வா��-5 தி�வ��� , 2.ஏக�ெப�மா�� 

(வ.கி) ஏக�ெப�மா�� (ஊ) வா��-6 ஏக�ெப�மா�� , 3.ஆடைலகாலைபரவ�ர� (வ.கி) 

ஏக�ெப�மா�� (ஊ) வா��-7 ஆடைல , 4.காைர�கா� (வ.கி) ஏக�ெப�மா�� (ஊ) 

வா��-7 கார�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

வட�� தா��� க��ட�   

,ெந�ேமலி�கா� 614616

1.ெந�ேமலி�கா� (வ.கி) ஏக�ெப�மா�� (ஊ) வா��-8 ெந�ேமலி�கா� வட�� , 

2.ெந�ேமலி�கா� (வ.க) ஏக�ெப�மா�� (ஊ) வா��-9 ெந�ேமலி�கா� ெத�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

80 80 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட�தி� வட�� 

ப�தி   ,அ�தாண� 614630

1.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-1 மைலய�ப� ��ய���� , 2.அ�தான�  (வ.கி)  

அ�தான�  (ஊ) வா��-1கள�சிய�ெகா�ைல , 3.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-1 

கார�ெகா�ைல , 4.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-1 க�லா�பாைற , 5.அ�தான�  

(வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-1 திவா�காலன� , 6.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-

1 அ�ரஹார� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட�தி� ெத�� 

ப�தி   ,அ�தாண� 614630

1.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-3 தி�வ�பா� , 2.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  

(ஊ) வா��-3 கணபதி�ர� , 3.அ�தான�  (வ.கி)  அ�தான�  (ஊ) வா��-3 

ேமல�ேதவ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ேம�� பா��த கிழ�� 

தா���க��ட�தி� ெத�� 

ப�தி   ,அ�தாண� 614630

1.அ�தான� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-2 கீழ���ய���� , 2.அ�தான� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) 

வா��-2 ஊைமய� ��ய���� , 3.தி�வ�பா� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-2 ேதா�� 

ைர�மி� ��ய���� , 4.அ�தான� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

��ய���� , 5.தி�வ�பா� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-2 தி�வ�பா� , 6.அ�தான� (வ.கி) 

அ�தான� (ஊ) வா��-2 அ�னா�தா� ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

83 83 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ேம��� பா��த 

ஓ���க��ட�   

,கல�கம�கல� 614630

1.கல�கம�கல� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-4 த�டா�வய� , 2.கல�கம�கல� (வ.கி) 

அ�தான� (ஊ) வா��-4 கல�கம�கல� ேம�� , 3.கல�கம�கல� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) 

வா��-4 மண�ெகா�ைல , 4.கல�கம�கல� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-4 

ெகா�ல�வலைச , 5.கல�கம�கல� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-4 கல�கம�கல� , 

6.கல�கம�கல� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-4 கல�கம�கல� கிழ�� , 

7.கல�கம�கல� (வ.கி) அ�தான� (ஊ) வா��-4 ேதா��வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

ெத�� க��ட�தி� கிழ�� 

ப�தி    ,ஆல��கா� 

���கா�  614630

1.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-1 �����ய����   , 2.ேவ�ட�� (வ.கி) 

ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-1 ஆல��கா� ���கா� , 3.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  

வா��-1 இைடயா�ெகா�ைல , 4.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-1 

இைடயா�ெகா�ைல , 5.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-1 ஆல��கா� , 

6.காசாவய� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-4 காசாவய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அ�க�வா� ைமய க��ட�  

 ,ேவ�ட�� 614630

1.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-3 ச�ைதெவள� , 2.ேவ�ட�� (வ.கி) 

ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-3 ேவ�ட�� கிழ�� , 3.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  

வா��-3 அ�ேப�கா� நக� , 4.ப�கய�தா��� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-5 

ப�கய�தா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 24 of 72



35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

86 86 ஊரா�சி ஒ�றிய �லக� - 

ேம�� பா��த தா��� 

க��ட�   ,ேவ�ட�� 614630

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

ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-3 ெச���கா� , 3.ேவ�ட�� (வ.கி) ேவ�ட�� (ஊ)  வா��-3 

சா�த��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� 

ஓ���க��ட�   

,��டகவய� 614616

1.��டகவய� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-1 ��டகவய� , 2.��டகவய� (வ.கி) 

��டகவய� (ஊ) வா��-2 சன�யைன�கா� , 3.��டகவய� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) 

வா��-3 ஜனகேன�த� , 4.��டகவய� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-3 ஆதி�த�ப�� 

, 5.��டகவய� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-4 ெவ�ைள�ெச�� வய� , 

6.��டகவய� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-5 ம��தா��� , 7.��டகவய� (வ.கி) 

��டகவய� (ஊ) வா��-6 நானா��� , 8.��டகவய� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-

7 ப�ராஜாபதி வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

வட�� ஓ���க��ட�தி� 

ேம�� ப�தி   ,ெகா�கவய�-

 614616

1.கீழ�ேச� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-1 கீழ�ேச� , 2.ெசவ�தா�கா� (வ.கி) 

��டகவய� (ஊ) வா��-2 ெசவ�தா�கா� , 3.கீழ�ேச� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-

3 கண�க� வய� , 4.கீழ�ேச� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-4 க���ழி�தா� , 

5.கீழ�ேச� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-9 நாவ�ன�வய� , 6.கீழ�ேச� (வ.கி) 

��டகவய� (ஊ) வா��-10 ெகா�கவய� , 7.கீழ�ேச� (வ.கி) ��டகவய� (ஊ) வா��-

11 ����தா�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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89 89 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

தா��� க��ட�தி� கிழ��� 

ப�தி   ,வ �ரம�கல�  614616

1.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-1 ����ெத� , 2.வ �ரம�கல� (வ.கி) 

வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-1 உைடயா�ெத� , 3.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வார�-

1 சி�னெச�கீைர , 4.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-1 வ �ரம�கல� வட�� , 

5.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-1 வாண�ய� ��ய���� , 6.வ �ரம�கல� 

(வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 ப�சநாத� ��ய���� , 7.வ �ரம�கல� (வ.கி) 

வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 8.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 

��ள�யா�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

தா��� க��ட�தி� ேம�� 

ப�தி   ,வ �ரம�கல�  614616

1.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 சி�னவ �ரம�கல� , 2.வ �ரம�கல� (வ.கி) 

வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 ேச�ராம�வய� , 3.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) 

வா��-2 ெச�ல�ப�ேகா�ைட , 4.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 

மகிழ�ேகா�ைட , 5.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 காமரா�நக� , 

6.வ �ரம�கல� (வ.கி) வ �ரம�கல� (ஊ) வா��-2 கர�ப��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

கிழ�� பா��த தா��� 

க��ட�   ,பரம��� 614618

1.ெப�நாவ��(வ.கி) ெப�நாவ��(ஊ)  வா��-1 மட��வய� , 2.ெப�நாவ��(வ.கி) 

ெப�நாவ��(ஊ)  வா��-1 பரம��� வட�� , 3.ெப�நாவ��(வ.கி) ெப�நாவ��(ஊ)  

வா��-1 பரம��� , 4.ெப�நாவ��(வ.கி) ெப�நாவ��(ஊ)  வா��-1 

ஆ�ைடயான�ேத� , 5.ெப�நாவ��(வ.கி) ெப�நாவ��(ஊ)  வா��-1 வள���கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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92 92 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

தா��� க��ட�   

,க�ேலன�த� 614618

1.ெசவ�தா�கா� (வ.கி) கீழ�ேச�(ஊ) வா��-6 ெந��ஏ�த� , 2.ெசவ�தா�கா� (வ.கி) 

கீழ�ேச�(ஊ) வா��- 7 க�லேன�த� , 3.ெசவ�தா�கா� (வ.கி) கீழ�ேச�(ஊ) வா��-8 

காரவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

வட�� பா��த வட�� 

தா��� க��ட�   

,ெப�நாவ�� 614618

1.ெப�நா�� (வ.கி)  ெப�நா�� (ஊ) வா��-2 ம�னா��� , 2.ெப�நா�� (வ.கி)  

ெப�நா�� (ஊ) வா��-1 தன�யேன�த� , 3.ெப�நா�� (வ.கி)  ெப�நா�� (ஊ) வா��-1 

இள��� , 4.ெப�நா�� (வ.கி)  ெப�நா�� (ஊ) வா��-1 ��ண�யேன�த� , 

5.ெப�நா�� (வ.கி)  ெப�நா�� (ஊ) வா��-2 ெப�நாவ��  , 6.ெப�நா�� (வ.கி)  

ெப�நா�� (ஊ) வா��-2 அ�ணாநக� , 7.ெப�நா�� (வ.கி)  ெப�நா�� (ஊ) வா��-2 

ப�ைணயா� ��ய���� , 8.ெப�நா�� (வ.கி)  ெப�நா�� (ஊ) வா��-2 க�ள�ெப��சி 

, 9.ெப�நாவ�� (ஊ) வா��-2 எ� ஜி ஆ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ெதா�ைடமாேன�த� 614616

1.��வா�கா� (வ.கி) ெதா�ைடமாேன�த� (ஊ) வா��-1 ஈ�ச��� , 2.கிட�கிவய� 

(வ.கி) ெதா�ைடமாேன�த� (ஊ) வா��-2 ெதா�ைடமாேன�த�  , 3.இைசம�கல� 

(வ.கி) ெதா�ைடமாேன�த� (ஊ) வா��-4 வைலய�வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல��ள�  

ெத��பா��த�திய தா�� 

க��ட�   ,காரண�யேன�த� 

614616

1.��வா�கா� (வ.கி) ெதா�ைடமாேன�த� (ஊ) வா��-1 ��வா�கா� , 2.��வா�கா� 

(வ.கி) ெதா�ைடமாேன�த� (ஊ) வா��-2 காரண�யாேன�த� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,���� 614616

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

2 ப�ள�திவய� , 3.���� (வ.கி)  ���� (ஊ) வா��-3 ெவ�ணாெமாழிேய�த� , 

4.��வள��� (வ.கி) ���� (ஊ) வா��-4 ��வள��� , 5.ேவதின�வய� (வ.கி) 

���� (ஊ) வா��-5 ேவதின�வய� , 6.���� (வ.கி)  ���� (ஊ) வா��-6 

எ���ேச� , 7.���� (வ.கி)  ���� (ஊ) வா��-7 ேச�ப�லாவய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

தா�� க��ட�    

,கிட�கிவய� 614618

1.பலவரச� (வ.கி) பலவரச� (ஊ)  வா��-1 பலவரச� , 2.மாகாள�ேய�த� (வ.கி) 

பலவரச� (ஊ) வா��-2 மாகாள�ேய�த� , 3.க�டய�ேகா�ைட (வ.கி) பலவரச� (ஊ) 

வா��-3 க�டய�ேகா�ைட , 4.கிட�கிவய� (வ.கி) பலவரச� (ஊ) வா��-4 சி�கவய� , 

5.இைசம�கல� (வ.கி) பலவரச� (ஊ) வா��-5 இைசம�கல� , 6.இைசம�கல� (வ.கி) 

பலவரச� (ஊ) வா��-9 வாரா�தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� பா��த 

�திய தா�� க��ட�தி� 

ேம�� ப�தி   ,கிட�கிவய� 

614618

1.கிட�கிவய� (வ.கி) பலவரச� (ஊ) வா��-6 கிட�கிவய� , 2.கிட�கிவய� (வ.கி) 

பலவரச� (ஊ) வா��-7 உதயமாண��க� , 3.இைசம�கல� (வ.கி) பலவரச� (ஊ) வா��-8 

நவ��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ப�ள� ேம�� 

பா��த ஓ��க��ட�    

,சி�ம��� 614618

1.சி�ம��� (வ.கி) சி�ம��� (ஊ) வா��-1 சி�ம��� , 2.ெச�லேன�த� (வ.கி) 

சி�ம��� (ஊ) வா��-2 ெச�லேன�த� , 3.�வா�� உ�கைட வ�.ப�.ப�.�ர� (வ.கி) 

சி�ம��� (ஊ) வா��-3 ெசவ��டா��ேய�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

100 100 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,காரா��� 614618

1.ப�ரா�தன� (வ.கி) சி�ம��� (ஊ) வா��-4 காரா��� உ�கைட ெல��மிேய�த� , 

2.���கா�,(வ.கி)  சி�ம��� (ஊ) வா��-5 ���கா�, ெச�கமல�ர� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

ஓ�� க��ட�(ெத�� ப�தி)  

 ,க�ள�கா�தா� 614618

1.���வய� உ�கைட ��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி) கீ���� வா�டா��� (ஊ) வா��-2 

���வய� உ�கைட ��ப�ரமண�ய�ர� , 2.ப�ட�ைடயா� (வ.கி) கீ���� வா�டா��� 

(ஊ) வா��- 2 ப�ட�ைடயா� , 3.க�ள� கா�தா� (வ.கி) கீ���� வா�டா��� (ஊ) 

வா��-4  க�ள� கா�தா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  �திய 

க��ட� ெத��� ப�தி 

(கிழ�� அைற)   ,கீ���� 

614618

1.சி�காசா வய� (வ.கி) கீ���� வா�டா��� (ஊ) வா��-3 சி�காசா வய� , 

2.வா�டா��� (வ.கி) கீ���� வா�டா��� (ஊ) வா��-5 வா�டா��� , 3.கீ���  (வ.கி) 

கீ���� வா�டா��� (ஊ) வா��-6 கீ��� ெசவ��டா� வய� , 4.ேவலிவய� (வ.கி) 

கீ���� வா�டா��� (ஊ) வா��-1 ேவலிவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  ெத�� 

பா��த கிழ�� க��ட�,    

,தி��ெப���ைற 614618

1.இைசம�கல� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-2 பைனயவய� , 2.இைசம�கல� 

(வ.கி)  தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-2 �ைரயவய� , 3.இைசம�கல� (வ.கி)  

தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-4 அ�சன�காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 72



35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

104 104 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  

ேம���பா��த கிழ�� ந�� 

க��ட�தி� ெத��� ப�தி   

,தி��ெப���ைற 614618

1.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-3 வட�க�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 �ன�த ேஜாச� 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த  க��ட�வட�� 

ப�தி (�த� அைற)   

,தி��ெப���ைற 614618

1.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-3  ���� , 

2.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-4 கிழ��வ �தி, ெத��வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�    

,�ள�����ய����  614618

1.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-5 �ள�����ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ந��ப�தி   ,தி�ெப���ைற 

614618

1.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-1ேமலவ �தி ெத��மடவ�ளாக� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��� ப�தி  

வட��க��ட� (ந� அைற)   

,தி�ெப���ைற 614618

1.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-2 வட���ெத� , 

2.ஆ�ைடயா�ேகாவ�� (வ.கி) தி��ெப���ைற (ஊ) வா��-2  �றி�சி�ள� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  

ேம���பா��த தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,��ண�யவய� 614618

1.��ண�யவய� (வ.கி) ��ண�யவய� (ஊ) வா��-1 ப�ண��� , 2.��ண�யவய� (வ.கி) 

��ண�யவய� (ஊ) வா��-3 ��ண�யவய� வட�� ��ய���� , 3.எ���றிம�கல� 

(வ.கி) ��ண�யவய� (ஊ) வா��-2 எ���றிம�கல� , 4.��ண�யவய� (வ.கி) 

��ண�யவய� (ஊ) வா��-4 பழ�தாமைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப 

ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட�   

,��ண�யவய� 614618

1.��ண�யவய� (வ.கி) ��ண�யவய� (ஊ) வா��-2  ��ண�யவய� கீழ���ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைலபப�ள� 

ெத��க��ட�   

,எ���றிம�கள� 614618

1.எ���றிம�கல� (வ.கி) ��ண�யவய� (ஊ) வா��-5  கமல��� , 

2.எ���றிம�கல� (வ.கி) ��ண�யவய� (ஊ) வா��-6. எ���றிம�கல� 

கீ����ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,க���� 

614618

1.எ���றிம�கல� (வ.கி) ��ண�யவய� (ஊ) வா��-4 க���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ��க��ட�   

,பா��ப�திர� 614618

1.பா��ப�திர� (ஊ) வா��- 1மாவய� , 2.பா��ப�திர� (ஊ) வா��-2பா��ப�திர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

114 114 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

பதியக��ட�தி�, 

கிழ���ப�தி   ,�வ��  

614618

1.�வா�� உ�கைட வ�.ப�.ப�. �ர� (வ.கி) �வா�� (ஊ) வா��-1 க��கா� , 2.�வா�� 

உ�கைட வ�.ப�.ப�. �ர� (வ.கி) �வா�� (ஊ) வா��-2 வடவய� , 3.�வா�� (வ) �வா�� 

(ஊ)  வா��-3 �வா�� , 4.�வா�� (வ) �வா�� (ஊ)  வா��-4 ெத�வய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,ப�ரா�தின� - 614618

1.ப�ரா�தன� (வ.கி) �வா�� (ஊ) வா��-5 ப�ரா�தன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ,�திய 

க��ட�   ,வ�ளா�� 614618

1.வ �ழிம�கல� (வ.கி) வ�ளா�� (ஊ) வா��-1 வ�ளா�� பா�பா�ேகா�ைட , 

2.வ �ழிம�கல� (வ.கி) வ�ளா�� (ஊ) வா��-2 வ�ளா�� க�ளா�ேகா�ைட , 

3.வ �ழிம�கல� (வ.கி) வ�ளா�� (ஊ) வா��-3 வ �ழிம�கல� , 4.ெவள�யா��� (வ.கி) 

வ�ளா�� (ஊ) வா��-4 வ�கநகர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தா�� 

க��ட� ேம���ப�தி   

,சா��ய��� 614618

1.சா��ய��� (வ.கி) சா��ய��� (ஊ)  வா��-1 ந���� , 2.சா��ய��� (வ.கி) 

சா��ய���(ஊ) வா��-1 சா��ய��� , 3.சா��ய��� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-1 

இ�ட�� , 4.சா��ய��� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-2 �ண�திரா�வய� , 

5.ப�ள�வய� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-3 த�சம�லி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

118 118 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட� கிழ���ப�தி   

,சா��ய��� 614618

1.நரசிக�ர� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-4சிவனகி� , 2.நரசிக�ர� (வ.கி) 

சா��ய���(ஊ) வா��-5 ��சா�ெவ��வய� , 3.ப�ள�வய� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) 

வா��-6 அ��தம�கல� , 4.நரசிக�ர� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வார�-7 ந�கிராம� , 

5.ப�ள�வய� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-8 க�ேண�ேய�த� , 6.ப�ள�வய� (வ.கி) 

சா��ய���(ஊ) வா��-9 ேபராவய� , 7.ப�ள�வய� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-10 

ஒ���� , 8.ப�ள�வய� (வ.கி) சா��ய���(ஊ) வா��-11 மறவேன�த� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம��பா��த 

ஓ���க��ட�   ,ஒ��� 

622204

1.எ���றிம�கல� (வ.கி) ஒ��� (ஊ) வா��-1 ��வ����தேன�த� , 2.ெப��தாமைர 

(வ.கி) ஒ��� (ஊ) வா��-2 ெப��தாமைர , 3.ஆல�திவய� (வ.கி) ஒ��� (ஊ) வா��-3 

ஆல�திவய� , 4.ஒ��� (வ.கி) ஒ��� (ஊ) வா��-4 ஒ��� கீழ���ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  

வட���பா��த �திய 

எ�எ�ஏ க��ட�   

,ஒ��� 622204

1.ஒ��� (வ.கி) ஒ��� (ஊ) வா��-5 ேமல���ய���� , 2.ெப��தாமைர (வ.கி) ஒ��� 

(ஊ) வா��-6 ஆவார��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ெத�� 

தா�� க��ட�   ,சி�த��� 

622204

1.சி�த��� (வ.கி) ��ச�� (ஊ)  வா��-1 அவதன��ேகா�ைட , 2.சி�த��� (வ.கி)  

��ச�� (ஊ) வா��-2 சி�த��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

எ�.எ�.ஏ க��ட� (கிழ�� 

ப�தி)   ,சி�த��� 622204

1.��ச�� (வ.கி) ��ச�� (ஊ) வா��-3 ��ச�� , 2.��ச�� (வ.கி)  ��ச�� (ஊ) 

வா�� - 4 மா��தா�ட�ர� ப�� 1 , 3.��ச�� (வ.கி)  ��ச�� (ஊ) வா�� - 5 

மா��தா�ட�ர� ப��  2 , 4.சாணாேன�த� (வ.கி) ��ச�� (ஊ) வா�� - 6 

�����ள��சிேய�த� , 5.சாணாேன�த� (வ.கி) ��ச�� (ஊ) வா�� - 7 சாணாேன�த� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

ேம���ப�தி   ,அமரட�கி 

614618

1.ப�ள�வய� (வ.கி) அமரட�கி (ஊ) வா��-1 ப�ள�வய� , 2.நரசி�க�ர� (வ.கி)  

அமரட�கி (ஊ) வா��-1 நரசி�க�ர� , 3.ெவ��� (வ.கி)  அமரட�கி (ஊ) வா��-2 

ெவ��� , 4.அமரட�கி (வ.கி) அமரட�கி (ஊ) வா��-2 அமரட�கி வட�� , 5.அமரட�கி 

(வ.கி) அமரட�கி (ஊ) வா��-3 அமரட�கி ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அர� உயா்நிைல�ப�ள�, 

கிழ���ப�தி   ,அமரட�கி 

614618

1.ச��திரநாயகி�ர� (வ.கி) அமரட�கி (ஊ) வா��-3 ச��திரநாயகி�ர� , 2.சி�ெவள� 

(வ.கி) அமரட�கி (ஊ) வா��-4 சி�ெவள� , 3.ெவள�யா���(வ.கி)  வ�ளா�� (ஊ)  வா��-5 

ெவள�யா��� , 4.கா�� (வ.கி) வ�ளா�� (ஊ)  வா��-6 கா�� உ�கைட , 5.காவா��� 

(வ.கி) வ�ளா�� (ஊ)  வா��-7 ஆவண� ெப���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ெத�� பா��த 

வட���தா�� க��ட�தி� 

ேம���ப�தி   ,கானா�  

614621

1.கானா� (வ.கி) கானா� (ஊ)  வா��-1கானா�  , 2.பைழயெவ��வய� (வ.கி) கானா�  

(ஊ)  வா��-2 பைழயெவ��வய� , 3.தாழ�� (வ.கி) கானா�  (ஊ)  வா��-3 த�தன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 அர� உயா்நிைல�ப�ள�, 

கிழ���ப�தி (ப�ளா� 4)   

,தாழ��  614621

1.தாழ�� (வ.கி) தாழ�� (ஊ)   1.  ப�வ �ரம�கள� , 2.��ெவ��வய� (வ.கி) தாழ�� 

(ஊ)  (ப�தி) 2.  �ட�� , 3.தாழ�� (வ.கி) தாழ�� (ஊ)  (ப�தி) 3.  தாழ�� , 

4.தாழ�� (வ.கி) தாழ�� (ஊ)  (ப�தி) 4.  தாழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ஆர�ப�ப�ள�  �தியக��ட� 

  ,காவ��� 614618

1.காவ��� (வ.கி) காவ��� (ஊ) வா��-1 ��ளன� , 2.காவ��� (வ.கி) காவ��� (ஊ) 

வா��-3 காவ��� , 3.காவ��� (வ.கி) காவ��� (ஊ) வா��-2 �ள�திரா�ப�� , 

4.தாழ�� (வ.கி) காவ��� (ஊ) வா��-4 சி�திரவ�ட�க� , 5.தாழ�� (வ.கி) காவ��� 

(ஊ) வா��-5 மா��� , 6.தன�ெகா�டா� (வ.கி) காவ��� (ஊ) வா��-6 தன�ெகா�டா� 

, 7.தன�ெகா�டா� (வ.கி) காவ��� (ஊ) வா��-7 ப�டம�கல� , 8.தன�ெகா�டா� 

(வ.கி) காவ��� (ஊ) வா��-8 ப�டம�கல� உ�கைட , 9.ெபா�ேப�தி (வ.கி) காவ��� 

(ஊ) வா��-9 நி�ண��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� - கிழ�� 

ப�தி  ஓ���க��ட�   

,க�� 614619

1.க�� (வ.கி)  க�� (ஊ)   வா��-1 .பா�பா��� , 2.க�� (வ.கி)  க�� (ஊ)   வா��-4 

நிறம�கல� , 3.க�� (வ.கி)  க�� (ஊ)   வா��-3 சி�ேகா�ைட�� , 4.க�� (வ.கி)  க�� 

(ஊ)   வா��-1 ெப�யேகா�ைட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த 

க��ட�,   ,வ�ளா�கா���

1.க�� (வ.கி)  க�� (ஊ)   வா��-4 வ�ளா�கா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 72
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

தா��� க��ட� ேம�� 

ப�திய�� வட��  பாக�   

,க�� 614619

1.க�� (வ.கி)  க�� (ஊ)   வா��-1 க�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� - �திய 

தா��� க��ட� (வட��� 

ப�தி)   ,���� - 614619

1. ���� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-2வ���� , 2. ���� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-2 

வடவா�தி , 3.ேகாேன�ேய�த� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-2 ேகாேன�ேய�த� , 4. 

���� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-3 ���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 அர� ேம�நிைல�ப�ள� - 

தா��� க��ட�   ,க�� 614619

1.க�� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-1  தி�வ���தாவய� , 2.க�� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-1 

 வைளய�வய� , 3.க�� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-4  ெவ��வய� , 4.க�� (வ.கி) க�� 

(ஊ)   வா��-1  மாராய��� , 5.க�� (வ.கி) க�� (ஊ)   வா��-3  இல�பாவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ஆர�ப�ப�ள� �திய 

எ�எ�ஏ க��ட�   ,த��� 

ஆவண�- 614629

1.ெபர�� (வ.கி) த��� (ஊ) வா��-1 ஏ�ப�ேகா�ைட  , 2.கதிராம கல� (வ.கி) த��� (ஊ) 

வா��- 1எ��த�� , 3.கதிராம கல� (வ.கி)  த��� (ஊ) வா��-1 ெவ�ணா��� , 

4.ெபர�� (வ.கி) த��� (ஊ) வா��-1 பாைல�� , 5.கதிராம கல� (வ.கி) த��� (ஊ) வா��-1 

அட��� , 6.த��� (வ.கி) த��� (ஊ) வா��-1 த��� , 7.த��� (வ.கி) த��� (ஊ) வா��-1 

ஆவண� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ஆர�ப�ப�ள�   ,அதவ��� 

614629

1.களப� (வ.கி) களப� (ஊ) வா��-3 அதவ��� , 2.ேகாவ�ன��கிட�� (வ.கி) களப� (ஊ) 

வா��-4 ேகாவ�ன��கிட�� , 3.களப� (வ.கி) களப� (ஊ) வா��-1 தி��க�யாண�ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள�   ,களப� 

614629

1.களப� (வ.கி) களப� (ஊ) வா��-1 ேகாதம�கல� , 2.களப� (வ.கி) களப� (ஊ) வா��-2 

களப� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  எ�எ�ஏ 

க��ட� ேம���ப�தி   

,ெபா�ேப�தி 614629

1.தாழ�� (வ.கி) ெபா�ேப�தி (ஊ)  வா��-1 எ���ேச� , 2.தாழ�� (வ.கி) ெபா�ேப�தி 

(ஊ)  வா��-2 மா��� உ�கைட , 3.ெபா�ேப�தி (வ.கி) ெபா�ேப�தி (ஊ)  வா��-3 

பா��மைன உ�கைட ப��-1 , 4.ெபா�ேப�தி (வ.கி) ெபா�ேப�தி (ஊ)  வா��-6 

பா��மைன உ�கைட ப��2 , 5.ேபரா�� (வ.கி) ெபா�ேப�தி (ஊ)  வா��-8 ேபரா�� , 

6.ெபா�ேப�தி (வ.கி)  ெபா�ேப�தி (ஊ)  வா��-7 இைறயாம�கல� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �திய க��ட� 

   ,ெபா�ேப�தி  614629

1.ெபா�ேப�தி (வ.கி) ெபா�ேப�தி (ஊ)  வா��-3 ெபா�ேப�தி வடபாக� , 2.ெபா�ேப�தி 

(வ.கி) ெபா�ேப�தி (ஊ)  ெபா�ேப�தி ெத�பாக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ெப���ள� 614629

1.ெபா�ேப�தி (வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) வா��-2 ெபா�ேப�தி சி�வைர , 2.சா�திய� 

(வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) வா��-3 ெப���ள� , 3.சா�திய� (வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) 

வா��-4 சா�திய� , 4.காவ���� (வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) வா��-5 ஆலம�கல� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,   ,சி�னப�டம�கள� 

614629

1.கதிராம�கல� (வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) வா��-1 சி�னப�டம�கல� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,சைடயாம�கல� 614629

1.கதிராம�கல� (வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) வா�� - 1 கதிராம�கல� , 2.கதிராம�கல� 

(வ.கி) கதிராம�கல� (ஊ) வா��-2.கதிராம�கல� , 3.கதிராம�கல� (வ.கி) 

கதிராம�கல� (ஊ) வா�� -3சைடயாம�கல� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�- எ�.எ�.ஏ 

க��ட� (ெத�� ப�தி)   

,ேவ�வைர 614621

1.ேவ�வைர (வ.கி) ேவ�வைர (ஊ) வா��-1 த�டகாரேன�த� , 2.ந�யேன�த� (வ.கி)  

ேவ�வைர (ஊ) வா��-4 ந�யேன�த� , 3.ேவ�வைர (வ.கி) ேவ�வைர (ஊ) வா��-5 

ேவ�வைர , 4.ந�யேன�த� (வ.கி)  ேவ�வைர (ஊ) வா��-6 அழகியவாணேன�த� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - வட�� பா��த தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி,   

,ப���வலைச 614621

1.ப���வலைச (வ.கி) ேவ�வைர (ஊ) வா��-2 ப���வலைச , 2.ப���வலைச (வ.கி) 

ேவ�வைர (ஊ) வா��-3 ெகா�வ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

கிழ���பா��த�க��ட�   

,நா�டாண��ரச��- 614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி)  நா�டாண��ரச��� (ஊ)   வா��-7   �ரச��� , 

2.நா�டாண��ரச��� (வ.கி)  நா�டாண��ரச��� (ஊ)   வா��-8   நா�டாண� , 

3.ந�யேன�த� (வ.கி) ேவ�வைர (ஊ) வா��-6 அழகியவாணேன�த� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

�திய எ� எ� ஏ தா�� 

க��ட�தி� ேம��ப�தி   

,ேகாபாலப��ன�  614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-3 மதி�ஷா நக� ைநனா கைடவ �தி 

ேகாபாலப��ன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

எ� எ� ஏ க��ட�தி� 

வட��� ப�தி    

,ேகாபாலப��ன�  614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-3 அ�லியா நக� ப�ள�வாச� ெத� 

ேகாபாலப��ன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம��பா��த 

எ�.எ�.ஏ க��ட�தி� 

ெத��ப�தி   

,ேகாபாலப��ண� 614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-4 ேகாபாலப��ன� ��லி� 

��ய����வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம��  

பா��த க��ட�    

,ேகாபாலப��ண� 614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-5 ேகாபாலப��ன� ��லி� 

��ய����ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

148 148 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

(�திய நபா��) ெத�� தா��� 

க��ட� வட��� ப�தி   

,ம�மிச� 614621

1.ம�மிச� ச�திர�ப��ன� (வ.கி) ம�மிச� (ஊ)  வா��-1 ச�திர�ப��ன�-1 (கத� எ� 1 

�த� 350 வைர) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

(�திய நபா��) ெத�� தா��� 

க��ட� ந��ப�தி   ,ம�மிச� 

614621

1.ம�மிச� ச�திர�ப��ன� (வ.கி) ம�மிச� (ஊ)  வா��-1 ச�திர�ப��ன�-2 (கத� எ� 

350�� ேம�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

(�திய நபா��) ெத�� தா��� 

க��ட� ெத��� ப�தி   

,ம�மிச� 614621

1.ம�மிச� ச�திர�ப��ன� (வ.கி) ம�மிச� (ஊ)  வா��-1, ம�மிச� , 2.ம�மிச� 

ச�திர�ப��ன� (வ.கி) ம�மிச� (ஊ)  Ward - 4.  ச�திர�ப��ன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட��� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட�   ,ம�மிச�   614621

1.ம�மிச�ச�திர�ப��ன� (வ.கி) ம�மிச� (ஊ)  வா��-4  ��கின�வய� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

கிழ���பா��த தா�� 

க��ட�தி� ந��ப�தி   

,ம�மிச�   614621

1.ஆல��� (வ.கி)  ம�மிச� (ஊ) (ப�தி) வா��-2 .ஆல��� , 2.ஆல��� (வ.கி)  ம�மிச� 

(ஊ)  வா��-6. ஏ�ப�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத��பா��த 

தா�� க��ட�   ,ெவள�வய�

1.ெவள�வய� (வ.கி) ெவள�வய� (ஊ)  வா��-1 ெவள�வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  

வட���பா��த 

ஓ���க��ட�   ,ெவள�வய�

1.ெவள�வய� (வ.கி) ெவள�வய� (ஊ)  வா��-2 ேவ�கா�� , 2.பன��ள� (வ.கி) 

ெவள�வய�(ஊ) வா��-3 பன��ள� , 3.ஆழ��� (வ.கி) ெவள�வய�(ஊ) வா��-4 

ஒ�யாேன�த� , 4.ஆழ��� (வ.கி) ெவள�வய�(ஊ) வா��-5 தளவைர , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   , 

ஆ�.���ப��ண� 614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-6. ���ப��ன� , 2.நா�டாண��ரச��� 

(வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-.8 கணபதிப��ன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  ��த� 

கிழ��க��ட� 

வட���ப�தி ம�னவா் 

��ய����   

,ஆ�.���ப��ன� 614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-7 ���ப��ண� (கத� எ� 1 �த� 

200 வைர) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த  ேம�� 

தா���க��ட� ம�னவ� 

��ய����   

,ஆ�.���ப��ன� 614621

1.நா�டாண��ரச��� (வ.கி) �ரச��� (ஊ)  வா��-7 ���ப��ண� (கத� எ� 200�� 

ேம�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

ெத���பா��த  

ஓ���க��ட�   ,த�ய���  

614629

1.த�ய��� (வ.கி) த�ய��� (ஊ) வா��-1 ேவலிம�கல� , 2.த�ய��� (வ.கி) த�ய��� (ஊ) 

வா��-2 அ�ேத�ேய�த� , 3.த�ய��� (வ.கி) த�ய��� (ஊ) வா��-3 த�ய��� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

வட���பா��த தா�� 

க��ட�   , த�ய���  614629

1.�ள��� (வ.கி)  த�ய��� (ஊ) வா��-4 �ள��� , 2.ந.�ரச��� (வ.கி) ந.�ரச��� (ஊ)  

வா��-10.  �றி�சிவய� , 3.ந.�ரச��� (வ.கி) ந.�ரச��� (ஊ)  வா��-11.  பாதர��� , 

4.ந.�ரச��� (வ.கி) ந.�ரச��� (ஊ)  வா��-12 �ட�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  கிழ��ப�தி  

 ,ெச�கான�  614629

1.ெச�கான� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-1 ெச�கான� , 2.ெச�கான� (வ.கி) 

ெச�கான� (ஊ) வா��-2 க�தான�� , 3.ெச�கான� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-3 

ஆய���� , 4.ெச�கான� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-4  ெவ��வய� , 

5.க�ணம�கள� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-5 ம�கல�உ�கைட , 6.க�ணம�கள� 

(வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-6 ம�கள�திற�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  

வட���பா��த �திய 

க��ட�   ,ம�கள�- 614629

1.ெத�னமா� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-7 ெத�னமா�உ�கைட , 2.ெத�னமா� (வ.கி) 

ெச�கான� (ஊ) வா��-8 ெத�னமா�திற�� , 3.பைரயா��� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) 

வா��-9  ேபயா��ேகா�ைட , 4.பைரயா��� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-10 

ேமலவச�த�� , 5.பைரயா��� (வ.கி) ெச�கான� (ஊ) வா��-11 கீழவச�த�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 அர� ஆர�ப�ப�ள� (ஆ.தி.ந)  

 ,��தா��ா்-614629

1.பைரயா��� (வ.கி) ��தா���  (ஊ) வா��-2 எ���ேச� , 2.பைரயா��� (வ.கி) 

��தா���  (ஊ) வா��-3 ��தா��� , 3.பைரயா��� (வ.கி) ��தா���  (ஊ) வா��-4.  

�வ�ேய�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

தா���க��ட�,   ,ம�கள�-

614629

1.பைரயா��� (வ.கி) ��தா���  (ஊ) வா��-1  பைரயா��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அர� �லக�க��ட�   

,இைட�� 614629

1.பைரயா��� (வ.கி) ��தா���  (ஊ) வா��-5  ஆளம�சி�கா� , 2.க�ணம�கள� 

(வ.கி) ��தா���  (ஊ) வா��-6 மாதவேன�த� , 3.க�ணம�கள� (வ.கி) ெச�கான� 

(ஊ) வா��- 7  இைட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத���ப�தி   

,அரசநக�ப��ன� 614621

1.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-1 அ�ட�� , 2.கடவா�ேகா�ைட 

(வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-2   ேசம�ேகா�ைட , 3.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) 

ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-3ெபா�னம�கல� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 72



35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1 2 3 4 5

166 166 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி   

,அரசநக�ப��ன� 614621

1.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-4.ெபா�னம�கல� , 

2.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-5 �லவ��றி�சி , 

3.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-6 கடவா�ேகா�ைட , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�    

,சி�கடவாேகா�ைட 614621

1.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-12 பைறய�ஏ�த� , 

2.சி�கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-13 சி�கடவா�ேகா�ைட , 

3.சி�கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-14ம�க� நா�சி , 4.வ�ழிமா� 

(வ.கி) ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-15 வ�ழிமா� , 5.கடவா�ேகா�ைட (வ.கி) 

ெபா�னம�கல� (ஊ) வா��-7 கா�ெவ��, �����டா , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

ெத���பா��த வட�� 

க��ட�    ,�����டா 614621

1.ந. �ரச��� (ஊ) �ரச��� (ஊ) வா��-9 �����டா , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 அர� உயா்நிைல�ப�ள�   

,ெபா�யாதந��� 614621

1.தி���னவாச� (வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-1 காடா�திவய� , 2.தி���னவாச� 

(வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-2 ெபா�யாதந��� , 3.தி���னவாச� (வ.கி) 

தி���னவாச� (ஊ) வா��-3 ஏனாதி , 4.தி���னவாச� (வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-

4 கீழெவ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த தா�� க��ட�தி� 

வட�� ப�தி   

,தி���னவாச� 614629

1.தி���னவாச� (வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-5 தி���னவாச�  

வட�����ய���� , 2.க�ணம�கள� (வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-8. 

க�ணம�கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த தா��� க��ட�தி� 

ெத�� ப�தி   

,தி���னவாச� 614629

1.தி���னவாச� (வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-6 கிழ�� வ �தி, ெத�� வ �தி, 

ஆதிதிராவ�ட� த , 2.தி���னவாச� (வ.கி) தி���னவாச� (ஊ) வா��-7 வட�� ெத�, 

கிழ�� ெத�, ெத�� ெத�,ஆத , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� - �திய தா��� 

க��ட� (ேம��� ப�தி)   

,மதக� 622204

1.ெச�பாவய� (வ.கி) மதக� (ஊ) வா��-1 ெச�பாவய� , 2.தி�ைலவய� (வ.கி)  மதக� 

(ஊ) வா��-2  தி�ைலவய� , 3.மதக� (வ.கி) மதக� (ஊ) வா��-3 மதக� , 4.திரா�ப���கி 

(வ.கி) மதக� (ஊ) வா��-4 திரா�ப���கி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�    ,ஏனா�க� 

622204

1.ஏன�க� (வ.கி) ���க��  (ஊ) வா��-5  ஏன�க� , 2.ஏன�க� (வ.கி) ���க��  

(ஊ) வா��-6 ஆ�டா�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,���க�� 

622204

1.���க�� (வ.கி) ���க�� (ஊ) வா��-1 ���க�� , 2.���க�� (வ.கி) 

���க�� (ஊ) வா��-1 ேகாவ�லா�வய� , 3.���க�� (வ.கி) ���க�� (ஊ) வா��-

2 வைலய�வய� , 4.���க�� (வ.கி)  ���க�� (ஊ) வா��-2 சி�க�தா��� , 

5.���க�� (வ.கி) ���க�� (ஊ) வா��-3 ேவளான� , 6.���க�� (வ.கி)  

���க�� (ஊ) வா��-3 ைவரான� , 7.���க�� (வ.கி) ���க�� (ஊ) வா��-4 

ெத��� , 8.���க�� (வ.கி) ���க�� (ஊ) வா��-4 ��த��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,இ��பாநா� 622204

1.இ��பாநா� (ஊ) வா��-1  இ��பாநா�  - ேமல�பாக� , 2.இ��பாநா� (ஊ) வா��-2 

இ��பாநா� கீழ�பாக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த தா�� க��ட�தி� 

வட���ப�தி   

,இ��பாநா� 622204

1.இ��பாநா� (வ.கி) இ��பாநா� (ஊ) வா��-3 இ��பாநா� , 2.ெதா�னா��� (வ.கி) 

தி�வா��� (ஊ)  வா��-4  ந�லி��� , 3.ெதா�னா��� (வ.கி) தி�வா��� (ஊ)  வா��-

5 ெதா�னா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தா��� 

க��ட�   ,சி�தர���  622204

1.ம�த��� (வ.கி) தி�வா��� (ஊ) வா��-1 ம�த��� , 2.தி�வா��� (வ.கி) 

தி�வா��� (ஊ) வா��-2 தி�வா��� , 3.சி�திர��� (வ.கி) தி�வா��� (ஊ) வா��-2 

சி�திர��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

178 178 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - தா���க��ட�,   

,ெவ�ளாளவய� - 622204

1.ச�திரப�� (வ.கி)  தி�வா��� (ஊ) வா��-3 ச�திரப�� , 2.ெவ�ளாளவய� (வ.கி) 

தி�வா��� (ஊ) வா��-3 ெவ�ளாளவய� , 3.அர�� (வ.கி) தி�வா��� (ஊ) வா��-4 

அர�� , 4.அர�� மதக� (வ.கி) தி�வா��� (ஊ) வா��-4 அர�� மதக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட�தி� ேம���ப�தி,    

,ஏ�ப�  622204

1.ஏ�ப� (வ.கி) ஏ�ப� (ஊ) வா��-1 சிவ�ேகாய�� , 2.ஏ�ப� (வ.கி) ஏ�ப� (ஊ) வா��-2 

அ�ட��� , 3.ஏ�ப� (வ.கி) ஏ�ப� (ஊ) வா��-3 அ�ட�� பைரய� ��ய���� , 

4.ஏ�ப� (வ.கி) ஏ�ப� (ஊ) வா��-4 ����ப��ன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட�� தா�� க��ட�,  

ேம�� ப�தி(�த� க��ட�) 

  ,ஏ�ப�  622204

1.ஏ�ப� (வ.கி) ஏ�ப� (ஊ)  வா��- 5  வ��த�வய� , 2.ஏ�ப� (வ.கி) ஏ�ப� (ஊ)  வா��-

6.  ச�திரா�டா� வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� தா�� க��ட� 

ேம���ப�தி(இர�டாவ� 

க��ட�)   ,ஏ�ப�- 622204

1.தான��கா� (வ.கி)  மதக� (ஊ) வா��-6 தான��கா� , 2.இ�சி�ேகா�ைட (வ.கி) ஏ�ப� 

(ஊ)  வா��-7. இ�சி�ேகா�ைட ப�� - 2 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� (கிழ�� 

ப�தி)   ,க��மாவ� 614630

1.க��மாவ� (ஊ)  வா��-1.  ஏனாதி , 2.க��மாவ� (ஊ)  வா��3.  ஒ�ச���  

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.க��மாவ� (ஊ)  வா��-3 ��ைதயா நக� , 4.க��மாவ� (ஊ)  

வா��3 ��மைன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

183 183 அர� ேம�நிைல�ப�ள� - 

வட�� பா��த ெத�� 

தா��� க��ட� (ேம�� 

ப�தி),   ,க��மாவ� 614630

1.க��மாவ� (ஊ)  வா��-3 கீழ���ய���� , 2.க��மாவ� (ஊ)  வா��-3 ரா��த�வய� 

, 3.க��மாவ� (ஊ)  வா��-3 ப�ள��� ப��சேன�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ���க��ட�, 

ேம���ப�தி,    ,க��மாவ� 

  614630

1.அழக�வய� (வ.கி) க��மாவ� (ஊ) வா��-1.  பாத�கார� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� (உண� உ��� 

அைற) ,க��மாவ�   614630

1.அழக�வய� (வ.கி) க��மாவ� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ���க��ட�, 

கிழ���ப�தி,    

,க��மாவ� 614630

1.அழக�வய� (வ.கி) க��மாவ� (ஊ) வா��-1.  ���� ெத� , 2.அழக�வய� (வ.கி)  

திைனயா�� (ஊ)  வா��-2 .  ��ப�ேதவ� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ��� 

பா��த ேம�� 

ஓ���க��ட�   

,கார�ேகா�ைட 614630

1.கார�ேகா�ைட (வ.கி)  கார�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-3 அ�ம�ேகாவ�� ��ய���� , 

2.கார�ேகா�ைட (வ.கி)  கார�ேகா�ைட (ஊ)    வா��-3 அ�ரஹார� ��ய���� , 

3.கார�ேகா�ைட (வ.கி)  கார�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-3 ேகாழி�சன� , 4.கார�ேகா�ைட 

(வ.கி)  கார�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-3 ேகாழி�சன� ஆதிராவ�ட� ��ய���� , 

5.கார�ேகா�ைட (வ.கி)  கார�ேகா�ைட (ஊ)   வா��-3 ஆ�த��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ��� 

பா��த ேம�� எ�.எ�.ஏ 

தா��� க��ட� (வட��� 

ப�தி)   ,கார�ேகா�ைட 614630

1.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 �ள���வா�  

��ய���� , 2.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வா�வாச� 

��ய���� , 3.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ராம���தி 

நக� , 4.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 �ள���வா� 

ெவ�ள���ய���� , 5.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

வ�ைனத���த ேகாபால�ர� , 6.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-

1 வ�ைனத���த ேகாபால�ர�  அ�ரஹார� , 7.வ�ைனத���த ேகாபால�ர� (வ.கி) 

கார�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 க�டப��ைளவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    ேம��� 

பா��த     ���க��ட�,    

,சி�கவன�  614630

1.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேப��வய� ��ய���� , 2.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 

தள��ேகா�ைட  ��ய���� , 3.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 சி�கவன� ��ய���� , 

4.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 சி�கவன� ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 5.திைனயா��(ஊ) 

வா��-4 த�மராஜ�வய� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

ேம���பா��த கிழ�� தா�� 

க��ட�   ,தி�ெந�லிவய�  

614630

1.திைனயா�� (ஊ) வா��-1 திைனயா�� , 2.திைனயா�� (ஊ) வா��-1 நமர��� , 

3.திைனயா�� (ஊ) வா��-1 தி�மா�ேசாைல , 4.திைனயா�� (ஊ) வா��-1 

தி�ெந�லிவய� , 5.திைனயா�� (ஊ) வா��-1 மாவலி�கேன�த� , 6.திைனயா�� (ஊ) 

வா��-1 க�ப�ேகாய�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� - ேம��� 

பா��த ெத�� தா��� 

க��ட�   ,ேகாபால�ர� 614630

1.ப�ராமணவய� (ஊ) வா��-1 ப�ராமணவய� ��ய���� , 2.ப�ராமணவய� (ஊ) வா��-1 

��த�� ��ய���� , 3.ப�ராமணவய� (ஊ) வா��-2 ேகாபால�ர� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊரா�சி ம�ற ���க��ட� 

கிழ���ப�தி   

,இைடயா��� 614616

1.இைடயா��� (ஊ)  வா��-1 இைடயா��� , 2.இைடயா��� (ஊ) வா��-1 

காைடஇைடயா��� , 3.இைடயா��� (ஊ)   வா��-1 ெகா����ைட , 4.இைடயா��� 

(ஊ)  வா��-1 ேசாலன� , 5.இைடயா��� (ஊ)  வா��-1 சிலா�தன� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தா�� 

க��ட�,��ப�ள� 614630

1.இைடயா��� (ஊ)  வா��-2 ��ப�ள� , 2.இைடயா��� (ஊ)  வா��-2 

ெவ�ளா��ம�கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   தா�� 

க��ட�,ேவதிய��� 614630

1.இைடயா��� (ஊ)  வா��-2 ந��வ�ள��ள� , 2.இைடயா��� (ஊ)  வா��-2 

ேவதிய��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��� 

பா��த கிழ�� தா�� 

க��ட� (ெத��� ப�தி)   

,நிைல��  614630

1.நிைல�� (ஊ) வா��-1 ெபா�ைகவய� , 2.நிைல�� (ஊ) வா��-2 நிைல�� ���கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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1 2 3 4 5

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட��� 

பா��த ெத�� தா�� 

க��ட� (கிழ��� ப�தி)   

,நிைல��  614630

1.நிைல�� (ஊ) வா��-3 �டைலவய� , 2.நிைல�� (ஊ) வா��-4 ெச�ல�ப�ேகா�ைட , 

3.நிைல�� (ஊ) வா��-5 கா����� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� தா�� க��ட�   

,இைடயா�திம�கல� 614620

1.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-1 ம�ண�காதி , 2.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-1 

ஆசா� ��ய���� , 3.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-1 வட�� ��ய���� , 

4.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-2 �சா� ��ய���� , 5.இைடயா�திம�கல� (ஊ) 

வா��-2 ந�ப��திட� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட��� 

பா��த  ெத�� தா�� 

க��ட�   

,இைடயா�திம�கல� 614620

1.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-2 ெகா�ல���ய���� , 2.இைடயா�திம�கல� (ஊ) 

வா��-2 பா���ேதவ� ��ய���� , 3.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-2 ேதன��கா� 

��ய���� , 4.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-2 ப�ன�யா� ��ய���� , 

5.இைடயா�திம�கல� (ஊ) வா��-2 அ�தி�கைர� ��ய���� , 6.இைடயா�திம�கல� 

(ஊ) வா��-3 க�ள��றி�சி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,    ,ஒ�ல�� 

614620

1.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1ஒ�ல�� ேமல���ய���� , 2.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-

1 ஒ�ல�� கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,    

,பாணாவய� 614620

1.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ப��ல��� , 2.கார�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 பானாவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ���க��ட�  

 ,கி��ணாஜிப��ன� 614630

1.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ) வா��-1 கி��ணாஜி�ப��ண� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 அர� உயா்நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த  �திய தா�� 

க��ட� (வட��� ப�தி)   

,கி��ணாஜிப��ன� 614630

1.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ)   வா��-1 ெகா���திட� , 2.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ) 

வா��-1 ெந�ேமலிவய� , 3.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ) வா��-1 இைடய�வய� , 

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

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

தா�� க��ட�   , 

ப�ரதாமராமப��ன�  614630

1.��ப�ரமண�ய�ர� (வ.கி) கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ)   வா��-2 ப�ரதாப�ராம�ப��ண� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய வட�� தா�� 

க��ட�   

,ப�ரதாப�ராமப��ன� 614630

1.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ) ��ப�ரமண�ய�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ��� 

க��ட� (வட��� ப�தி)   

,ப�ரதாப�ராமப��ன� 614630

1.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ) தி�ம�கல�ப�� , 2.கி��ணாஜி�ப��ண� (ஊ) 

ப��ைளயா�திட� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  ேம�� 

பா��த கிழ�� தா��� 

க��ட�,    ,ப�ட�கா� 614620

1.��பாைல (ஊ) வா��-2 ��பாைல ப��ண� , 2.��பாைல (ஊ) வா��-1 க�டண� 

வய� , 3.��பாைல (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 4.��பாைல (ஊ) வா��-2 

சதீாராம�ப��ண� , 5.��பாைல (ஊ) வா��-1 ேமல�தான� ேம�� , 6.��பாைல 

(ஊ) வா��-1 ேமல�தான� கிழ�� , 7.ேமல�தான� (வ.கி) ��பாைல (ஊ) வா��-3 

ப�ட�கா� ேம�� , 8.ேமல�தான� (வ.கி) ��பாைல (ஊ) வா��-3 ப�ட�கா� கிழ�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த �திய தா�� க��ட� 

(ந��ப�தி)   ,ேமல�தான� 

614620

1.��பாைல (ஊ) வா��-3 ப�ட�கா� ேம�� , 2.��பாைல (ஊ) வா��-3 ப�ட�கா� 

கிழ�� , 3.ேமல�தான� (வ.கி) ��பாைல (ஊ) வா��-1 க�டன�வய� , 

4.ேமல�தான� (வ.கி) ��பாைல (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

5.ேமல�தான� (வ.கி) ��பாைல (ஊ) வா��-2 சதீாராம�ப��ண� , 6.ேமல�தான� 

(வ.கி) ��பாைல (ஊ) வா��-1 ேமல�தான� ேம�� , 7.ேமல�தான� (வ.கி) 

��பாைல (ஊ) வா��-1 ேமல�தான� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� பா��த 

ேம�� தா�� க��ட� 

கிழ���ப�தி   ,ெப�ம���

1.மி�னாெமாழி (ஊ) வா��-3 சாலிய� உ�கைட , 2.ெப�ம��� (ஊ) வா��-1 

ெப�ம��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,    

,மி�னாெமாழி 614618

1.மி�னாெமாழி (ஊ) வா��-1 சாலிய� , 2.மி�னாெமாழி (ஊ) வா��-1 மி�னாெமாழி 

அக�பைடயா� வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட� ெத��� ப�தி   

,ெவ��� சி�வைர  614618

1.ெப�ம��� (ஊ) வா��-2 ெவ��� சி�வைர , 2.ெப�ம��� (ஊ) வா��-2 நா�டாண� 

, 3.ெப�ம��� (ஊ) வா��-2 ெநா�சிேய�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� தா�� க��ட� 

கிழ���ப�தி   ,மண�� 

614620

1.மண�� (ஊ) வா��-2 மண��  , 2.மண�� (ஊ)  வா��-2 ப�மண��� , 3.மண�� 

(ஊ) வா��-3 அதவ��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,கீர�� 614620

1.மண�� (ஊ) வா��-3 கீர�� , 2.மண�� (ஊ) வா��-3 நாக�பா��ர� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�தி�  ேம���ப�தி   

,கா��கமல� 614620

1.கா��கமல� (வ.கி) மண�� (ஊ)  வா��-1 ம�ல� ��ய���� , 2.கா��கமல� (வ.கி) 

மண�� (ஊ)  வா��-2 நாத� வய� ��ய���� , 3.கா��கமல� (வ.கி) மண�� (ஊ)  

வா��-2 கா���ப�ராமண வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�தி� ந��ப�தி    

,கா��கமல� 614620

1.கா��கமல� (வ.கி) மண�� (ஊ)  வா��-1 ெப�ய��ய���� , 2.கா��கமல� (வ.கி) 

மண�� (ஊ)  வா��-1 ���வய� ��ய���� , 3.கா��கமல� (வ.கி) மண�� (ஊ)  

வா��-1 கா��கமல� காலன� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஓ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட�   ,ெவ��ா். 614620.

1.ெவ��� (வ.கி) ெவ���(ஊ) வா�� -1 ெவ��� ��ய���� க.எ�.1-71,105-126 , 

2.ெவ��� (வ.கி) ெவ���(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� க.எ�.72-104 , 

3.ெவ��� (வ.கி) ெவ���(ஊ) வா��-2  உைடயா�ேகாவ�� ஆதிதிராவ�ட� ��ய����  , 

4.ெவ��� (வ.கி) ெவ���(ஊ) வா��-2 ��தரராஜ�ர� க.எ�.184-194 , 5.ெவ��� (வ.கி) 

ெவ���(ஊ) வா��-2 கரவ�டா�  ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� - ேம��� 

பா��த ந� தா�� க��ட� 

(ெத��� ப�தி)   ,த�டைல 

614620

1.த�டைல (ஊ) வா��-1 த�டைல  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 55 of 72



35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, வட�� 

பா��த தா�� க��ட� 

ேம�� ப�தி   

,ெவ�டன�வய� 614620

1.த�டைல (ஊ) வா��-1 க��பா��றி�சி , 2.த�டைல (ஊ) வா��-2 கீழ��றி�சி , 

3.த�டைல (ஊ) வா��-2 சகீன�வய� , 4.த�டைல (ஊ) வா��-2 ந�லிவய� , 

5.த�டைல (ஊ) வா��-2 ேவ�டன�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, வட�� 

க��ட� ேம��� ப�தி   

,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-1 வட��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, வட�� 

க��ட� கிழ��� ப�தி   

,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-1 ��நாமட� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� பா��த 

கிழ�� தா�� க��ட�தி� 

ெத���ப�தி   

,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-4 ெபா�ைதய� ��ய���� , 

2.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-4 உசில�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  

ெத���பா��த வட��� 

தா�� க��ட�   

,ெபா�னகர� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-4 அ�ேதாண�யா��ர� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா��� 

க��ட�   ,ெபா�னகர� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-4 ம�னவ�காலன� ெபா�னகர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �திய தா�� 

க��ட�    ,வட�� 

அ�மாப��ன� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-2 பாத�கார ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� (����) 

ெத�� பா��த வட�� தா�� 

க��ட�,   ,வட�� 

அ�மாப��ன�  614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-2 ���� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ந��க��ட�  

 ,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-3 ப�த�கா� , 2.மா�தா��� (வ.கி), 

மணேம��� (ஊ) வா��-3 ந��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 57 of 72
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தா�� 

க��ட�தி� ேம��� ப�தி   

 ,கீழ மா�தா��� 614620

1.மா�தா��� (வ.கி), மணேம��� (ஊ) வா��-3 மா�தா��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�, வட���ப�தி   

,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி) மணேம��� (ஊ) வா��-5 கீழ���ய���� , 2.மணேம��� (வ.கி) 

மணேம��� (ஊ) வா��-5 ச�ைத�ேப�ைட , 3.மணேம��� (வ.கி) மணேம��� (ஊ) 

வா��-5 அ�ரஹார� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

க��ட� ெத���ப�தி   

,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி) மணேம��� (ஊ) வா��-5 ம�ச��ள� , 2.மணேம��� (வ.கி) 

மணேம��� (ஊ)  வா��-5 அ�ணாநக� , 3.மணேம��� (வ.கி) மணேம��� (ஊ) 

வா��-5 ெஜகத��வரா ேகாய�� ெத� , 4.மணேம��� (வ.கி) மணேம��� (ஊ) வா��-5 

அ�யனா� ேகாய�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

க��ட� ந��ப�தி   

,மணேம��� 614620

1.மணேம��� (வ.கி)  மணேம��� (ஊ)   வா��-5 ெச���த��ர� , 2.மணேம��� 

(வ.கி)  மணேம��� (ஊ)   வா��-5 சிவ�ேகாவ�� ெத� , 3.மணேம��� (வ.கி)  

மணேம��� (ஊ)   வா��-5 மண�ய�கார�ெத� , 4.மணேம��� (வ.கி)  மணேம��� 

(ஊ)   வா��-5 ெத��� அ�ம�ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� (ெப�க�) 

வட��� பா��த ெத�� 

தா�� க��ட�   

,அ�மாப��ன�  614617

1.மணேம��� (வ.கி)  அ�மாப��ன� (ஊ) வா��-1 அ�மாப��ன� வட�� �த� ெத� 

(கத� எ� 1-184) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�(ெப�க�) 

ெத�� பா��த வட�� தா�� 

க��ட�   ,அ�மாப��ன�  

614617

1.மணேம��� (வ.கி)  அ�மாப��ன� (ஊ) வா��-1 அ�மாப��ன� வட�� �த� ெத� 

(கத� எ� 185�� ேம�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� பாக� �திய 

தா�� க��ட�தி� கிழ��� 

ப�தி   ,அ�மாப��ன�  

614617

1.மணேம��� (வ.கி)  அ�மாப��ன� (ஊ) வா��-1 அ�மாப��ன� இர�டா� ெத� , 

2.மணேம��� (வ.கி)  அ�மாப��ன� (ஊ) வா��-1 க�மாள� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

233 233 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ���பாக �திய 

தா��� க��ட�தி� 

ந��ப�தி   ,அ�மாப��ன� 

614617

1.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)   வா��-2 வட�� இர�டா� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� - வட��� 

பா��த கிழ���பாக �திய 

தா��� க��ட� (ேம��� 

ப�தி)   ,அ�மாப��ன� 614617

1.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)   வா��-2 பைடயா�சி ெத� , 

2.ஆ�ைடயா�ப��ண� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)   வா��-2 ஆ�ைடயா�ப��ண� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆ�க� 

ந�நிைல�ப�ள�  

கிழ���பா��த ேம�� 

தா��� 

க��ட�(ெத���ப�தி)   

,அ�மாப��ன�   614617

1.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)   வா��-5 ெத�� 1-� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆ�க� 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த வட�� தா��� 

க��ட�   ,அ�மாப��ன�   

614617

1.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)   வா��-6 ெத�� 2-� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆ�க� 

ந�நிைல�ப�ள� ,ெத�� 

பா��த ந�வ�� உ�ள 

தா��� க��ட�தி� கிழ��� 

ப�தி   ,அ�மாப��ன� 614617

1.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)  வா��-1 அ�மாப��ன� ெத�� �த�ெத� , 

2.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)  வா��-3 ����� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆ�க� 

ந�நிைல�ப�ள� - ெத��� 

பா��த ந�வ�� உ�ள 

தா��� க��ட� (ேம�� 

ப�தி)   ,அ�மாப��ன� 614617

1.மணேம��� (வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)  வா��-2 ஆய��ப��ண� , 2.மணேம��� 

(வ.கி) அ�மாப��ன� (ஊ)  வா��-4 ஒ�ட�கைர ஆலி�சாவய� , 3.மணேம��� (வ.கி) 

அ�மாப��ன� (ஊ)  வா��-5 திெரௗபதி அ�பா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 �ன�த �ைசய�ப� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட�தி� ெத��� ப�தி   

,வ���� 614617

1.வ���� (வ.கி) வ����(ஊ) வா��-2 வ���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 �ன�த �ைசய�ப� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட�தி� வட���ப�தி    

,வ���� 614617

1.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ) வா��-1 �றி�சிவய� , 2.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ) வா��-1 

மண�கா� , 3.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ) வா��-1 ஒ�ட�கைர , 4.வ���� (வ.கி) வ���� 

(ஊ) வா��-2 �லவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 �ன�த �ைசய�ப� 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட��� தா�� 

க��ட� (கிழ�� ப�தி)   

,வ���� 614617

1.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ) வா��-4 த�ப�தா�வய� , 2.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ)  ப�தி 

வா��-4 ர�ம� நக� , 3.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ) ப�தி வா��-4 வ�ன��சி�ப��ன� , 

4.வ���� (வ.கி) வ���� (ஊ) ப�தி வா��-3 �ணபதிம�கள� , 5.வ���� (வ.கி) ெந�ேவலி 

(ஊ) ப�தி வா��-3 ெந�ேவலி  , 6.வ���� (வ.கி) ெந�ேவலி (ஊ) ப�தி வா��-3 

ெகா��வய�  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட��  தா��� 

க��ட�   ,கரக�திேகா�ைட 

614619

1.கரக�தி�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 கீழ�பா�ப�� , 2.கரக�தி�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 

ேமல�பா�ப�� , 3.கரக�தி�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 கரக�தி�ேகா�ைட 

வ�ன�ய��ய���� , 4.கரக�தி�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4 கரக�தி�ேகா�ைட  , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ந���ற 

ஓ���க��ட�   

,கரக�திேகா�ைட 614619

1.ெந�ேவலி (ஊ)   வா��-1 பர�� வ���வய� , 2.ெந�ேவலி (ஊ)  (ப�தி) வா��-3 

பயமறியாேன�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட��� பா��த  ெத�� 

தா�� க��ட�( கிழ��� 

ப�தி)   ,அ�பலவாேன�த� 

614618

1.ெந���ைப (ஊ)   வா��-1 க���கைர , 2.ெந���ைப (ஊ)   வா��-1 இைடய�வய� , 

3.ெந���ைப (ஊ)   வா��-2 அழி�சிேய�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245 அர� ேம�நிைல�ப�ள� - 

வட��பா��த ெத�� தா�� 

க��ட� (ந�� ப�தி)  

,அ�பலவாேன�த� 614618

1.ெந���ைப (ஊ)  (ப�தி) வா��-1 ெந���ைப , 2.ெந���ைப (ஊ)   வா��-1 

ஏ�ப�ேகா�ைட , 3.ெந���ைப (ஊ)   வா��-2 க�வாேன�த� , 4.ெந���ைப (ஊ)   

வா��-3 சி�தாவன� , 5.ெந���ைப (ஊ)   வா��-3 அழக�ேகா�ைட , 6.ெந���ைப (ஊ)  

 வா��-3 ெச�மனா�ெபா�ட� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத��� 

பா��த வட�� தா��� 

க��ட�   ,ேகாேல�திர� 

614617

1.ேகாேல�திர� (வ.கி) ேகாேல�திர� (ஊ)  வா��-1 ேகாேல�திர� ேமல�ேகா�ைட , 

2.ேகாேல�திர� (வ.கி) ேகாேல�திர� (ஊ) வா��-1 ேகாேல�திர�  , 3.ேகாேல�திர� (வ.கி) 

ேகாேல�திர� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 4.ேகாேல�திர� (வ.கி) 

ேகாேல�திர� (ஊ) வா��-2 ெவ�ளாள�ெகா�ைல , 5.ேகாேல�திர� (வ.கி) 

ேகாேல�திர� (ஊ) வா��-2 �ரச��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 �ன�தேம� உதவ� 

ந�நிைல�ப�ள� - வட�� 

பா��த ெத�கிழ�� தா��� 

க��ட� (ேம�� ப�தி)   

,�வ�� 614618

1.ெர�ைடயாள� (வ.கி) சா�திய� (ஊ) வா��-1 சகீேன�த� , 2.ெர�ைடயாள� (வ.கி) 

சா�திய� (ஊ) வா��-2 கிறி��வ� ��ய���� , 3.ெர�ைடயாள� (வ.கி) சா�திய� (ஊ) 

வா��-2 ெப�ய��ய���� , 4.ெர�ைடயாள� (வ.கி) சா�திய� (ஊ) வா��-2 வசவ� 

��ய���� , 5.ெர�ைடயாள� (வ.கி) சா�திய� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

6.ெர�ைடயாள� (வ.கி) சா�திய� (ஊ) வா��-2 ���� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 �ன�தேம� உதவ� ெப�� 

ந�நிைல�ப�ள� - வட�� 

பா��த ெத�கிழ�� தா��� 

க��ட� (கிழ�� ப�தி)   

,�வ�� 614618

1.சா�திய� (ஊ) வா��-2 சா�திய� , 2.சா�திய� (ஊ) வா��-2 �வ�� , 3.சா�திய� (ஊ) 

வா��-2 சா�தம�கல� , 4.சா�திய� (ஊ) வா��-2 தி�நாராயணம�கல� , 5.சா�திய� 

(ஊ) வா��-1 காவ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,   ,க�ணா��� 614618

1.தாழ��(ஊ) ப�தி வா��-3 க�ணா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

க��ட� கிழ���ப�தி   

,ம�ச��� 614619

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

(ஊ) வா��-1 வட�� ��ய����, ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� எ�.எ�.ஏ 

தா�� க��ட�(வட���ப�தி) 

  ,ம�ச��� 614619

1.ம�ச��� (வ.கி) ம�ச��� (ஊ) வா��-1 ம�ச��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

252 252 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� (அைற எ� -

5) ெத���ப�தி   

,ேகா�ைடப��ன� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-2 ேகா�ைட�ப��ன� வட���ெத� , 

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

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� (அைற எ�-

6) வட���ப�தி   

,ேகா�ைடப��ன� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-2 ேகா�ைட�ப��ன� ந��ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� (ெப�க�) 

கிழ��� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� (ெத��� 

ப�தி)   ,ேகா�ைடப��ன� 

614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-3 ேகா�ைட�ப��ன�  பாவ��ெத� , 

2.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-3 ேகா�ைட�ப��ன� ச�க� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

255 255 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�பப�ள� (ஆ�க�) 

ேம�� பா��த கிழ�� 

�.ப�.இ.ப� தா�� க��ட�   

,ேகா�ைடப��ன� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) (ப�தி) 7.  ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அரசின� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள� - ேம��� 

பா��த கிழ�� 

ஓ���க��ட� (வட��� 

ப�தி)   ,ேகா�ைடப��ன� 

614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ)  வா��-2 ேமல�ெத�, தா�மஹா� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அரசின� ெப�க� 

உய�நிைல�ப�ள� - ேம��� 

பா��த கிழ�� 

ஓ���க��ட� (ெத��� 

ப�தி)   ,ேகா�ைடப��ன� 

614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) (ப�தி) வா��-5 ேமல�ெத�, தா�மஹா� , 

2.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) (ப�தி) வா��-5 இரண�வய�,யா��ஹச� 

ேப�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� (அைற எ�-

7)   ,ேகா�ைடப��ன�   614619

1.ெகா��ள� (வ.கி)  ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-4ச�திர� ெத� (ப�தி-1) , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��� பா��த ேம�� 

தா��� க��ட� (அைற எ�-

8)   ,ேகா�ைடப��ன�   614619

1.ெகா��ள� (வ.கி)  ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-4ச�திர� ெத� (ப�தி-2) , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� தா��� 

க��ட� (கிழ��� ப�தி) 

ம�னவ� காலண�   

,ேகா�ைடப��ன� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-1 ச�திர� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

261 261 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� தா��� 

க��ட� (ேம��� ப�தி) 

ம�னவ� காலன�   

,ேகா�ைடப��ன� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ) வா��-1 ச�திர� �த� ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம�� தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,����� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ)  வா��-1 ெகா���ள� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம�� தா�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,����� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ)  வா��-1 ����� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

264 264 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ைமய தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,����� 614619

1.ெகா��ள� (வ.கி) ேகா�ைடப��ன� (ஊ)  வா��-1 ����� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� -  

ேம��� பா��த கிழ�� 

தா��� க��ட� (ெத�� 

ப�தி)   ,ெஜகதாப��ன�  

614619

1.கீழம�ச��� (ஊ)  வா��-1 கீழ�காவ�� , 2.கீழம�ச��� (ஊ)  வா��-1 வ�த��� , 

3.கீழம�ச��� (ஊ)  வா��-1 ேகாட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ெத�� பா��த 

ெத�� தா��� க��ட�,   

,ேகாடா���  614619

1.கீழம�ச��� (ஊ)  வா��-1 கீழம�ச���  , 2.கீழம�ச��� (ஊ)  வா��-1 

ப�ய�ேகா�ைட , 3.கீழம�ச��� (ஊ) வா��-2 ெச��மகாேதவ��ப��ன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� தா��� 

க��ட� (வட�� ப�தி)   

,ெஜகதா�ப��ன� 614619

1.கீழம�ச��� (வ.கி) கீழம�ச��� (ஊ) வா��-1 ெஜகதா�ப��ன� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

268 268 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த கிழ�� தா�� 

க��ட� (ெத���ப�தி)   

,ெச�லேன�த� 614619

1.கீழம�ச���(ஊ) வா��-2 ெச�லேன�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த கிழ�� 

தா���க��ட�(வட���ப�தி)

   ,ெச�லேன�த� 614619

1.கீழம�ச���(ஊ) வா��-2 அ�ய�ப��ன� , 2.கீழம�ச���(ஊ) வா��-2 சி�தேன�த� , 

3.கீழம�ச���(ஊ) வா��-2 பா�வதிய�பா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம��� 

பா��த ந�� தா�� க��ட� 

(வட��� ப�தி)   

,ெச�லேன�த� 614619

1.கீழம�ச��� (ஊ) வா��-3 ெச�லேன�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த ந�வ�� உ�ள 

தா��� க��ட� (ெத��� 

ப�தி)   ,ெச�லேன�த� 614619

1.கீழம�ச��� (ஊ) வா��-1 ெச�லேன�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

272 272 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த  வட�� தா�� 

க��ட�(ேம���ப�தி)   

,பால��� 614619

1.கீழம�ச��� (ஊ) வா��-2 பால��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� - ஓ���க��ட�  

கிழ���ப�தி்   ,கிளாரவய� 

614621

1.ெவ��வய� (ஊ) வா��-3 ���த� ஆ��ேய�த� , 2.ெவ��வய� (ஊ) வா��-3 

நாராயண�ர� , 3.ெவ��வய� (ஊ) வா��-3 ெபா�தய�வய� , 4.ெவ��வய� (ஊ) வா��-

3 வ��வநாத�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ள� - 

ெத�� பா��த வட�� 

தா��� க��ட� கிழ�� 

ப�தி,    ,பால��� 614621

1.ெவ��வய� (ஊ) வா��-2. �மர�ப�வய� , 2.ெவ��வய� (ஊ) வா��-3 ஆ�திவய� , 

3.ெவ��வய� (ஊ) வா��-3 ��தேன�த� , 4.ெவ��வய� (ஊ) வா��-3 ஏ�பவய� , 

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

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

ஓ���க��ட� ேம���ப�தி 

  ,கிளாரவய� 614621

1.ெவ��வய� (ஊ) வா��-1 கிளாரவய� , 2.ெவ��வய� (ஊ) வா��-1 ம�கள� , 

3.ெவ��வய� (ஊ) வா��-1 மரவேன�த� , 4.ெவ��வய� (ஊ) வா��-1 காசா��� , 

5.ெவ��வய� (ஊ) வா��-1 சா���� , 6.ெவ��வய� (ஊ) வா��-1 ெவ��வய� , 

7.ெவ��வய� (ஊ) வா��-2 பா�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   ராமநாத�ர� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
183   அற�தா�கி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

276 276 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெச�யான� 

614621

1.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 2.ெச�யான� 

(வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   தவ�ட� ��ய���� , 3.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   

வா��-1 ���ராசா ��ய���� , 4.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 ெப�ய 

��ய���� , 5.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 மறவ� ��ய���� , 

6.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 அ�ரஹார� ��ய���� , 7.ெச�யான� 

(வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 அக�ைடய� (ந�தவன ��ய����) , 8.ெச�யான� 

(வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 ெவ�ளாள� ��ய���� , 9.ெச�யான� (வ.கி)  

ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 ெகா�ல� ��ய���� , 10.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ) 

  வா��-1 ேமல���ய���� , 11.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 ஏ�த� 

��ய���� , 12.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-1 யாதவ� ��ய���� , 

13.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-2 கீழேய�ப� வட�� ��ய���� , 

14.ெச�யான� (வ.கி)  ெச�யான� (ஊ)   வா��-2 கீழேய�ப� ெத�� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இட� ���ேகா�ைட

கேண�.இ.ஆ.ப

மாவ�ட ேதா்த� அதிகா� ம��� ஆ�சி தைலவா்

நா�  01.09.2018
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