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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

1 1 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

மழவராயந��� 614717    ,"திய 

க�#ட$, வட�% "ற$   ேம'%ப%தி 

ெத'%�பா�()

1.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) க.�ப�#/ைல ேமலெத. வா�2-1 , 2.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) க.�ப�#/ைல கீழ(ெத. 

வா�2-1 , 3.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) சி
ன�க.�ப�#/ைல வா�2-2 , 4.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) சி
ன�க.�ப�# /ைல 

அ$பலகார ெத. வா�2-2 , 5.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற வாகன ெத. வா�2 -2 , 6.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ 

(ஊ) தி.வ:2()ைற வட�% ெத. வா�2-2 , 7.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற கீழ( ெத. வா�2 -2 , 8.மழவராயந��� 

(வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற ெத'% ெத. வா�2-2 , 9.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற ேமல(ெத. வா�2-2 , 

10.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற ெமய>
ேரா2 வா�2- 2 , 11.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற 

ேகானா�ெத. வா�2-3 , 12.மழவராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தி.வ:2()ைற அ?சன ெத. வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊ.ஒ.).ப�ள� மழவராயந��� 614717   

,ப>ரதான�க�#ட$ வட�% ப�க$ கிழ�% 

ப%தி

1.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மழவராயந��� மா?ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 3 , 2.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

மழவராயந��� வட�% ெத. வா�2- 3 , 3.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மழவராயந��� ேமல( ெத. வா�2- 3 , 4.மழவராயந��� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) மழவராயந��� ெத'% ெத. வா�2 -3 , 5.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மழவராயந��� கி�ட@கி ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊ.ஒ.).ப�ள� கிழ�% ப%தி ெத'%பா�(த 

 "தியஒ�2�க�#ட$   ,மழவராயந��� 

614717

1.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மழவராயந��� உBசிேம2 ெத. வா�2- 4 , 2.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) த�டா
 ேகாய>� P. 

W. ெத. வா�2- 4 , 3.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) த�டா
 ேகாய>� ேமல( ெத. வா�2- 4 , 4.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

த�டா
 ேகாய>� கீழ(ெத. வா�2- 4 , 5.மழவராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) த�டா
 ேகாய>� ெத'% ெத. வா�2- 4 , 6.மழவராயந��� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) த�டா
 ேகாய>� ெபார� ேகா�ட$ வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள�, 

%
ன�E�  614717   ,ப>ரதான ஒ�2� 

க�#ட$

1.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� காலன� ெத. வா�2- 1 , 2.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல(ெத. வா�2-1 , 3.%
ன�E� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வாG�கா� ெத. வா�2 1 , 4.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ வா�2 1 , 5.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

மIைதகாரெத. வா�2 2 , 6.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எட(ெத.  வா�2- 2 , 7.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Kைம(தா@கி ெத. வா�2- 2 , 

8.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2 ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 9.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச�க# ெத. வா�2- 3 ,

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

5 5 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள�, 

%
ன�E�  614717   ,வட�% பா�(த 

ெத'% க�#ட$

1.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காள�ய$ம
 ேகாவ>� ேமலெத. வா�2 -3 , 2.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காள�ய$ம
 ேகாய>� கீழ(ெத. 

வா�2 -3 , 3.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. வா�2- 4 , 4.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காள�ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 4 , 

5.%
ன�E� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ளா
 ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊ.ஒ.).ப�ள�,Lதம@கல$,ப�ள�வ�(தி 

614714   ,கிழ�% ப%தி வட�% பா�(த) 

ப>ரதான க�#ட$

1.ப�ள�வ�(தி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள�வ�(தி ேமலெவள� வா�2- 1 , 2.ப�ள�வ�(தி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lதம@கல$ ப>டாைக %#யான ெத. 

வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ெப?ய 

%.வா#   ,ேம'% "ற க�#ட(தி
 

வட�% பா�(த)

1.ப�ள�வ�(தி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய %.வா# ப>டாைக வா�2- 2 , 2.ப�ள�வ�(தி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய%.வா# வட�% அ?சன( ெத. 

வா�2- 2 , 3.ப�ள�வ�(தி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய%.வா# ேதா�" ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 அரK உய�நிைல�ப�ள�, வ>�கிரபா:#ய$ 

 614717    ,"திய க�#ட$ கிழ�% ப%தி 

வட�% பா�(த)

1.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல அ�ரஹார$ வா�2- 1 , 2.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல ெவ�ளாள� ெத. வா�2- 1 , 

3.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ அ�ரஹார$ வா�2- 1 , 4.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள�Mட( ெத. வா�2- 1 , 

5.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 1 , 6.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ ெவ�ளாள� ெத. வா�2- 1 , 

7.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத'%ெத.  வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரK உய�நிைல�ப�ள�,  

வ>�கிரபா:#ய$  614717   ,"திய 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'% ப%திவட�% 

பா�(த)

1.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராமசIதிர"ர$ வா�2- 2 , 2.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ளவராய
 க�டைள வா�2- 2 , 

3.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nகமதிய� ெத. வா�2- 3 , 4.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ளாள� ெத. வா�2- 3 , 

5.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கா?யம@கள$ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 6.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கிராIேதா�" வா�2- 

3 , 7.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஏ?(ெத. வா�2- 3 , 8.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�கைர பால(த#( ெத. வா�2- 3 , 

9.வ>�கிரபா:#ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஜQவா(ெத. வா�2- 3

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

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ஆலா(R�  610204   ,வட�% "ற "திய 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'% பா�(த)

1.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மSசவா# வ�Tவ ெத. வா�2- 1 , 2.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மSசவா# ப�ள�வாச� ஆதிதிராவ>ட� 

ெத. வா�2- 1 , 3.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மSசவா# வ�Tவ வா:ைடயா� ெத. வா�2- 1 , 4.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

நIதிமா@%# ஆதிதிராவ>டெத. வா�2- 2 , 5.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வாG�கா�கைர ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 6.ஆலா(R� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. நIதிமா@%# வா�2- 2 , 7.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) நIதிமா@%# அ�ரஹார$  வா�2- 2 , 

8.ஆலா(R� (ஊ) நIதிமா@%# வாG�கா�கைர ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2 , 9.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப2ைக ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 

3 , 10.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேச? ெத.  வா�2- 3 , 11.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆல(R� ேரா�2( ெத. வா�2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊ.ஒ.ந.ப�ள�, ஆலா(R�  610204   

,கிழ�% பா�(த க�#ட(தி
 வட�%

1.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆல(R� ெப?யெத. வா�2- 3 , 2.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆல(R� அ�ரஹார$ ெத. வா�2- 3 , 

3.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப.மா� ேகாய>� ெத. வா�2- 4 , 4.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வாG�கா�கைர ெத. வா�2- 4 , 

5.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. வா�2- 4 , 6.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")(ெத. வா�2- 4 , 7.ஆலா(R� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ந(த$ ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள�  

கீராள(R�   610205   ,ஒ�2�க�#ட$

1.கீராள(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மட�"ர$ வா�2-1 , 2.கீராள(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீராள(R� வா�2- 1,2 , 3.கீராள(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

தி.�ெகா�ள��கா2  வட�% ெத. வா�2- 3 , 4.கீராள(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�ெகா�ள��கா2 காலன�( ெத. வா�2- 3 , 5.கீராள(R� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) தி.�ெகா�ள��கா2 ந2(ெத. வா�2- 3 , 6.கீராள(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�ெகா�ள��கா2 ேகாவ>ல# வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�  தி.(த@M� 

610205     ,ஒ�2�க�#ட$,கிழ�%�"ற$

1.தி.(த@M� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேரா�2( ெத. வா�2- 1 , 2.தி.(த@M� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி�டBேச? வா�2- 2 , 3.தி.(த@M� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. வா�2- 1 , 4.தி.(த@M� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலண> ெத. வா�2- 3 , 5.தி.(த@M� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய 

ெத. வா�2- 3 , 6.தி.(த@M� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>�ைளயா� ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 7.தி.(த@M� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 

1

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

14 14 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

வ
ன�ய# ேகாம�  610201   

,ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%� பா�(த)

1.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேகாம� ேரா�2( ெத. வா�2- 1 , 2.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வட�% காலன� ெத. வா�2- 1 , 3.ேகாம� (வ.கி) 

ம'-$ (ஊ) தாமைர�%ள( ெத. வா�2- 1 , 4.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வட�% %#யானெத. வா�2- 1 , 5.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

வ
ன�ய# ேகாம� ெப?யெத. வா�2- 2 , 6.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 7.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ெத'% காலன� ெத. வா�2- 2 , 8.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெப?யநாயகி"ர$ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 9.ேகாம� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) உBசி 

ேம�2( ெத. வா�2- 2 , 10.ஆதV� (வ.கி), ேகாம� (ஊ) ஆதW� வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 11.ஆதV� (வ.கி), ேகாம� (ஊ) ஆதW� 

தாமைர %ள(ெத. வா�2- 3 , 12.ஆதV� (வ.கி), ேகாம� (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 13.ஆதV� (வ.கி), ேகாம� (ஊ) ெத'% 

காலன� ெத. வா�2- 3 , 14.ஆதV� (வ.கி), ேகாம� (ஊ) ஆதW� மண� ேம�2( ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 X இராமகி.Zணா உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள� அ$மV� 610201   

,ைல�[� க�#ட$  ேம'%ப%தி

1.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா(த@%#ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 2.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா(த@%# %#யான(ெத. வா�2- 1 

, 3.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா(த@%# காலன�ெத. வா�2- 1 , 4.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழஅ$மV� %#யான(ெத. வா�2- 2 , 

5.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழஅ$மV�  ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 6.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலஅ$மV� %#யான(ெத. 

வா�2- 3 , 7.அ$மV� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலஅ$மV� ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� கBசன$  

610201   ,வட�% /ைல ஒ�2�க�#ட$

1.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>ள(R� ேரா2 வா�2- 1 , 2.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஆ�ர%# ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 3.கBசன$ (வ.கி) 

ம'-$ (ஊ) ஆ:#(ேதா�" வா�2- 1 , 4.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேமல கBசன$ வா�2- 1 , 5.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) காக$ வட�%( 

ெத. வா�2- 1 , 6.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) காக$ ெத. வா�2- 1 , 7.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) காக$ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 

8.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) கBசன$ ெத. வா�2- 1 , 9.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 10.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

வட�%� கBசன$ வா�2- 2 , 11.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) சIைத(ேதா�" வா�2- 2 , 12.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ப2(தா
 ேதா�" வா�2- 2 , 

13.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) கீழவ Qதி வா�2- 2 , 14.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத'% வ Qதி வா�2- 2

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

17 17 அரK உய�நிைல ப�ள� கBசன$  610201   

,"திய  க�#ட(தி
 வட�% 

"ற$ஒ�2�க�#ட$ கிழ�% பா�()

1.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 2 , 2.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 1 , 3.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

கீவ\� ேரா2 வா�2- 1 , 4.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேதா�" ெத. வா�2- 1 , 5.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) கBசன$ ெத. வா�2- 2 , 6.கBசன$ 

(வ.கி) ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 2 , 7.கBசன$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) கBசன$ ேரா2 வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� வ>ள(R� 

610201   ,ஒ�2�க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) வ>ள(R� மா
N�# ெத. வா�2-1 , 2.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) வ>ள(R�  வாG�கா�கைர ெத. வா�2- 1 

, 3.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) வ>ள(R� ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 4.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) வ>ள(R� %#யான( ெத. வா�2- 1 , 

5.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) வ>ள(R� அ�ரஹார$ ெத. வா�2- 1 , 6.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) சனெவள� ேசா(தி?ய$ ெத. வா�2- 1 , 

7.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) பா$" "%Iதந��� %#யான( ெத. வா�2- 1 , 8.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) பா$" "%Iதந��� 

ப@களாெத. வா�2- 1 , 9.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) பா$" "%Iதந��� ந2(ெத. வா�2- 1 , 10.வ>ள(R� (வ.கி), கBசன$ (ஊ) பா$" 

"%Iதந��� ேமல(ெத. வா�2- 2

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

19 19 X சப? மழைலய� ம'-$ 

ெதாட�க�ப�ள� ஆல(த$பா# 610211   

,ஒ�2�க�#ட$ கிழ�% ப%தி ெத'% 

பா�(த)

1.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 2.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 ெத. வா�2- 1 , 

3.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கைட(ெத. ஆல(த$பா# வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஜானகிஅ:ண> அரK ேம�நிைல�ப�ள� 

ெபா
ன�ைர ஆல(த$பா#  610203   ,12 

ஆ$ வ%�பைற இ ப>?]

1.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�ல$ கீழ(ெத. வா�2- 2 , 2.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�ல$ காலன� ெத. வா�2- 2 , 

3.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�ல$ ந2(ெத. வா�2- 2 , 4.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�ல$ ேமல(ெத. வா�2- 2 , 

5.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�ல$ க�டைள ெத. வா�2- 2 , 6.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�ல$ ெத'% ெத. வா�2- 2 , 

7.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெபா
ன�ைர  வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஜானகிஅ:ண> அரK ேம�நிைல�ப�ள� 

ெபா
ன�ைர ஆல(த$பா#  610203   ,12 

ஆ$ வ%�பைற ஈ ப>?] ேம'% 

ப�க(தி
 வட�% ப%தி

1.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம
மத
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 2.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெஜய@ெகா:ட அ$ம
 ேகாவ>� 

ெத. வா�2- 3 , 3.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெபா
ன�ைர கைட(ெத. வா�2- 3 , 4.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேக� காலன� வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஜானகி அ:ண> அரK ேம�நிைல� ப�ள� 

ெபா
ன�ைர ஆல(த$பா# 610203   ,ெத
 

கிழ�% க�#ட$ வட�% பா�(த)

1.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பர�பா
 க�டைள வா�2- 4 , 2.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இளவரசந�_� வா�2- 4 , 3.ஆல(த$பா# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ$ேபா?கைர வா�2- 4 , 4.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராஜா ெத. வா�2- 4 , 5.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேசாைலெகா�ைல ெத. வா�2- 4 , 6.ஆல(த$பா# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மாதாேகாவ>� ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,ஆ:டா@கைர 610 203   

,"திய ஒ�2�க�#ட$

1.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 1 , 2.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. வா�2- 1 , 3.ஆ:டா@கைர (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) நாய�க� ந(த$ வா�2- 1 , 4.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 1   , 5.ஆ:டா@கைர (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 2 , 6.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேரா�2( ெத. வா�2- 2 , 7.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல( 

ெத. வா�2- 2 , 8.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி
ன ஆ:டா@கைர வா�2- 2 , 9.ஆ:டா@கைர (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம�ேட? ெத. வா�2-

 2

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

24 24 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஆலிவல$ Lசலா@%# 610203   ,"திய 

ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) N
ன�E� அ?சIதிர நதி�கைர வா�2- 1 , 2.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) N
ன�E� ேமல ஆதிதிராவ>ட� 

ெத. வா�2- 1 , 3.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) N
ன�E� கிழ�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 4.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) N
ன�E� 

ஆ'றா@கைர( ெத. வா�2- 1 , 5.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) N
ன�E� வட�% %#யான ெத. வா�2- 1  , 6.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) N
ன�E� ேம'% %#யான ெத. வா�2- 1 , 7.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� ேம'% %#யான ெத. வா�2- 1 , 8.Lசலா@%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%# கிழ�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 9.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%# ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. 

வா�2- 1 , 10.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%#  எ$ ஜி ஆ� ெத.  வா�2- 1   , 11.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%# 

ஆதிதிராவ>ட� ெத.1 வா�2-1 , 12.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%#  %#யான ெத. வா�2-1 , 13.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

Lசலா@%# ஆதிதிராவ>ட� ெத.-2 வா�2-1   , 14.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%# ஆதிதிராவ>ட� ெத.111 வா�2-1 , 15.Lசலா@%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசலா@%# ஆதிதிராவ>ட� ெத. IV வா�2-1 , 16.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� ஆதிதிராவ>ட� ெத.1 வா�2-1 , 

17.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� ஆதிதிராவ>ட� ெத. II வா�2-1 , 18.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� ஆதிதிராவ>ட� ெத. 

III வா�2-1 , 19.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� ஆதிதிராவ>ட� ெத. iv வா�2-1 , 20.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� கீழ 

ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 21.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) "SைசE� ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 22.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) "SைசE� %#யான ெத. II வா�2-1 , 23.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) R(த#/ைல %#யான ெத.- 1 , 24.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

R(த#/ைல ஆதிதிராவ>ட� ெத.1 வா�2-2  , 25.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) )(த#/ைல %#யான ெத. -2 வா�2- 2 , 26.Lசலா@%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) R(த#/ைல ஆதிதிராவ>ட�ெத.-2 வா�2-2 , 27.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  சித$பர ேகா�டக$ %#யான ெத.1 வா�2-2 

, 28.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகர வய� %#யானெத. 1 வா�2-2  , 29.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகர வய� %#யான ெத.2 வா�2-

2 , 30.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகர வய� ஆதிதிராவ>ட� ெத.1 வா�2-2 , 31.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகர வய� %#யான ெத.-3 

வா�2-2 , 32.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சித$பர ேகா�டக$ %#யான ெத. 11வா�2-2 , 33.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சித$பர ேகா�டக$ 

ஆதிதிராவ>ட� ெத. 1 வா�2-2

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

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஆலிவல$ Lசலா@%# 610203   ,"திய 

ஒ�2�க�#ட$ ைமய ப%தி

1.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சித$பர ேகா�டக$ ஆதிதிராவ>ட� ெத.II வா�2-2 , 2.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சித$பர ேகா�டக$ 

ஆதிதிராவ>ட� ெத.III வா�2-2 , 3.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சித$பர ேகா�டக$ ஆதிதிராவ>ட� ெத. IVவா�2-2 , 4.Lசலா@%# (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) சித$பர ேகா�டக$ %#யான ெத.III வா�2-2 , 5.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2 2 , 

6.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ ெத'% காலன� ெத. வா�2-2 , 7.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ ெத'% 

ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 8.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ %#யான ெத. வா�2- 2 , 9.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) 

ஆலிவல$ ஜQவா காலன� வா�2- 2 , 10.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ %#யான ெத. வா�2- 2 , 11.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# 

(ஊ) ஆலிவல$ ந2(ெத. வா�2- 3 , 12.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ %#யான ெத. -4 வா�2- 3 , 13.ஆலிவல$ (வ.கி), 

Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ கிண'ற# ெத. வா�2- 2,3 , 14.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ கீழ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 

15.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) ஆலிவல$ ஆ'றா@கைர( ெத. வா�2- 3 , 16.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) கீராIதி ேமல(ெத. 

வா�2- 3 , 17.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) கீராIதி ந2(ெத. வா�2- 3 , 18.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) கீராIதி %#யானெத. வா�2- 

3 , 19.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) கீராIதி ஆசி?ய� காலன� வா�2- 3 , 20.ஆலிவல$ (வ.கி), Lசலா@%# (ஊ) கீராIதி கிழ�% ஆதிதிராவ>ட� 

ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊ.ஒ.).ப�ள� "dதி�%# 614 708   

,ப>ரதான ஒ�2� க�#ட$ ேம'% பா�(த)

1."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ "dதி�%# ெத'% அ?சன ெத. வா�2- 1 , 2."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெவள� வா�2- 2 , 

3."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாமாசி ெத'% அ?சன ெத. வா�2- 2 , 4."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாமாசி வட�% அ?சன ெத. வா�2- 

2 , 5."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாமாசி %#யான ெத. வா�2- 2 , 6."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிர@%# அ?சன ெத. வா�2- 3 , 

7."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சபாபதி"ர$ அ?சன ெத. வா�2- 3 , 8."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சபாபதி"ர$ %#யான ெத. வா�2- 3 , 

9."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிர@%# %#யானெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி.ஒ
றிய.ந2நிைல�ப�ள� 

%மாரம@கல$ 614 708   ,கிழ�% "ற 

க�#ட$ ேம'% பா�(()

1."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %மாரம@கல$ %#யான ெத.  வா�2- 5 , 2."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %மரம@கல$ அ?சன காலன� வா�2- 

5 , 3."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேரா�2 ஓர அ?சன ெத. வா�2- 5 , 4."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவளாள� ெத. வா�2- 5 , 5."dதி�%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) கா�வய� அ?சன ெத. வா�2- 5 , 6."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஈசன�%# %#யான ெத.  வா�2- 5 , 7."dதி�%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) %மாரம@கல$ நாடா� ெத. வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி.ஒ
றிய.ந2நிைல�ப�ள� 

ேசாழ@கந��� 614 708

1."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாழ@கந��� ெத'% அ?சனெத.  வா�2- 4 , 2."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாழ@கந��� வட�% 

அ?சன ெத. வா�2- 4 , 3."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாழ@கந��� ேமல %#யான ெத. வா�2- 4 , 4."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேசாழ@கந��� கீழ %#யான ெத. வா�2- 4 , 5."dதி�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ:#� ேகா�டக$ வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ெத'% 

ப%தி கிழ�% பா�(த ப>ரதான� க�#ட$   

, இ.�நQ�கி 614 708

1.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி
ன %.வா#  வா�2- 1 , 2.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வாைழய# வா�2- 1 , 3.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ஆ:# ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 4.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2- 2 , 5.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

அ�ரகார$ வா�2- 3 , 6.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ$பல�கார ெத. வா�2- 3 , 7.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யானெத. வா�2- 4

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

30 30 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ெத'% 

ப%தி ேம'% பா�(த ப>ரதான� க�#ட$   

,இ.�நQ�கி 614 708

1.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ள� ெத. வா�2- 3 , 2.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 4 , 3.இ.�நQ�கி 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 5 , 4.இ.�நQ�கி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %ள(த@கைர ெத. வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ெந$ேமலி 614 717   ,கிழ�% "ற "திய 

க�#ட$, வட�%�ப%தி  ேம'%�பா�()

1.ெந$ேமலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மய>ேல?"ர$ ேதா�" வா�2- 1 , 2.ெந$ேமலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ%#யானெத. வா�2- 2 , 3.ெந$ேமலி (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ெந2Sசின�%# அ?சன(ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ெந$ேமலி 614 717   ,"திய க�#ட$ 

கிழ�%ப�க$ ெத'%� ப%தி ேம'% 

பா�()

1.ெந$ேமலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓவ�Bேச? ஏ.ேக.எf.காலன� ெத.,தி.மண�%# வா�2  , 2.ெந$ேமலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓவ�Bேச? 

ெமய>
ேரா2 வா�2- 3 , 3.ெந$ேமலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.மண�%# வா�2- 3 , 4.ெந$ேமலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ அ?சன காலன� ெத. 

வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊ.ஒ.).ப�ள� ெப?ய%# 614 708   

,ப>ரதான� க�#ட$,

1.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% %#யானெத. வா�2- 1 , 2.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய%# அ?ஜன காலன� வா�2- 1 , 

3.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய%# ஆ'ற@கைர அ?ஜன காலன� வா�2- 1 , 4.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. 

வா�2- 1 , 5.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ கிழ�% அ?ஜன காலன� வா�2- 2 , 6.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேசIதம@கல$ கிழ�% அ?ஜன காலன� வா�2- 2 , 7.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ ேம'% அ?ஜன காலன� வா�2- 2 , 

8.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ ஆ'ற@கைர அ?ஜன காலன� வா�2- 2 , 9.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ 

வட�% ெத. வா�2- 2 , 10.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ அ$பலகார ெத. வா�2- 2 , 11.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேசIதம@கல$ ேமல அ�ரஹார$ வா�2- 3 , 12.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ அ�ரஹார$ வா�2- 3 , 13.ேசIதம@கல$ (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ ெப.மா� ேகாய>� ெத. வா�2- 3 , 14.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ ேமல( ெத. வா�2- 3 , 

15.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ ெத'% ெத. வா�2- 3 , 16.ேசIதம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசIதம@கல$ ெபற�ப�%# 

ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊ.ஒ.ெதாட�க�ப�ள� ஆதிBச"ர$ 614 717  

 ,"திய�க�#ட$ ேம'%�ப�க$  வட�% 

பா�(த)

1.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ ெமய>
 ேரா2 வா�2- 1 , 2.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மாதாேகாய>� ெத. வா�2- 1 , 

3.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய %ள�கைர ெத. வா�2- 1 , 4.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க$ப
%# கீழ(ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊ.ஒ.ெதாட�க�ப�ள� ஆதிBச"ர$ 614 717  

 ,"திய�க�#ட$ கிழ�%�ப�க$  வட�% 

பா�(த)

1.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")ேரா2 வட�% ெத. வா�2- 2 , 2.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")ேரா2 ெத'% ெத. வா�2- 2 , 

3.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க:டம@கல$ ேரா2 ெத. வா�2- 2 , 4.ஆதிBச"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க$ப
%# ேமல(ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� பைனE� 

614 717    ,கிழ�%� ப%தி 

ப>ரதான�க�#ட$ ெத'%�பா�(த)

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பைனE� வட�% அ?சன ெத. வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

37 37 அரK உய�நிைல�ப�ள�,கிழ�%�பா�(த 

வட�%ப%தி ப>ரதான� க�#ட$,    , 

பைனE� 614 717

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பைனE� ெப?யெத. வா�2- 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அரசின� ஆதிதிராவ>ட� நல 

ெதாட�க�ப�ள�,கிழ�%�பா�(த 

வட�%ப%தி ப>ரதான� க�#ட$,    , 

ேமலம.R�

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலம.R� அ?சன ெத. வா�2- 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரK உய� நிைல�ப�ள� பைனE� 614 717 

  ,ப>ரதான�க�#ட$, ந2 ப%தி 

ெத'%�பா�(த)

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பைனE� கீழ ேமல( ") ெத. வா�2- 1 , 2.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநா�க
 உ�கைட அ?சனெத. வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊ.ஒ.).ப�ள� ேகா�g�(ேதா�ட$  614 717 

  ,ப>ரதான�க�#ட$

1.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல(ெத. வா�2- 1 , 2.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச
னதி ெத. வா�2- 1 , 

3.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ( ெத. வா�2- 1 , 4.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 1 , 

5.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) NIதி? அைட�" ெத. வா�2- 2 , 6.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")ெத. வா�2- 2 , 

7.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ அ?சன ெத. வா�2- 3 , 8.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல அ?சன ெத. வா�2- 3 , 

9.ேகா�g�(ேதா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� ேகா�g� 614 

708   ,ெத'% "ற "திய ஒ�2�க�#ட$ 

வட�% பா�(த)

1.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ேச(தி அப>ேஷக�க�டைள , 2.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலஅ?சன காலன� , 3.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேதா�ட$ கீi"ற$ , 4.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%ேச(தி ப�ள�(ெத. , 5.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ , 6.ேகா�g� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) N2�%( ெத. , 7.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. , 8.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
ேகாய>� வட�% வ Qதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� ேகா�g� 614 

708   ,ேம'% "ற "திய ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'% பா�(த)

1.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ேச(தி அப>ேஷக�க�டைள , 2.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலஅ?சன காலன� , 3.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேதா�ட$ கீi"ற$ , 4.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%ேச(தி ப�ள�(ெத. , 5.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ , 6.ேகா�g� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) N2�%( ெத. , 7.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. , 8.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
ேகாய>� வட�% வ Qதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� ேகா�g� 614 

708   ,கிழ�% "ற "திய க�#ட$ ெத'% 

பா�(த)

1.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ைரfமி� ெத. வா�2- 3 , 2.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழவ Qதி வா�2 3 , 3.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% 

வ Qதி வா�2- 3 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� ேகா�g� 614 

708   ,வட�% "ற "திய க�#ட$ வட�% 

ப%தி

1.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல வ Qதி  வா�2- 3 , 2.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப]:2( ெத. வா�2- 3 , 3.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ச
னதி( ெத., ந(த$ வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� ேகா�g� 

614 708   ,ப>ரதான�க�#ட$, வட�% 

பா�(த)

1.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி(ர%# அ�ரகார$  வா�2- 5 , 2.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத.  வா�2- 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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

46 46 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� ேகா�g� 

614 708   , கிழ�%�பா�(த  M2த� 

க�#ட(தி
 ெத'%  ப%தி

1.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ?சன காலன�  வா�2- 4 , 2.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தாத
 தி.வய� வா�2- 4 , 3.ேகா�g� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ந2 அ?சன காலன� ெத.  வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� பைனE� 

614 708   ,கிழ�%�"ற ஒ�2�க�#ட$

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாமள�ேப�ைட வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாமள�ேப�ைட ந2(ெத. வா�2- 1 , 

3.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாமள�ேப�ைட ெத'%( ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� பைனE� 

614 708   ,கிழ�%�"ற ஒ�2�க�#ட$ 

வட�% ப�க$

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� தி.வாச� ப�ட$ ெத. வா�2- 2 , 2.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� அ�ரஹார$ ெத. 

வா�2- 2 , 3.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� காள�ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 4.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� 

ேமலBேச(திெத'% ெத. வா�2- 2 , 5.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� ெச�# %ள(ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

தி.�ப(R� 614 708   ,ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�%�ப%தி

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 2.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� N.க
 

ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 3.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� கீழேச(தி வட�% ெத. வா�2- 3 , 4.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

கீழ�பைனE� கீழேச(தி ெத'% ெத. வா�2- 3 , 5.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலப�ள�சIத$ வா�2- 4 , 6.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

கீழப�ள�சIத$ வா�2 -4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

தி.�ப(R� 614 708   ,வட�% 

ஒ�2�க�#ட(தி
 ெத'%�ப%தி

1.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பைனE� வாைழ�காந��� ெத. வா�2- 4 , 2.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�ப(R�-கள�பா� ெமய>
 

ேரா�2 ெத. வா�2- 5 , 3.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�ப(R�-ப�ள��Mட( ெத. வா�2- 5 , 4.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�ப(R�-

வட�% ெத. வா�2- 5 , 5.பைனE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�ப(R�- ெத'% ெத. வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 இராமகி.Zணா உதவ>ெப-$ 

ந2நிைல�ப�ள� இராயந��� 614 715   

,ம@க\� ஓ2 க�#ட$ ேம'%பா�(த 

வட�% "ற   ப%தி

1.ெச�#ய/ைல (வ.கி), இராயந��� (ஊ) ெச�#ய/ைல வா�2- 2 , 2.இராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) இராயந��� ேகா�டக$ வா�2- 1 , 

3.இராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) இராயந��� ெமய>
 ேரா2 வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 இராமகி.Zணா உதவ>ெப-$ 

ந2நிைல�ப�ள� இராயந��� 614 715   

,ம@க\� ஓ2 க�#ட$ ேம'%பா�(த 

ெத'% "ற  ப%தி

1.ெச�#ய/ைல (வ.கி), இராயந��� (ஊ) ெச�#ய/ைல ெமய>
ேரா2 வடபாதி வா�2-1,2 , 2.ெச�#ய/ைல (வ.கி), இராயந��� (ஊ) 

ெச�#ய/ைல ெத
பாதி வா�2- 2 , 3.இராயந��� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) இராயந��� வாG�கா�கைர ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

இராயந��� 614 715   ,ெத'% ப�க$ 

க�#ட$ வட�% பா�(த)

1.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இராயந��� ேமல(ெத. வா�2- 3  , 2.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�லி�%�ைட ெத. வா�2- 3 , 

3.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இராயந��� அ�ரஹார$ வா�2- 3 , 4.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 

5.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவளா: ெத., சி(த
 ெத'% ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

இராயந��� 614 715   ,ஒ�2க�#ட$ 

ெத'%�ப%தி

1.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) நா�2வாG�கா� ெத. வா�2- 4 , 2.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ( ெத. வா�2- 4 , 3.இராயந��� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா�பா
 %ள(ெத. வா�2- 4 , 4.இராயந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அGய@க�# ெத. வா�2- 4 , 5.கா2வாெகா(தம@கல$ 

(வ.கி), இராயந��� (ஊ) மாதா ேகாவ>� ெத.  வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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 அரசின� ேம�நிைல ப�ள� வ>ள�%# 614 

715   ,"திய ஒ�2 ேம'%"ற 2-$ ப>ளா� 

க�#ட$ வட�%ப%திஅைறஎ: 3

1.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 1 , 3.வ>ள�%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ந(த$ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 4.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராமசாமி ேகானா� வ Q�ட# வா�2- 1 , 5.வ>ள�%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேசாைல%ள(தா
 வ Q�ட# வா�2- 1 , 6.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� வட�% ெத. வா�2- 1 , 7.வ>ள�%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) காவான( ெத. வா�2- 1 , 8.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ளாள( ெத. வா�2- 1 , 9.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nதலியா� 

ெத. வா�2- 1 , 10.வ>ள�%# (வ.கி,) ம'-$ (ஊ) இட
மா
 %ள(தா
 கைர(ேதா�" வா�2-,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசின� ேம�நிைல ப�ள� வ>ள�%# 614 

715   ,"திய ஒ�2 ேம'%"ற 2-$ ப>ளா�  

க�#ட$ ெத'%ப%தி அைற எ: 2

1.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சடBசி வ Q�ட# அ?சன(ெத. வா�2- 2 , 2.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஒ(தவ Q2 ,வா�2- 2 , 3.வ>ள�%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) மர�பாைள( ெத. நாடா� ெத. ,வா�2- 2 , 4.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காசனாIதிட� அ?சன( ெத.  வா�2- 2 , 5.வ>ள�%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ப� அ?சன( ெத. வா�2- 2 , 6.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஊைமய
 அ?சன( ெத. வா�2- 2 , 7.வ>ள�%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) கழலிய�ப
 அ?சன( ெத. வா�2- 2 , 8.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ?சன( ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அரசின� ேம�நிைல ப�ள� வ>ள�%# 614 

715   ,ேம'% "ற ஒ�2 க�#ட$ கிழ�% 

பா�(த ெத'% ப%தி அைற எ: 5

1.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
 ேகாவ>� Nத� ெவ�2�%ள$ N#ய வா�2- 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� வ>ள�%# 

614 715   ,க.$பலைக தி�ட$ ேம'%"ற 

ஒ�2க�#ட$

1.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சாமிBசி ப�ட$ %#யான( ெத. வா�2-1 , 2.வ>ள�%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல( ெத. வா�2- 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ந�கீரனா� உதவ>ெப-$ ந2நிைல�ப�ள� 

கீர�க\� 614 715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

(வட�%� ப%தி)

1.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  ந@காள� வட�%(ெத. வா�2- 1 , 2.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  ந@காள� ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 

3.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� கீழ(ெத. வா�2- 2 , 4.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  பைழய ந(த$ வட�%(ெத. வா�2- 2 , 

5.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� ேமல(ெத. வா�2- 3 , 6.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� "ள�யதிட� வா�2- 3   , 7.கீர�க\� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� ேமலந?�%# வா�2- 3 , 8.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  மணலி சாைல வா�2- 3 , 9.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  

வ>ள�%# சாைல வா�2- 3 , 10.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  ந@காள� ஆதிதிராவ>ட� ேமல(ெத. வா�2- 1 , 11.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  

கீர�க\� வ:ணா
 %ள(ெத. வா�2- 1 , 12.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� வ2க�ெத. வட�% வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ந�கீரனா� உதவ>ெப-$ ந2நிைல�ப�ள� 

கீர�க\� 614 715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

(கிழ�%� ப%தி)

1.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� காமராஜ� சாைல(ெத. வா�2- 2 , 2.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\�  வட�% ெத. வா�2- 3 , 

3.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� ")�%ள( ெத. வா�2- 3 , 4.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� நாடா� ெத. வா�2- 3 , 

5.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  ந@காள� வ2க� ெத. வா�2- 1 , 6.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� பாரதி நக� வா�2- 2 , 7.கீர�க\� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� உைடயா� %ள(ெத. வா�2- 3 , 8.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� கீழந?�%# சாைல வா�2- 3  , 

9.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� கீழந?�%# வட�% ெத. வா�2- 3 , 10.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� கீழந?�%# 

ெத'%ெத. வா�2- 3 , 11.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 12.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  

பைழயந(த$ ந2(ெத. வா�2- 2 , 13.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  பைழயந(த$ ேமல(ெத. வா�2- 2 , 14.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  

பைழயந(த$ ெத'%ெத. வா�2- 2 , 15.கீர�க\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)  கீர�க\� ெவ�ளாள� ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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 )வ�க�ப�ள�  

தி.வலSKழி 610 203   ,ஒ�2�க�#ட$

1.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகா�டக$ வா�2- 1 , 2.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மட�"ர$ வா�2- 1 , 3.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) தி.வலSKழி சிவ
 ேகாய>� ெத.  வா�2- 1,2 , 4.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தகரெவள� வா�2- 1,2 , 5.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேமலெவள� ேமல(ெத. வா�2- 2 , 6.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலெவள� கீழ(ெத. வா�2- 2 , 7.தி.வலSKழி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

தகரெவள� "'ற# மா?ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

பைழய@%# 610 211   ,ைமய 

ஒ�2�க�#ட$ வட�% பா�(த)

1.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�க$ ப>�ைளயா� ேகாவ>� ெத. வா�2- 1 , 2.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 

1 , 3.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாவ>� ெத. வா�2- 1 , 4.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 1 , 5.பைழய@%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) வாG�கா� கைர(ெத. வா�2- 1 , 6.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம�2( ெத. வா�2- 1 , 7.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

")Bேச? வா�2- 1 , 8.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கைட(ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊ.ஒ.ந.ப�ள� பைழய@%# 610 211   

,ேம'%"ற ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%� ப%தி

1.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இIதிரா காலன� வா�2- 1 , 2.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க.$ப>E� ேதா�ட$ வா�2- 1 , 3.பைழய@%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச
னதி ெத. வா�2- 2 , 4.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா#மர(ெத. வா�2- 2 , 5.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ராஜா ெத. வா�2- 2 , 6.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'றா@கைர( ெத. வா�2- 2 , 7.பைழய@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராஜா@க�டைள 

வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� மணலி 

 610 210   ,ஒ�2க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.சா(த@%# (வ.கி), மணலி (ஊ) சா(த@%# வா�2- I , 2.மணலி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) த$மா@கைர-வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� மணலி 

 610 210   ,ஒ�2க�#ட$ கிழ�% ப%தி

1.மணலி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) பர�பாகர$-வா�2-3 , 2.மணலி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஏ?(ெத. வா�2 -3 , 3.மணலி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ப.(திBேச?-வா�2-

 3 , 4.மணலி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) க:ணIத%# வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� மணலி 

610 210   ,ஒ�2க�#ட$  கிழ�%ப%தி

1.மணலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான(ெத. வா�2- 3 , 2.மணலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேதா�" ெத. வா�2- 3 , 3.மணலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

%.$ப� ேரா2 வா�2- 3 , 4.மணலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலெவள� வா�2- 3  , 5.மணலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� %.$ப� 

610 210   ,"திய ஒ�2க�#ட(தி
 கிழ�% 

ப%தி

1.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கBசலா"ர$ வா�2- I , 2.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- I , 3.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ஆதிதிராவ>ட� ெத. ( காலன�) வா�2- I , 4.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆல@கா� வா�2-I ம'-$- 2 , 5.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ெச�#(ெத. ெவ�ளாள�ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� %.$ப� 

610 210   ,"தியஒ�2 க�#ட(தி
ேம'% 

ப%தி

1.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மIைதெவள� வா�2- 2 , 2.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ வட�%(ெத. வா�2- 3 , 3.%.$ப� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) மா@%ள$ சI) %
றா@%ள$ ெத. வா�2- 3 , 4.%.$ப� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ரய>ல#(ெத., ெமய>
ேரா2 வா�2- I

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

%
V� 610 203   ,ேம'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'% ப%தி

1.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 வா�2- 1 , 2.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2( ெத. வா�2- 1 , 3.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ஆதிதிராவ>ட�-ெத'% ெத. வா�2- 1 , 4.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ") ெத. வா�2- 2 , 5.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வாiNனQfவர� 

ேகாய>� ெத.  வா�2- 2 , 6.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% அ?சன( ெத. வா�2- 2 , 7.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தBச( ெத. வா�2- 2 , 

8.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ள� ெத. வா�2 2

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

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

%
V� 610203   ,ேம'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$ கிழ�% ப%தி

1.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %
V� ெமய>
 ேரா2 வா�2- 3 , 2.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன� அ?சன ெத.  வா�2- 2 , 3.%
V� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) நாராயண"ர$ வா�2- 3 , 4.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ (%
V�) வா�2- 3 , 5.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ெமய>
 ேரா2(%
V�) வா�2- 3 , 6.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச�#(ெத. (%
V�) வா�2- 3 , 7.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெஜகநாத
 

ெத. வா�2- 3 , 8.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 3 , 9.%
V� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந(த$ திட� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 X இராஜேகாபா� உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள� ேம�2�பாைளய$ 614715   

,கிழ�% "ற ஒ�2�க�#ட$ வட�%ப%தி

1.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ:ணா
 ஆதி வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>ல# 

வா�2- 1 , 3.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 4.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேரா�2 ெத. 

வா�2- 2 , 5.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரகார ெத. வா�2- 2 , 6.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 X இராஜேகாபா� உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள� ேம�2�பாைளய$ 614715   

,ஒ�2�க�#ட$ ெத'%�ப%தி

1.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 

3.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) நாளாந��� வா�2- 1 , 4.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%,ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. 

நாலாந��� வா�2 , 5.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ நாலாந��� வா�2- 1 , 6.ேம�2�பாைளய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

நாலாந���--ேம�2�பாைளய$ வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள�, 

கா2வா%#  614708   ,ெத'% "ற க�#ட$ 

கிழ�% ப%தி ெத'%�பா�(த)

1.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அழகி? ேகா�டக$ வா�2- 3 , 2.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச�ல�ப>�ைளயா� %#(ெத. வா�2- 3 , 

3.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச�ல�ப>�ைளயா� ேகா�டக$ வா�2- 3 , 4.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கா2வா%# வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊ.ஒ.ந.ப�ள� க.�"கிளா�  614708   

,ெத'% பா�த வட�%"ற க�#ட$

1.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ$பல�கார( ெத. வா�2- 1 , 3.க.�"கிளா� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) கீழ( ெத.  வா�2- 1 , 4.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய ேதா�"(ெத.  வா�2- 1 , 5.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

மாதாேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 6.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 7.க.�"கிளா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. 

வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரK உய�நிைல�ப�ள� வா�டா� 614717   

,வட�% "ற "திய  க�#ட$  ேம'% 

ப%தி ெத'% பா�(த)

1.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ?சன காலன� , 2.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 , 3.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. , 

4.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரK உய�நிைல�ப�ள� வா�டா� 614717   

,ெத'%� "ற "திய க�#ட$ வட�% 

பா�(த)

1.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% வா�டா�  , 2.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% %#யானெத. , 3.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ 

அ?சன காலன� , 4.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ"(R� , 5.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. , 6.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ெமய>
 ேரா2 , 7.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% வா�டா� , 8.வா�டா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.வாச�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊ.ஒ.ந.நிைல�ப�ள� ெர@கநாத"ர$ 614717 

  ,வட�%ப�க ஒ�2� க�#ட$.  ெத'% 

பா�(த)

1.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ கீழ( ெத. வா�2- 1 , 2.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ ெத'% ெத. வா�2- 1 , 

3.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ வட�% ெத. வா�2- 1 , 4.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மIத�கார( ெத. வா�2- 1 , 

5.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2Bேச? வா�2- 1 , 6.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான ெத'% ெத. வா�2- 2 , 7.ெர@கநாத"ர$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான ேமல(ெத. வா�2- 2 , 8.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான கீழெத. வா�2- 2

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

78 78 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

நிைல�ப�ள� ெர@கநாத"ர$ 614717   

,ேம'% "ற ஓ2 க�#ட$ ெத'% பா�(த)

1.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ?சன வட�% ெத. வா�2- 3 , 2.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ?சன ெத'% ெத. வா�2- 4 , 

3.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ேசா(தி?ய$ வா�2- 5 , 4.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ேசா(தி?ய$ வா�2- 5 , 

5.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க:டகிரய$ வா�2- 6 , 6.ெர@கநாத"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� வா�2- 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ைப@கா�g� 614717   ,"திய ப>ரதான� 

க�#ட$ வட�% பா�(த) ந2 அைற

1.ைப@கா�g� (வ.கி). ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.ைப@கா�g� (வ.கி). ம'-$ (ஊ) ெத
பாதி ெத. வா�2- 2 , 3.ைப@கா�g� (வ.கி). 

ம'-$ (ஊ) வாலிஓைட வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ைப@கா�g� 614717   ,ஒ�2 ேம'% 

க�#ட$ கிழ�% ப%தி வட�% பா�(த)

1.ைப@கா�g� (வ.கி). ம'-$ (ஊ) கைட( ெத.  வா�2- 4 , 2.ைப@கா�g� (வ.கி). ம'-$ (ஊ) ேமல"(R�  வா�2- 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊ.ஒ.ந.ப�ள� ஒர(R� 614016   ,வட�%  

ஒ�2� க�#ட$

1.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 1 , 2.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ அ?ஜன( ெத.  வா�2- 1 , 3.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ):டக�டைள அ?ஜன ெத.  வா�2- 1 , 4.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ,அ?ஜன ேமல( ெத. வா�2- 2 , 5.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

N2�%( ெத. வா�2- 2 , 6.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")( ெத. வா�2- 2 , 7.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மIைதெவள� ெத. வா�2- 3 , 

8.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மண�ேம�2 ெத. வா�2- 3 , 9.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 2 , 10.ஒர(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ந2(ெத. வா�2- 2,3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊ.ஒ.).ப�ள� கிழ�% ப�க$ கிழ�% 

பா�(த  "திய ஒ�2� க�#ட$   ,ந��� 

614016

1.ந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.ந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ$பல�கார( ெத. வா�2- 1 , 3.ந��� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) அ�ரகார$ ெத. வா�2- 1 , 4.ந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஜQவா ெத. வா�2- 1 , 5.ந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத
பாதி ெத. வா�2- 

2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊ.ஒ.).ப�ள� ேம'�% ப�க$ ெத'�% 

பா�(த  ப>ரதான ஒ�2� க�#ட$   

,ந��� 614016

1.ந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மாதாேகாய>� ெத. வா�2- 2 , 2.ந��� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வாG�கா�கைர ெத.  வா�2- 2 , 3.ந��� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேசாமேசகர"ர$ சாைல( ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊ.ஒ.).ப�ள� அ�கைரேகா�டக$ 614708   

,"திய ஒ�2� க�#ட$ வட�% ப�க$ 

ேம'% பா�(த

1.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 1 , 

3.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கைட�பா�க$ அ$பல�கார( ெத. வா�2- 1 , 4.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன� ெத. 

வா�2- 1 , 5.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலசாைல( ெத. வா�2- 1 , 6.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள��Mட( ெத. 

வா�2- 2 , 7.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஒர$பர(ைத கீi"ற$ காலன�( ெத. வா�2- 2 , 8.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

அGயனா� ேகாய>� கீiேச(தி காலன� வா�2- 3 , 9.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அGயனா� ேகாய>� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊ.ஒ.).ப�ள� அ�கைரேகா�டக$ 614708   

,"திய க�#ட(தி
 ெத'% ப%தி ேம'% 

பா�(த)

1.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேச(தி மன�ய$ வ Q2 கீi அ?சன காலன� வா�2- 3 , 2.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% 

வா? ந2ேமைல %#(ெத. வா�2- 4 , 3.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீi�ேகா�டக$ ேமல( ெத. வா�2- 4 , 4.அ�கைர�ேகா�ட$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 4 , 5.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீi திட� ேரா2 ஓர$ ெத. வா�2- 5 , 

6.அ�கைர�ேகா�ட$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேரா2 ஓர$ தி.வாச� ேம� கைர வா�2- 5

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

86 86 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

தி.�களா� 614708   ,ப>ரதான�க�#ட$ 

ேம'% ப%தி ெத'% பா�(த)

1.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ப�ள( ெத. வா�2- 2 , 2.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பர(ெத. வா�2- 2 , 3.தி.�களா� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) பால
 ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 அரK உய�நிைல�ப�ள�,தி.�களா� 614708  

 ,ப>ரதான�க�#ட$ கிழ�%�ப%தி ெத'% 

பா�(த)

1.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 1 , 2.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 1 , 3.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேமல( ெத. வா�2- 1 , 4.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 1 , 5.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ$பல�கார( ெத. வா�2- 

2 , 6.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான( ெத. வா�2- 2 , 7.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகா�டக$ ப�ள( ெத. வா�2- 1, 2 , 

8.தி.�களா� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அரவ$ ேகா�டக$ ப�ள( ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� ஆ�g� 

jணா�கா2 (ஊ) 614715   ,வட�%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.jணா�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ>fவெகா(தம@கல$ வா�2- 1 , 2.jணா�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராம
ேச? வா�2- 1 , 3.jணா�கா2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ஆ�g� வா�2- 1 , 4.jணா�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெர%நாத"ர$ வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஜா
-#-ப>?�ேடா உய�நிைல�ப�ள� 

ப�ள@ேகாவ>�  614715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

அைறஎ:-4

1.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகா�டக$ வா�2- 1 , 2.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தானIதா@கி வா�2- 1 , 3.ெகா(தம@கல$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள@ேகாவ>� வா�2- 1 , 4.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வாளமா"ர$ வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஜா
-#-ப>?�ேடா உய�நிைல�ப�ள� 

ப�ள@ேகாவ>�  614715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

அைறஎ:-5

1.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள@ேகாய>� கீழ(ெத. வா�2- 1 , 2.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள@ேகாய>� ேமல(ெத. 

வா�2- 2 , 3.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க#யாBேச? ெமய>
 ேரா2 வா�2- 3 , 4.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசாழ
 நக� வா�2- 

3 , 5.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க#யாBேச? ப�ள�வாச� ெத. வா�2- 3 , 6.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மய>�ேதா�" மட$ 

வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஜா
-#-ப>?�ேடா உய�நிைல�ப�ள� 

ப�ள@ேகாவ>�  614715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

அைற எ:-6

1.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க#யாBேச? வா�2- 3 , 2.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள�வாச� ெத. வா�2- 3 , 

3.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள@ேகாய>� மட$ வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஜா
-#-ப>?�ேடா உய�நிைல�ப�ள� 

ப�ள@ேகாவ>�  614715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

அைற எ:-7

1.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காேவ? நக� வா�2- 3 , 2.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க#யாBேச? ேரா�#'% ேம'% வா�2- 4 , 

3.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க#யாBேச? ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 4 , 4.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சித$பர ெகா(தம@கல$ 

வா�2- 4 , 5.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழBேச? வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

இராஜெகா(தம@கல$ 614715   

,ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராஜ ெகா(தம@கல$ வா�2- 5 , 2.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?ய ெகா(தம@கல$ வா�2- 5 , 

3.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) N.க$பாைளய$ வா�2- 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

இராஜெகா(தம@கல$ 614715   

,ஒ�2�க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ>fவநாத"ர$ வா�2- 1 , 2.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வடபாதி,ெத
பாதி  வா�2- 2 , 

3.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத
காசி  வா�2- 2 , 4.ெகா(தம@கல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.�பாெதள� வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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 ந2நிைல�ப�ள� 

வர$ப>ய$ 614715   ,"திய ஒ�2�க�#ட$ 

வட�%�ப%தி

1.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 2.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. வா�2- 1 , 3.வர$ப>ய$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. வா�2- 1 , 4.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 5.வர$ப>ய$ (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. வா�2- 1 , 6.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 வ�Tவ� உதவ>ெப-$ ெதாட�க �ப�ள� 

வ>�2�க�# 614715   ,ஆfெபfடாf 

ேம'% க�#ட$

1.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2�க�# ஆ'ற@கைர ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 2.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2�க�# 

யாதவ(ெத. வா�2- 2 , 3.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2க�# வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 4.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ 

(ஊ) வ>�2க�# தியாகராஜ"ர$ ெத. வா�2- 2 , 5.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2க�# மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 

6.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2க�# ெமய>
 ேரா2 வா�2 -2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 வ�Tவ� உதவ>ெப-$ ெதாட�க �ப�ள� 

வ>�2�க�# 614715   ,ஆfெபfடாf 

கிழ�% க�#ட$

1.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2க�# ந2(ெத. வா�2- 2 , 2.தQவா$பா�"ர$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>�2க�# சிவ
ேகாவ>� ெத. வா�2- 

2 , 3.வர$ப>ய$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தQவ$மா"ர$ வ>�2க�# பரேமfவர
 ெத. வா�2- 2 , 4.வர$ப>ய$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தQவ$மா"ர$ 

வ>�2க�# மகாேதவ
 காலன�  வா�2- 2 , 5.வர$ப>ய$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) தQவ$மா"ர$ வ>�2க�# கBேச? ேரா2 வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

தQவ$மா"ர$ 614715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

ேம'%�ப%தி

1.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ>�2க�# கீழ அ?சன ெத. வா�2- 3 , 2.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அரசல# கீழஆதிதிராவ>ட�ெத. வா�2- 

3 , 3.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ Qர"ர$ %#யான ெத.  வா�2- 3 , 4.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ Qர"ர$ அ?சன ெத. வா�2- 3 , 

5.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) /�டா
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

தQவ$மா"ர$ 614715   ,ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'%�ப%தி

1.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. மட�"ர$ வா�2- 3 , 2.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %�#( ெத. மட�"ர$ வா�2- 3 , 3.வர$ப>ய$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள��Mட ெத. மட�"ர$ வா�2- 3 , 4.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மட�"ர$ ெத'% ஆதிதிராவ>ட�ெத. வா�2- 3 , 

5.வர$ப>ய$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம
ைனேரா2 மட�"ர$ வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� ேவT� 614715 

  ,ஒ�2� க�#ட$ கிழ�%�ப%தி

1.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) த:டலBேச? வா�2- 1 , 2.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 2 , 3.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேமலெத. வா�2- 1 , 4.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) லய
கைர ெத. வா�2- 1 , 5.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 1 , 6.ேவ\� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப?யா� ெத. வா�2- 2 , 7.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� ேவT� 614715 

  ,ம@க\� ஓ2க�#ட$ ெத'%�ப%தி

1.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%(ெத. வா�2- 2 , 2.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�2�%ள( ெத. வா�2- 2 , 3.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

தBச(ெத. வா�2- 3 , 4.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. வா�2- 3 , 5.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 6.ேவ\� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஜQவா காலன�  ெத. வா�2- 3 , 7.ேவ\� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க:ணIதா@%# வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� ெகா�கலா# 

614711   ,ஓ2க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அர�கைர வா�2- 1 , 2.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 1 , 3.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ந(த$ ெத. வா�2- 1 , 4.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன�( ெத. ந2(ெத. வா�2- 2 , 5.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. 

வா�2- 2 , 6.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ()�ேகா�டக$ வா�2- 2 , 7.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� ெகா�கலா# 

614711   ,"தியஒ�2க�#ட$ கிழ�%�ப%தி

1.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத.ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 2.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 வா�2- 3 , 

3.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச(திர(த# வா�2- 3 , 4.ெகா�கால# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 5.ெகா�கால# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�%#ய>.�" வா�2- 4

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

104 104 தி.வ�Tவ� அ.�ெநறி உதவ>ெப-$ 

ந.நி.ப�ள� ெகா.�ைக 614711   ,ேம'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல ெகா.�ைக மா?ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 1 , 2.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%( ெத. வா�2- 

1 , 3.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன�( ெத. வா�2- 1 , 4.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 ேமல%#ய>.�" வா�2- 1 , 

5.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி-ெகா.�ைக வா�2- 1 , 6.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா.�ைக ராம�மட( ெத. வா�2- 1 , 7.ெகா.�ைக 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
ேகாய>� ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 தி.வ�Tவ� அ.�ெநறி உதவ>ெப-$ 

ந.நி.ப�ள� ெகா.�ைக 614711   ,ெத'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா.�ைக ந2(ெத. வா�2- 2 , 2.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 

3.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம
மத
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 தி.வ�Tவ� அ.�ெநறி உதவ>ெப-$ 

ந.நி.ப�ள� ெகா.�ைக 614711   ,ெத'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழெகா.�ைக வட�%ெத. வா�2- 2 , 2.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழெகா.�ைக ந2ெத. வா�2- 2 , 

3.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன�( ெத.-1 வா�2- 2 , 4.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன�( ெத.-2 வா�2- 2 , 5.ெகா.�ைக (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ம:மத
 ேகாவ>� ெத'% ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

தைல�கா2 614711   ,கிழ�%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) உலகா�சி�கா2 வா�2- 3 , 2.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க:ண
 ேம2 வா�2- 3,4 , 3.ெகா.�ைக (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேசவ>�கா2 வா�2- 3 , 4.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஏ?கைர( கீழ(ெத. வா�2- 4 , 5.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஏ?கைர( 

ேமல(ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

தைல�கா2 614711   ,ேம'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தைல�கா2 மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 4 , 2.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2( ெத. வா�2- 4 , 

3.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 4 , 4.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பழன� ஆ:டவ� ேகாவ>� ெத. வா�2- 4 , 

5.ெகா.�ைக (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சாைல�கைட( ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேதசி@%ராஜ"ர$ 614711   ,வட�% ப�க$ 

"திய க�#ட$ ெத'%� பா�(த)

1.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பால(த# ெத. வா�2- 4 , 2.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) உ$பளBேச? ெமய>
 ேரா2  வா�2- 4 , 3.பாமண> (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) மி� ெத. வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேதசி@%ராஜ"ர$ 614711   ,வட�% "ற 

ஆfெபfடாf க�#ட(தி
 ெத'% 

பா�(தNக�"

1.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேதசி@%ராஜ"ர$ கீழ(ெத. வா�2- 4 , 2.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) உ$பளBேச? ேரா2 N�T� க�ைடய# வா�2- 

5 , 3.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அழகிய ந(த$ வா�2- 5 , 4.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. வா�2- 5 , 5.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ப$"ெச� ெத. வா�2- 5  , 6.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாவ>�ப() வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள�  பாமண>  

614711   ,வட�%"ற ஒ�2�க�#ட$ 

ைமய�ப%தி

1.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெந2Iதிட� வா�2- 1 , 2.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ள��கா�2( ெத. வா�2- 1 , 3.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேதா�ப# ெத. வா�2- 1 , 4.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ?வா
 ெத. வா�2- 1 , 5.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெநGகார
 ேதா�" வா�2- 1 , 

6.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) KIதர"? வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள�  பாமண>  

614711   ,ெத'�%"ற ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�%�ப%தி

1.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பாரதியா� காலன� ெப.மா� ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 2.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெசா�கநாத� ைகலாசநாத� 

ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 3.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச@%Iத� ெத. வா�2- 2 , 4.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� பாமண> 

614711   ,வட�%"ற ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'% ப%தி

1.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 2 , 2.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம�2(ெத. வா�2- 3 , 3.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

")ெத. வா�2- 3 , 4.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள�  பாமண> 

614711   ,ேம'�%"ற ஒ�2�க�#ட$ 

ேம'�% ப%தி

1.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 3 , 2.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராஜ
 வாG�கா� ெத. வா�2- 3 , 3.பாமண> 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) க$ப� ெத. வா�2- 3 , 4.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ(திமைட ெத. வா�2- 3 , 5.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மIத�கைர 

ெத. வா�2- 3 , 6.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச�#ெத. வா�2- 3 , 7.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆசா? ெத. வா�2- 3 , 8.பாமண> (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) Nfk$ ெத. வா�2- 3 , 9.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:# ெமய>
ேரா2 வா�2- 3 , 10.பாமண> (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

அ$ேப(கா� காலன� வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ேதசிய உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� 

ம
னா�%# ேரா2 தி.()ைற�L:# 

614713   ,ேம'%ப%தி கிழ�% பா�(த 

ஒ�2�க�#ட$

1.தி.()ைற�L:# (ந) ம
னா�%# ேரா2 வா�2- 2 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ம
னா�%# ேரா2 வா�2 2 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) ம
னா�%# 

ேரா2 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ேதசிய உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� 

ம
னா�%# ேரா2 தி.()ைற�L:# 

614713   ,ெத'% ப�க$ வட�% பா�(த) 

ம@க\� ஒ2�க�#ட$

1.தி.()ைற�L:# (ந) ைரfமி� ெத. வா�2- 2 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ம
னா�%# ேரா2 வா�2 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ேவளா:ைம வ>?வா�க ைமய$ 

தி.()ைற�L:# 614713   

,ஒ�2�க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.தி.()ைற�L:# (ந) கBேச? ேரா2 வா�2- 3 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) வல(ெத. வா�2- 3 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) அக$ப#யா� ெத. 

வா�2- 3 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) %�ெச� ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2  3 , 5.தி.()ைற�L:# (ந) எfஐஆ� கா$ப]:2 வா�2 4 , 

6.தி.()ைற�L:# (ந) ரய>ல#( ெத. வா�2 4 , 7.தி.()ைற�L:# (ந) பைழய  எட(ெத.  வா�2  4 , 8.தி.()ைற�L:# (ந) 

க:m(ேதா�" ெத. வா�2 4 , 9.தி.()ைற�L:# (ந) ரய>�ேவ காலன� வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 "ன�த ெதரசா ெப:க� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி.()ைற�L:# 614713   

,ஒ�2�க�#ட$ ேம'%"ற Nத�அைற

1.தி.()ைற�L:# (ந) ெச@கமல( ெத. வா�2 5 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) வட�%  இராமமட(ெத.  வா�2 5 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

இராமமட(ெத. வா�2 5 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) தி.வா[� ேரா2 வா�2 5 , 5.தி.()ைற�L:# (ந) அரசல# திராவ>ட� ெத. வா�2 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 "ன�த ெதரசா  )வ�க� ப�ள� ேம'%"ற 

Nத�அைறெத
 ப%தி    

,தி.()ைற�L:# 614713

1.தி.()ைற�L:# (ந) வடபாதி திராவ>ட� ெத.   வா�2 6 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) அ?ய_ர� தமிழ�ெத. வா�2-6 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

அ?ய�� ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 "ன�த ெதரசா ெப:க� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி.()ைற�L:# 614713   ,ேம'% 

ப�க$ ஒ�2�க�#ட$ அைற எ:.2

1.தி.()ைற�L:# (ந) கdவN�ள� ெத. வா�2- 8 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ஆfப(தி? சI) ெத. வா�2 8 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

N
சீ� ேகா�� ெத.  வா�2 8 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) ெபாGெசா�லாப>�ைளயா� ேகாய>�  ெத.  வா�2 8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

121 121 "ன�த ெதரசா ெப:க� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி.()ைற�L:# 614713   

,ஒ�2�க�#ட$ வட�% ப�க$ ெத'% 

பா�(த) அைற எ: .3

1.தி.()ைற�L:# (ந) ஆfப(தி? ேரா2, வா�2-7 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ெத'% இராமமட(ெத.  வா�2 7 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ெவ:ணா- வ#நில உ�ேகா�ட 

அ_வலக$ எ:-1(ெபா.ப.))    

,நாைகேரா2 தி.()ைற�L:# 614713 

ப>ரதான ஒ�2�க�#ட$ வட�%ப%தி

1.தி.()ைற�L:# (ந) தி.�%ள$வடகைர வா�2 10 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) தி.�%ள$ ேம�கைர வா�2 10 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

ேம�2( ெத. வா�2 10 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) கீழ வ Qதி வா�2- 9 , 5.தி.()ைற�L:# (ந) ச:Nக$ ெச�#(ெத. வா�2- 10 , 

6.தி.()ைற�L:# (ந) கைட(ெத. வா�2 10 , 7.தி.()ைற�L:# (ந) ேமல வ Qதி வா�2 9 , 8.தி.()ைற�L:# (ந) வட�% வ Qதி வா�2 9 , 

9.தி.()ைற�L:# (ந) ெத'% வ Qதி வா�2 9 , 10.தி.()ைற�L:# (ந) ச
னதி ெத. வா�2 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அரK ஆதிந ேம� நிைல�ப�ள� 

அப>ேஷகக�டைள   ,ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�% ப�க$ ேம'% பா�(த) Nத� 

அைற

1.தி.()ைற�L:# (ந) பாமண> ேரா2 வா�2  11 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) நாடா� ெத. வா�2 12 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

அப>ேசகக�டைள,ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-12 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) கா�2நாய�க
 ெத. வா�2 12 , 5.தி.()ைற�L:# (ந) மnனா�சி 

வாG�கா� ெத. வா�2 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசின� ெதாட�க�ப�ள� ஆதிதிராவ>ட� 

நல அப>ேஷ�க�டைள    , 

தி.()ைற�L:# 614713 ெத'% ப%தி 

வட�% பா�(த Nத� அைர

1.தி.()ைற�L:# (ந) ைத�கா� ெத. வா�2- 13 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ெபா
ைனய
 ெச�#(ெத. வா�2- 14 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

அப>ேசகக�டைள திராவ>ட� ெத. வா�2-13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரசின� ஆதிதிராவ>ட� நல ேம� 

நிைல�ப�ள� அப>ேஷ�க�டைள 

தி.()ைற�L:# 614713   

,தி.()ைற�L:# 614713 வட�% ப�க$  

க�#ட$ வட�%ப%தி  ைமய அைற

1.தி.()ைற�L:# (ந) காமராஜ� ெத. வா�2 -15 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) வாண�கார( ெத. வா�2- 15 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) ேதன�%ள$ 

ப>�ைளயா� ேகாய>� ெத. வா�2- 15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள�,ேவைத 

ேரா2,தி.()ைற�L:# 614713   ,"திய 

ேம'%�"ற ஒ�2�க�#ட$ ெத'% ப%தி

1.தி.()ைற�L:# (ந) ெரா�க%(தைக %#யாணெத. வா�2 16 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) சIைத� ெகா�டைகெத. வா�2  16 , 

3.தி.()ைற�L:# (ந) தி.வாச� தமிழ�ெத. வா�2  16 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) தி.வாச� திராவ>ட� ெத.  வா�2 16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள�,ேவைத 

ேரா2 "திய ேம'%�"ற ஒ�2�க�#ட$ 

வட�%ப%தி   , "திய ேம'%�"ற 

ஒ�2�க�#ட$ வட�%ப%தி 

தி.()ைற�L:# 614713

1.தி.()ைற�L:# (ந) தி.வாச� ேகா�டக$ ஆதிராவ>ட� ெத.  வா�2 16 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ேவதார:ய$ சாைல வா�2 16 , 

3.தி.()ைற�L:# (ந) நகரK(திெதாழிலாள�%#ய>.�" வா�2 16 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) ெரா�க%(தைக  ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2 16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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 வ>�ட? உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள�,சி@களாIதி, 

தி.()ைற�L:# 614713   ,வட�%"ற 

ஒ�2க�#ட$ ெத'% பா�(த) ைமய 

அைற

1.தி.()ைற�L:# (ந) பாரதியா� ெத. வா�2 17 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) %மர
 ெத. வா�2 17 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) தBச
%ள$ 

ேம�கைர வா�2 1 1,17 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) L:2 ெவள� வா�2  17 , 5.தி.()ைற�L:# (ந) சி@களாIதி தமிழ�ெத. வா�2-17 , 

6.தி.()ைற�L:# (ந) மண>க:ேடfவர� ேகாய>� ெத. வா�2-17

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 வ>�ட? உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள�,சி@களாIதி, 

தி.()ைற�L:# 614713   

,ஒ�2�க�#ட$ வட�% அைற கிழ�% 

பா�(த)

1.தி.()ைற�L:# (ந) கBசவராய
 ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2-18 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) கBசவராய
 தமிழ� ெத.  வா�2-18 , 

3.தி.()ைற�L:# (ந) சி@களாIதி அ?சன ெத.  வா�2-18 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) சி@களாIதி ஆதி திராவ>ட� ெத.   வா�2-18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள�,வ>(வா
மாைன�கா�,N()

�ேப�ைட ேரா2 தி.()ைற�L:# 

614713   , தி.()ைற�L:# 614713 

ம@க\� ஓ2 க�#ட$ வட�% ப%தி

1.தி.()ைற�L:# (ந) N()�ேப�ைட ஆதி(திராவ>ட�ெத. வா�2 19 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) N()�ப�ைட ேரா2-அ:ணாநக�- வா�2 19 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� (ஆ:க�) 

தி.()ைற�L:# 614713   

,ஒ�2�க�#ட$ வட�% ப%தி அைற எ:-

22 ேம'% பா�(த)

1.தி.()ைற�L:# (ந) ெப?யநாயகி"ர$ வா�2 21 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ேபா�2ைஹfM� ப>
"ற$ வா�2 21 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

திெரௗபதிஅ$ம
 ேகாய>�ெத. வா�2 20 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) உ�"�%ள(ெத. வா�2 20 , 5.தி.()ைற�L:# (ந) ப:#த� ெத. வா�2 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� (ஆ:க�) 

தி.()ைற�L:# 614713   

,ஒ�2�க�#ட$ வட�%ப%தி அைறஎ:-

18 ெத'% பா�(த)

1.தி.()ைற�L:# (ந) ஜ]ள��கைட(ெத. வா�2  22 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) வைளய�கார(ெத. வா�2 22 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) 

N()�ேப�ைட ேரா2 வா�2 22 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) ெத'%ெச�#( ெத. வா�2 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 அரசின� ஆ:க� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி.()ைற�L:# 614713    ,வட�% "ற 

ஒ�2�க�#ட$ ெத'% பா�(த) Nத� 

அைற

1.தி.()ைற�L:# (ந) ேந.-p-எ
லாG காலன� வா�2 23 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) சாமிய�பா நக� வா�2 23 , 3.தி.()ைற�L:# (ந) வட�% 

ெச�#( ெத.  வா�2  23 , 4.தி.()ைற�L:# (ந) த�டார ெத. வா�2 23

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 "ன�த ெதரசா  )வ�க� ப�ள� 

தி.()ைற�L:# 614713   ,ெத'% "ற 

ஒ�2�க�#ட$ வட�% பா�(த) கிழ�% 

ப%தி

1.தி.()ைற�L:# (ந) மனனா�%#  ேரா2 ரfதா எட( ெத. வா�2 24 , 2.தி.()ைற�L:# (ந) ம
னா�%# ேரா2 எட( ெத. வா�2 24  , 

3.தி.()ைற�L:# (ந) ரய>ல# ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2  24

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

135 135 அரK உய�நிைல�ப�ள�  எழி�� 614715   

,"திய ஒ�2 வட�%"ற க�#ட$ ேம'% 

ப%தி

1.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப:டாரேவாைட கீழ(ெத. வா�2- 1 , 2.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப:டாரேவாைட ேமல(ெத. வா�2- 1 , 

3.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� கீழ(ெத. வா�2- 2 , 4.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� சிவ
 ேகாவ>�ெத.  வா�2- 1 , 5.எழி�� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� வட�%ெத. வா�2- 1 , 6.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� ேமல(ெத. வா�2- 2 , 7.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

எழி�� ெத'% ெத. வா�2- 2 , 8.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� ெமய>
ேரா2 வா�2- 1 , 9.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநம$ வட�%ெத. 

வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரK உய�நிைல�ப�ள�  எழி�� 614715   

,"திய ஒ�2 வட�%"ற க�#ட$ கிழ�% 

ப%தி

1.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநம$ ெத'% ெத. வா�2- 2 , 2.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநம$ கீழ(ெத. வா�2 2 , 3.எழி�� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேநம$ ேமல(ெத. வா�2- 3 , 4.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இளநக� வட�% ெத. வா�2- 3 , 5.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இளநக� ெத'% 

ெத. வா�2- 3 , 6.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� காலன� ேமல(ெத. வா�2- 3 , 7.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எழி�� காலன� கீழ(ெத. 

வா�2- 1 , 8.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநம$ ஆ'ற@கைர( ெத. வா�2- 3 , 9.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநம$ காலன� ெத. வா�2- 2 , 

10.எழி�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இளநக� ந2(ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 அரK உய�நிைல�ப�ள�  ம.தவன$ 

614710   ,ெத'% க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தBசெத. வா�2- 1 , 2.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராஜபாைளய( ெத. வா�2- 1 , 3.ம.தவன$ (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) சிவ
ேகாவ>� ெத. வா�2- 1 , 4.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல(ெத. வா�2- 1 , 5.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.வாசக 

ேமலெத. வா�2- 1 , 6.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 7.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத. வா�2- 1,,2 , 

8.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 2 , 9.ம.தவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன� ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள�  

%றிBசி/ைல- 614710   ,ெத'%பா�(த 

ஒ�2�க�#ட$

1.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) வட�% %#( ெத.  வா�2  1 , 2.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) %றிBசி /ைல 

வட�% ெத.  வா�2  3 , 3.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) கிழ�% அ?ஜன ெத.  வா�2  3 , 4.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி 

/ைல (ஊ) %றிBசி /ைல ெத'% ெத.   வா�2  3 , 5.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) பா�ட
 %ள( ெத.  வா�2  3 , 

6.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) ச
னதி அ�ரஹார$ ப>�ைளயா� ெத. வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  மnனம 

ந���    ,ெத'%பா�(த க�#ட(தி
 

கிழ�% ப%தி

1.%றிBசி /ைல 2 (வ.கி), %றிBசி/ைல (ஊ) மnனம ந���  %#( ெத.   வா�2   1 , 2.%றிBசி /ைல 2 (வ.கி), %றிBசி/ைல (ஊ) மnனம 

ந��� ெமய>
 ேரா2   வா�2 1 , 3.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) வட�% ம'-$ கிழ�% ெத.  வா�2  1 , 4.%றிBசி/ைல 1 

(வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) ெநG�%:ண$ வா�2 2 , 5.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) ேசாைல�%ள$ ராம� ேகாவ>� ெத.     

வா�2 2 , 6.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) ேசாைல�%ள$ %#( ெத.  வா�2  2 , 7.%றிBசி/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி /ைல (ஊ) 

ந�ல நாயகி"ர$ வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
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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

140 140 அரK ேம�நிைல�ப�ள� கள�பா� 614710   

,ப>ரதான ஒ�2�க�#ட(தி
 கிழ�%ப�க$ 

வட�% பா�(த)

1.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) தியாகி %�"சாமி ெத.  வா�2  4 , 2.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) ந2வகள�பா� 

ந2( ெத.  வா�2 4 , 3.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) ந2வகள�பா� ேமல( ெத.  வா�2  4 , 4.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , 

%றிBசி/ைல  (ஊ) தைலயா? ெத.  வா�2  4 , 5.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) ந2வகள�பா� கீழ( ெத.  வா�2 4 , 6.%றிBசி 

/ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத.  வா�2 4 , 7.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) ேவ�க�(தா
 ெத.  

வா�2  4 , 8.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) அ:ணா நக� ேபாfடாபqfெத.  வா�2  5 , 9.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல 

 (ஊ) ப>�ைளயா� ேகாவ>� ெத'% ெத.  வா�2   5 , 10.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) ந2வகள�பா� /ைல� கைட(ெத. 

வா�2  5 , 11.%றிBசி /ைல 1 (வ.கி) , %றிBசி/ைல  (ஊ) வாைழ�%ள( ெத.  வா�2  5 , 12.%றிBசி /ைல 2 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ப�டமைடயா( ெத.  வா�2  5 , 13.%றிBசி /ைல 2 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ச$ம@%ள( ெத.  வா�2  5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

நாராயண"ர$ கள�பா� 614710   ,அ:ணா 

r'றா:2 நிைன]�க�#ட$ -வட�% 

ப�க$ கிழ�% ப%தி

1.%றிBசி/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) மண� வ Q�ட# ெத.  வா�2 1 , 2.%றிBசி/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) கீழ வட�% அ?ஜன( ெத.,வா�2 

1 , 3.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) %#(ெத. வா�2 1 , 4.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) வட�% அ?ஜன( ெத.    வா�2   2 , 

5.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) கிழ�%  அ?ஜன( ெத.   வா�2  2 , 6.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) ேமல அ?சன ெத. வா�2 2 

, 7.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) ப>�ைளயா� ேகாவ>� ெத. வா�2   4 , 8.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) ராஜபாைளய$ ெத. 

வா�2 4 , 9.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) திெரௗபதிய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2 4 , 10.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) ெத'% ெத. 

வா�2 4 , 11.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) கிழ�% அ?சன ெத. வா�2 4 , 12.%றிBசீ/ைல 2 (வ.கி), கள�பா� (ஊ) வட�% அ?சன ெத. 

வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ந.வள��கள�பா�  614710   ,ப>ரதான 

ஒ�2�க�#ட$ வட�% பா�(த)

1.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) ந.வள� கீழ ஆதிதிராவ>ட� ெத.(கள�பா� வா�2 3 , 2.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ 

(ஊ) கீழ( ெத.  வா�2 3 , 3.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) ேமல( ெத.  வா�2 3 , 4.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ 

(ஊ) உைடயா� ெத.  வா�2 3 , 5.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) ப:ைணவ Q�2( ெத.  வா�2 3 , 6.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), 

%லமாண>�க$ (ஊ) அ�ரஹார$ வட�% ெத.  வா�2 4 , 7.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) அ�ரஹார$ கீழ( ெத. வா�2 4 , 

8.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) அ�ரஹார$ ேமல( ெத.  வா�2 4 , 9.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) அ�ப>ய
 

தி.வாச� %#( ெத.     வா�2  5 , 10.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) வட�% நாண�� %#( ெத.  வா�2  5 , 

11.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) வட�% நாண�� ஆதிதிராவ>ட�ெத.   வா�2  5 , 12.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ 

(ஊ) ப2ைகE� ஆதிதிராவ>ட�ெத.  வா�2 5 , 13.ந.வள�Bகள�பா� (வ.கி), %லமாண>�க$ (ஊ) ப2ைகE� %#( ெத.  வா�2  5

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

143 143 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� "திய 

க�#ட$ நாராயண"ர$ கள�பா� 614710   

,அ:ணா r'றா:2 நிைன]� க�#ட$ -

 வட�% ப%தி கிழ�% பா�(த)

1.%றிBசி/ைல 2 (வ,கி), கள�பா� (ஊ) காம:# ெத. வா�2 4 , 2.%றிBசி/ைல 2 (வ,கி), கள�பா� (ஊ) ச
னதி( ெத. கைடவ Qதி   வா�2  4 , 

3.%றிBசி/ைல 2 (வ,கி), கள�பா� (ஊ) தபா� ஆப>f எதி�"ற$ெத.  வா�2  4 , 4.%றிBசி/ைல 2 (வ,கி), கள�பா� (ஊ) ப]:ட#கீழ(ெத. 

வா�2 4 , 5.%றிBசி/ைல 2 (வ,கி), கள�பா� (ஊ) ப]:ட#ெத. வா�2 4 , 6.%றிBசி/ைல 2 (வ,கி), கள�பா� (ஊ) காலன�ெத. வா�2 4 , 

7.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) அ#Bேச? ெத.  வா�2  3 , 8.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) ெப.மா� ேகாவ>� 

ெத'%( ெத.   வா�2  3 , 9.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ந2( ெத.  வா�2  3 , 10.நாராயண"ர$ கள�பா� 

(வ.கி) , கள�பா�(ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ெத'%ெத.  வா�2  3 , 11.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) அ$ப>கா"ர$ ஆதிதிராவ>ட�ெத.  

வா�2 3 , 12.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) ஆ'ற@கைர( ெத.  வா�2  3 , 13.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) 

காலன�( ெத.  வா�2  3 , 14.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) வட�%(ெத. ெத'%(ெத.  வா�2  3 , 15.நாராயண"ர$ கள�பா� 

(வ.கி) , கள�பா�(ஊ) அ�ரஹார$ ேமல(ெத. வா�2  3 , 16.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) அ�ரஹார$ வா�2 3 , 17.நாராயண"ர$ 

கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) ராமமட(ெத.  வா�2 3 , 18.நாராயண"ர$ கள�பா� (வ.கி) , கள�பா�(ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட�ெத.  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊ.ஒ.ந.நி ப�ள� ெவ@க(தா
%# 614710   

,ப>ரதான�க�#ட$ வட�% பா�(த)

1.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) வட�% அ?ஜன காலன� வா�2 1 , 2.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெத'% அ?ஜன காலன� , 

3.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) %மர"ர$ அ?ஜன காலன� வா�2 1 , 4.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேமல அ?ஜன ெத. வா�2 1 , 

5.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) %#( ெத. வா�2 1 , 6.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) தியாகராஜ"ர$ அ?ஜன காலன� வா�2 2 , 

7.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) சி@கம@கல$ அ?ஜன காலன� வா�2 2 , 8.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) சி@கம@கல$ பர( ெத. வா�2 

2 , 9.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) %#( ெத., )வரம@கல$ வா�2 2 , 10.ெவ@க(தா
%# (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேவத"ர$ வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெகdவ(R� 614705   ,ஒ�2 

ப>ரதான�க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) கீழ( ெத.  வா�2 1 , 2.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத.  வா�2 1 , 3.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ 

(ஊ) /ல�கா� ெத.   வா�2  1 , 4.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஆ'-�கைர ப�ள( ெத.  வா�2  1 , 5.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ெத'%( ெத.  வா�2 2 , 6.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) அ#Bேச? ேதா�" ெத.  வா�2 2 , 7.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) N�கைர  

பர(ெத. வா�2 2 , 8.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) N�கைர  ப�ள( ெத.   வா�2  2 , 9.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) N�கைர 

பாமாண>யா'ற@கைர  வா�2 2 , 10.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) N�கைர மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2 2 , 11.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ 

(ஊ) N�கைர காலன� ெத.  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெகdவ(R� 614705   ,ேம'% ப�க(தி� 

ப>ரதான�க�#ட$

1.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) அ�கைர( ேதா�" ெத.  வா�2 1 , 2.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ %#யான( ெத.  வா�2 1 , 

3.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ ப�ள( ெத.  வா�2  1 , 4.ெகdவ(R� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ பர( ெத.  வா�2  1 , 

5.மான@கா(தா
 ேகா�டக$ (வ.கி) , ெகdவ(R� (ஊ) மான@கா(தா
 ேகா�டக$  வட�% வா�2 3 , 6.மான@கா(தா
 ேகா�டக$ (வ.கி) , 

ெகdவ(R� (ஊ) மான@கா(தா
 ேகா�டக$  ெத'% வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 அரK உய�நிைல�ப�ள� பாைலE� 614719  

 ,ப>ரதான�க�#ட$ ெத'%ப%தி ேம'% 

பா�(த)

1.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ச@கர/�(தி ெத. வா�2   1 , 2.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) வட�%ெத. வா�2  2 , 3.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) 

அ�ரஹார$ ெத. வா�2  2 , 4.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ந2(ெத. வா�2  2 , 5.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெத'%ெத. வா�2 3 , 6.பாைலE� 

(வ.கி)ம'-$(ஊ) ேரா�2ெத. வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
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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 அரK உய�நிைல�ப�ள�  பாைலE� 614719 

  ,கிழ�% "ற "திய க�#ட$ ேம'% 

பா�(த)

1.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) கீழஅ?சனெத. வா�2   4 , 2.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேமலஅ?சனெத. வா�2  4 , 3.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) 

காலன�ெத. வா�2  4 , 4.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெகா$"கார
ெத. வா�2   5 , 5.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ")ெத. வா�2   5 , 

6.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) அ@காள$ம
ேகாவ>�ெத. வா�2  5 , 7.பாைலE� (வ.கி)ம'-$(ஊ) ப2ைக(ெத. வா�2 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 அரK உய�நிைல�ப�ள�  ெத'%நாண�� 

614702   ,ெத
"ற இர:டா$ க�#ட$ 

வட�% பா�(த)

1.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) கீழ அ?சன ெத.  வா�2  1 , 2.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) %#( ெத.  வா�2 1 , 

3.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ேமல அ?சன ெத.  வா�2 1 , 4.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2 1 , 

5.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) மா?நக? வட�%( ெத.  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 அரK உய�நிைல�ப�ள�   ெத'%நாண�� 

614702   ,கிழ�% "ற க�#ட$  வட�% 

பா�(த)

1.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) மா?நக? ெமய>
ேரா2  வா�2 2 , 2.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) மா?நக? கீழ(ெத.  வா�2 2 , 

3.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) மா?நக? ெத'%ெத. வா�2 2 , 4.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ெர%நாத"ர$ வட�%ெத.  வா�2 3 , 

5.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ெர%நாத"ர$ சா
ேறா�ெத.  வா�2 3 , 6.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ெர%நாத"ர$  வட�% 

அ?சனெத.   வா�2  3 , 7.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ெர%நாத"ர$ பா:#யா'ற@கைர ெத.  வா�2 3 , 

8.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ேகாய>�ப() அ?சன ெத.   வா�2  3 , 9.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ேகாய>�ப() கீழ%#(ெத.  

வா�2  3 , 10.ெத'%நாண��(வ.கி)ம'-ம$ (ஊ) ேகாைரயா'ற@கைர ெத.  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள� %லமாண>�க$ 614702   

,ேம'% ப>ரதான�க�#ட$ ெத'% பா�(த)

1.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ப>டார
 ேகாவ>� ப() வட�% ந2  கீழ ெத.    வா�ட , 2.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ப>டார
 

ேகாவ>� ப() அ?சன ெத. வா�2 1 , 3.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ப>டார
 ேகாவ>� ப() %#( ெத.   வா�2 1 , 4.%லமாண>�க$ 

(வ.கி) ம'-$ (ஊ) வடபாதி அ?சனெத.  வா�2 1 , 5.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வடபாதி %#(ெத. வா�2 2 , 6.%லமாண>�க$ (வ.கி) 

ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2 2 , 7.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஈச
ேகாவ>� ெத. வா�2 2 , 8.%லமாண>�க$ (வ.கி) 

ம'-$ (ஊ) ெத
பாதி கீழ(ெத.  வா�2 2 , 9.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத
பாதி ேமலெத. வா�2 2 , 10.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ 

(ஊ) ெத
பாதி ேச?(ெத. வா�2 2 , 11.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத
பாதி ந2(ெத. வா�2 2 , 12.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ெத
பாதி ெத'%ெத. வா�2 2 , 13.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத
பாதி ஆ'ற@கைரெத. வா�2 2 , 14.%லமாண>�க$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ஏ?�கைரெத. வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� மா@%#  

614710   ,ஒ�2�க�#ட$ ெத'% பா�(த)

1.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓதிய(R� ஆதிதிராவ>ட� ெத. , 2.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓதிய(R� %#யான( ெத. , 3.மா@%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) மா@%# ெமய>
 ேரா2 , 4.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா@%# %#யான ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� மா@%#  

614710   ,கிழ�% பா�(தக�#ட$ வட�% 

ப%தி

1.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. , 2.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா@%# ேகா�டக$ , 3.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா@%# 

ஆதிதிராவ>ட� ெத. , 4.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா@%# ேசா(தி?ய$ , 5.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ள�E� ஆதிதிராவ>ட� ெத. , 

6.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ள�E� %#யான( ெத. , 7.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா@%# ேமல(ெத. , 8.மா@%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

மா@%# கீiபாதி

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¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� வ@கநக� 

614710   ,"திய ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�%ப%தி வட�% பா�(த)

1.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 2.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 3.வ@கநக� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகண>ய#( ெத. வா�2- 1 , 4.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கிழ�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 5.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. வா�2- 1 , 6.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன�( ெத. வா�2- 1 , 7.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� 

ெத. வா�2- 1 , 8.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ( ெத. வா�2- 1 , 9.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல( ெத. வா�2- 1 , 10.வ@கநக� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேகா�டக$ வா�2- 1 , 11.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ேகா�டக$ வா�2- 1 , 12.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% 

ஆ'ற@கைர( ெத. வா�2- 2 , 13.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத.  வா�2- 2 , 14.வ@கநக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%(ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 அரK ேம�நிைல�ப�ள�ெந2$பல$ 614713 

  ,"திய ஒ�2�  5-$ க�#ட$ 

ெத'%பா�(த)

1.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%ெத. வா�2- 1 , 2.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 1 , 3.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ப�ள�வாச� ெத. வா�2- 1 , 4.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%ெத. வா�2- 1 , 5.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல�காலன� வா�2-

 1 , 6.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க$மாள( ெத. வா�2- 2 , 7.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காள�ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 

8.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ரய>ல#( ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரK ேம�நிைல�ப�ள�ெந2$பல$ 614713 

  ,ெத'%"ற தன� "திய ஒ�2�க�#ட$ 

வட�% பா�(த)

1.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப:ைணெத. வா�2- 2 , 2.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேநதாஜி ெத. வா�2- 2 , 3.ெந2$பல$ (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேகாய>� ேதா�" வா�2- 3 , 4.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")(ெத. வா�2- 3 , 5.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாய>� 

சி@களாIதி வா�2- 3 , 6.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�காலன� வா�2- 3 , 7.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம@களநாயகி"ர$ ேமல(ெத. 

வா�2- 3 , 8.ெந2$பல$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம@களநாயகி"ர$ கீழ(ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ேசக� 

மட�"ர$ 614716   ,வட�%ப%தி 

ஒ�2�க�#ட$

1.ேசக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசக� தQவா$பா�ப�#ண$ வா�2- 1 , 2.ேசக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசக� KIதர"? வா�2- 1 , 3.ேசக� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேசக� தேபாநாயகி"ர$ வா�2- 2 , 4.ேசக� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசக� தQவ$பா�ப�#ண$ மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத.  , 5.ேசக� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேசக� வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ேசக� 

மட�"ர$ 614716   ,ஒ�2க�#ட$  

ெத'%ப%தி

1.ேசக� (வ,கி), ம'-$ (ஊ) காலன� ெத. மட�"ர$ வா�2- 2 , 2.ேசக� (வ,கி), ம'-$ (ஊ) மட�"ர$ வா�2- 2,3 , 3.ேசக� (வ,கி), ம'-$ (ஊ) 

ேசக� ேகா�டக$ வா�2- 3 , 4.ேசக� (வ,கி), ம'-$ (ஊ) ப>�ைள(ெத. வா�2- 2 , 5.ேசக� (வ,கி), ம'-$ (ஊ) சாைலகைடெத. வா�2- 2 , 

6.ேசக� (வ,கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. மட�"ர$ வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஆதிெர@க$  614716   ,வட�%�"ற 

ஒ�2�க�#ட$ வட�% ப%தி

1.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள�வாச� ப:ண(ெத. வா�2- 1 , 2.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. வா�2- 2 , 

3.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப.மா� ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 4.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ASNS ெத. வா�2- 1 , 5.ஆதிெர@க$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) %.மா@%ள( ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள�  

ஆதிெர@க$  614716   ,வட�%�"ற 

ஒ�2�க�#ட$ ெத'%ப%தி

1.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#ேச(தி %#யான ெத. வா�2- 3 , 2.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ ,ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 

2 , 3.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#ேச(தி ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 4.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ட
 ெத. வா�2- 2 , 

5.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 6.ஆதிெர@க$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Lசா? ெத. வா�2- 3

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

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

க�#ேம2  614716   ,ஒ�2 க�#ட$ 

வட�%ப%தி

1.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அGயனா� ேகாய>�ப() ெமய>
ேரா2 , 2.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�ைலநாகல# ேகா�டக$ வா�2- 1 , 

3.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�ைலநாகல# ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 4.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ'றா@கைர ெத. வா�2- 1 , 

5.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேச% வ Q�2(ெத. வா�2- 1 , 6.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள�வாச� ெத. வா�2- 1 , 7.க�#ேம2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) காசி$ ெத. வா�2- 1 , 8.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 1,,2 , 9.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கைட�கார(ெத. 

வா�2- 1 , 10.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")(ெத. வா�2- 1 , 11.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ Q.ஆ�.ெத. வா�2- 2 , 12.க�#ேம2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ர%மான�யா ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

க�#ேம2  614716   ,ஒ�2� க�#ட$  

ெத'%ப%தி

1.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 2.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம:ண#திட� வா�2- 2 , 3.க�#ேம2 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) சாைல( ெத. வா�2- 2 , 4.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட சாைல( ெத. வா�2- 2 , 5.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ")( ெத. வா�2- 3 , 6.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 வா�2- 3 , 7.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல( ெத. வா�2- 3 , 

8.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச(திர( ெத. வா�2- 3 , 9.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆசா?( ெத. வா�2- 3 , 10.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட ெத. வா�2- 3 , 11.க�#ேம2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ட
 ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

க�ள��%# 614703   ,வட�%�"ற ஒ�2 

M2த� க�#ட$

1.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2- 1 , 2.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
ேகாய>� ெத. வா�2- 1 , 3.க�ள��%# (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) அகNைடயா� கீழ(ெத. வா�2- 1 , 4.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 வா�2- 1 , 5.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ஆதிதிராவ>ட� கீழ(ெத. வா�2- 1  , 6.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

வட�%�"ற ஒ�2 M2த� க�#ட(தி
 

கிழ�% ப%தி   ,க�ள��%# 614703

1.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:# ெமய>
ேரா2 வா�2- 2 , 2.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள��Mட( ெத. வா�2- 2 , 

3.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல( ெத. வா�2- 2 , 4.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 5.க�ள��%# 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ONGC ெத. வா�2- 2 , 6.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க.�பSேச? காலன� ெத. வா�2- 2 , 7.க�ள��%# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

க.�பSேச? ெமய>
 ேரா2 வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ஓவ.� 

614703   ,"திய ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'%ப%தி கிழ�%பா�(த)

1.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள%ள$ வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 2.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள%ள$ ெத'% ெத. வா�2-

 3 , 3.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள%ள$ ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 4.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள@கா� வட�% ெத. 

வா�2- 3 , 5.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள@கா� மண�%ள( ெத. வா�2- 3 , 6.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள@கா� கீழ(ெத. வா�2- 

3 , 7.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள@கா� ந2%#ய>.�" வா�2- 3 , 8.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள@கா� கிறிf)வ( ெத. வா�2- 3 

, 9.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெவ�ள@கா� ெத'% ெத. வா�2- 3 , 10.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.வாசக %ள(ெத. வா�2 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஓவ[� 614703   ,ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�%ப%தி

1.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல(ெத. வா�2- 2 , 2.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி�ப> %ள(ெத. வா�2- 2 , 3.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ராய�"ர %ள(ெத. வா�2- 2 , 4.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அGய
 %ள(ெத. வா�2- 2 , 5.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓவ[�  கீழ(ெத.  

வா�2- 1 , 6.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓவ[� வட�%( ெத. வா�2- 1 , 7.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓவ[� வா�2- 1 , 8.ஓவ[� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ஓவ[� ேசா(தி?ய$ வா�2- 1 , 9.ஓவ[� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஓவ[� வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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 ந2நிைல�ப�ள� 

ஆ?ய�� 614702   ,ெத'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$ ந2அைற

1.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ , 2.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%ெத. , %#யான( ெத. , 3.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ஆ?ய�� ஒ(த ெத. , 4.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ?ய�� கீழ(ெத.,ஆதிதிராவ>ட� ெத. , 5.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ?ய�� 

ஆதிதிராவ>ட� ெத. , 6.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ?ய�� ெத'% %#யான( ெத. , 7.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ?ய�� ேமல 

ஆதிதிராவ>ட� ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

க2ெவள� 614702   ,ஒ�2�க�#ட$ 

வட�% பா�(த)

1.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி(தால(R� ஆதிதிராவ>ட� ெத. , 2.ஆ?ய�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி(தால(R� %#யான( ெத. , 3.ஆ?ய�� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) க2ெவள� %#யான ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 "ன�த அ
னா� உதவ>ெப-$ 

ந2நிைல�ப�ள� ேதவதான$  614702   

,"திய ஒ�2�க�#ட$ ேம'% ப%தி 

வட�% பா�(த).

1.ேதவதான$ (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ச@கIதிவாG�கா� கைர ெத.   (ேதவதான$) வா�2  , 2.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேதவதான$ கைட(ெத. 

வா�2 3 , 3.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேதவதான$  அ�ரஹார$ ெத. வா�2 3 , 4.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேதவதான$ மாதா ேகாவ>� 

ெத. வா�2 3 , 5.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேதவதான$ கி.f)வ ெத. வா�2 3 , 6.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ேதவதான$ 

வாைழ�%ள(ெத. வா�2 3 , 7.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) "(த
ேகா�டக$ அ?சன ெத. வா�2 4 , 8.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) 

"(த
ேகா�டக$ %#யானெத. வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 "ன�த அ
னா� உதவ>ெப-$ 

ந2நிைல�ப�ள� ேதவதான$  614702   

,"திய ஒ�2�க�#ட$ கிழ�% ப%தி 

வட�% பா�(த).

1.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெசIதாமைரக: %#யான(ெத. வா�2 1 , 2.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெசIதாமைரக: ஆ'ற@கைர 

அ?சனெத. வா�2 1 , 3.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெசIதாமைரக: வட�% அ?ஜன( ெத. வா�2 1 , 4.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) 

ெசIதாமைரக: ஆ'ற@கைர ெத.,வா�2 1 , 5.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) ெசIதாமைரக: ெத'% அ?ஜன( ெத. வா�2 1 , 6.ேதவதான$ 

(வ.கி)ம'-$(ஊ) மண'ப2ைக அ?சனெத. வா�2  2 , 7.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) மண'ப2ைக %#(ெத. வா�2 2 , 8.ேதவதான$ 

(வ.கி)ம'-$(ஊ) மண'ப2ைக %#(ெத. , 9.ேதவதான$ (வ.கி)ம'-$(ஊ) $ஓ�ட@கா2 கிழ�% அ?சன ெத. வா�2 4 , 10.ேதவதான$ 

(வ.கி)ம'-$(ஊ) $ஓ�ட@கா2 ேம'% அ?சன ெத. வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

க�ணாy�  614705   , ப>ரதான ஒ�2 

க�#ட$ கிழ�% பா�(த)

1.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெப?யா� ஆ'ற@கைர ெத.  வா�2 3 , 2.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) டா�ட� அ$ேப(கா� 

ெத.   வா�2 3 , 3.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஏKநாத� ெத. வா�2 4 , 4.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) %ள$ வடகைர 

%#( ெத.  வா�2   4 , 5.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெத'% %#( ெத.  வா�2 4 , 6.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2  6 , 7.ம:m�%N
டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ேமல( ெத.  வா�2  7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� ம:m�%N:டா
 

614705   ,ப>ரதான�க�#ட$ வட�%ப%தி 

ேம'% பா�(த)

1.ம:m�%N:டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) பாக$ 1 %#(ெத. வா�2 1 , 2.ம:m�%N:டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) பாக$ 1 ம.()வ� ெத. 

வா�2   1 , 3.ம:m�%N:டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) பாக$ 1 ெத'%(ெத. வா�2  1 , 4.ம:m�%N:டா
 (வ.கி) , ெப.வ>ைடம.)ா� 

(வ.கி) ம:m�%N:டா
 (ஊ) பாக$ 1 நாட�ெத. வா�2  1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� ெத'% பா�(த)   

வட�%ப%தி   ,ம:m�%N:டா
 

614705

1.ம:m�%N:டா
 (வ.கி) ம'-$ (ஊ) பாக$ 1 அ?சன(ெத. வா�2 4  1 , 2.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , ம:m�%N:டா
 (ஊ)  

ெத'%(ெத. வா�2 2 , 3.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , ம:m�%N:டா
 (ஊ)  ேமல(ெத. வா�2 2 , 4.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , 

ம:m�%N:டா
 (ஊ)  ந2(ெத. வா�2 2 , 5.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , ம:m�%N:டா
 (ஊ)  வட�%ச
னதிெத. வா�2 2 , 

6.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , ம:m�%N:டா
 (ஊ)  மIதகைரெத. வா�2 2 , 7.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , ம:m�%N:டா
 (ஊ)  

தி.வாச�ெத. வா�2 2 , 8.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , ம:m�%N:டா
 (ஊ)  ஜQவாெத.  வா�2 2 , 9.ெப.வ>ைடம.R� (வ.கி) , 

ம:m�%N:டா
 (ஊ)  அ$ேப(கா� ெத.  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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 )வ�க�ப�ள� 

எடBசி/ைல 614705   ,ப>ரதான க�#ட$ 

ேம'% பா�(த)

1.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) இைடBசி/ைல ஜQவா ெத.  வா�2 1 , 2.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ஜQவா 

ெத.  வா�2  1 , 3.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) கfபா பர(ெத. வா�2  1 , 4.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 

(ஊ) பாைலEரா
 பர(ெத. வா�2 2 , 5.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) மரவாதி பர(ெத. வா�2 2 , 6.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) 

,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ஆைணய#  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள�    

,காIதா?

1.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ஆ]ைட(ேதவ
 %ள$  வா�2  2 , 2.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) 

பா$"காண>  வா�2 2 , 3.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) ,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெகா�#த$பல$மரபாதிெத.  வா�2 2 , 4.ெப.கவாiIதா
 2(வ.கி) 

,ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ேகா�ட%மர
 ெத. (காIதா?   வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெப.கவாiIதா
 614705   ,வட"ற 

க�#ட(தி
 கிழ�%�ப%தி ெத'% 

பா�(த)

1.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ")(ெத. வா�2 4 , 2.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ேமல(ெத. வா�2 

4 , 3.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெச@கேம�2 ெத.  வா�2 4 , 4.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) 

கைலவாண� ெத.  வா�2 4 , 5.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) காமராஜ� ெத.  வா�2 4 , 6.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  

ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெலன�
 ெத.  வா�2  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெப.கவாiIதா
 614705   ,கிழ�% "ற 

க�#ட(தி
 வட�%�ப%தி ேம'% 

பா�(த)

1.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) உைடயா� ெத. (ெமய>
 ேரா2) வா�2 3 , 2.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 

(ஊ) எ$.ஜி.ஆ� ெத.  வா�2 3 , 3.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) கைலஞ� ெத.  வா�2  3 , 4.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  

ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெச�க#(ெத. வா�2 3 , 5.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெச�#யா� ெத.  வா�2 3 , 

6.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ஒ(த(ெத.  வா�2 3 , 7.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) 

காண>யாBசி(ெத. வா�2 3 , 8.ெப.கவாiIதா
 1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ப>�ைளயா� ேகாவ>� ெத.  வா�2  3 , 9.ெப.கவாiIதா
 

1(வ.கி) ,  ெப.கவாiIதா
 (ஊ) கைட(ெத.  வா�2 1,3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெப.கவாiIதா
 614705   ,வட"ற 

க�#ட(தி
 ேம'%�ப%தி ெத'% பா�(த)

1.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) சIைத ேதா�" ெத.  வா�2  3 , 2.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெப?யா� 

ெத.  வா�2 3 , 3.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) வட�%(ேதா�" ெத.  வா�2  2 , 4.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 

(ஊ) அ�ரஹார$ வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெப.கவாiIதா
 614705   ,வட�%  "ற 

க�#ட(தி
 ந2 ப%தி ெத'% பா�(த)

1.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) கிைளயா�%ள(ெத. வா�2 2 , 2.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) ெத'% 

ெவ�ளாள(ெத.  வா�2  2 , 3.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) வ.உ.சி.சாைல  வா�2 2 , 4.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), 

ெப.கவாiIதா
 (ஊ) தி..வ>.க. ெத.  வா�2 2 , 5.ெப.கவாiIதா
 (வ.கி), ெப.கவாiIதா
 (ஊ) தி. அ:ணா ெத.  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ெச.கள(R�  614705   ,ப>ரதான�க�#ட$ 

ெத'% பா�(த)

1.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) வைல(ெத.  வா�2 1 , 2.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) %யவ�ெத. வா�2 1 , 3.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ 

(ஊ) சி(தம�லி ேரா2  வா�2 1 , 4.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) ப:ைண(ெத. வா�2 1 , 5.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) கி.N.ெத. 

வா�2 1 , 6.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) kட�ெத. வா�2 1 , 7.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) ப�கி?(ெத. வா�2 1 , 8.ெச.கள(R� 

(வ.கி)ம'-$ (ஊ) ேதாளா
ெத. வா�2 1 , 9.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) தைலயா? ெத.  வா�2 1 , 10.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) 

%மர
ெத. வா�2 1 , 11.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) அ?சனெத. வா�2 1 , 12.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) ஆதிெத. வா�2 2 , 

13.ெச.கள(R� (வ.கி)ம'-$ (ஊ) ெச�#யா�ெத. வா�2 2

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

181 181 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

சி(தம�லி 614705   ,ப>ரதான�க�#ட$ 

கிழ�% பா�(()

1.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) அ:ணா நக�  வா�2 1 , 2.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) K�ைபயா நக� வா�2 1 , 3.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ 

(ஊ) ச(திய/�(திநக�,  வா�2 2 , 4.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ Qரனா� ேகாவ>� ெத. வா�2 2 , 5.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

சிவ
ேகாவ>� ெத. வா�2 2 , 6.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ.உ.சி ெத. வா�2 2 , 7.சி(தம�லி (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஜQவாெத. வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

பாலகி.Zணா"ர$ 614705   

,வட�%�பா�(த  ெத'% ப>ரதான க�#ட$ 

கிழ�% ப%தி

1.சி(தம�லி(வ.கி)ம'-$ (ஊ) காமரா{ நக� வா�2 1 , 2.சி(தம�லி(வ.கி)ம'-$ (ஊ) ப�டெவள� வா�2 2 , 3.சி(தம�லி(வ.கி)ம'-$ (ஊ) 

ெவ@%ள�  வா�2 3 , 4.சி(தம�லி(வ.கி)ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ வா�2 4 , 5.சி(தம�லி(வ.கி) பாலகி.Zண"ர$(ஊ) பாலகி.Zண"ர$  வா�2 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� ெநாBசிE� 614705   

,கிழ�%�ப�க க�#ட$ ேம'% பா�(த)

1.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) கிளா� ெவள�  வா�2 1 , 2.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ஓ�ட�ேகாவ>� வா�2 2 , 3.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ேகாவ>�சி(தம�லி வா�2 2 , 4.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வட�%ெவள�  வா�2 2 , 5.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ப>�ைளயா�ேகாவ>�ெத. 

வா�2 3 , 6.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) %#(ெத. வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெநாBசிE� 614705   ,வட�% ப�க க�#ட$ 

ெத'% பா�(த)

1.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) ெநாBசிE� வா�2 5 , 2.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) வ>ள()ெவள� வா�2 6 , 3.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) 

ஆ:#� ப:டார(ெத. வா�2 4 , 4.ெநாBசிE� (வ.கி) ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� "(தகர$ 

614705   ,ெத'%�பா�(த "திய க�#ட$ 

(ேம'%�ப%தி)

1."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ேம�டா
%ள$ ெத. வா�2 2 , 2."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) வட�% ப�ள� ெத.  வா�2  2 , 

3."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) வட�% %#யான( ெத.  வா�2  2 , 4."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ப�ள�( திட�  ெத. வா�2 2 

, 5."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ெவ�2� %ள$ கீiகைர  வா�2  2 , 6."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ேசா(தி?ய$ வா�2 2 , 

7."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

%$ம�#திட�   ,ேம'% "ற க�#ட(தி
 

ெத'% பா�(த)

1."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) ஆ'ற@கைர ெத. %$ம�#திட� வா�2 1 , 2."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) ெவ�ளIதா@கி ெத. 

வா�2 1 , 3."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) %$ம�#திட� காலண> ெத. வா�2 1 , 4."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ெவ�2�%ள$ 

ெத. வா�2 1 , 5."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ந2(ெத. வா�2 1 , 6."(தகர$ (வ.கி) %$ம�#(திட� (ஊ) ெத'% ெத. வா�2 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� "(தகர$ 

614705   ,ெத'%�பா�(த "திய க�#ட$ 

கிழ�%�ப%தி.

1."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) கமலா ேந. ெத.  வா�2 3 , 2."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) கா�வார
 ெத.  வா�2 3 , 3."(தகர$ 

(வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) காIதி நக�  வா�2 3 , 4."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) ேநதாஜQ ெத. வா�2 3 , 5."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� 

(ஊ) காIதி சிைல ெத. வா�2 4 , 6."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) ெமய>
ேரா2 ேமல(ெத.  வா�2 2 4 , 7."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� 

(ஊ) வட�% ெத. காைரதிட�  வா�2  4 , 8."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) வட�% கீiகைர காைரதிட�  வா�2  4 , 9."(தகர$ 

(வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) ேமலெத. மைன காைர திட�  வா�2  4 , 10."(தகர$ (வ.கி)%$ம�#(திட� (ஊ) பதிநா
காவ) ேமலெத. காைர 

திட� வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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 ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ேதாலி 

 614706   ,ெத'%�க�#ட$ கிழ�%�ப%தி

1.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காைள�கார
ெவள� வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 2.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காைள�கார
ெவள� 

%#யான(ெத. வா�2-1 , 3.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காைள�கார
ெவள� ஆதிதிராவ>ட� ெத'%ெத. வா�2-1 , 4.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

வைலயநக� ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 5.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வைலயநக� %#யானெத. வா�2-1 , 6.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

வைலயநக� ஆ'-�கைர ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-1 , 7.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�யாண"ர$ ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-2 , 8.ேதாலி (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ெச�#யா%றிBசி ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-2 , 9.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேதாலி கீழ(ெத. வா�2-2 , 10.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ேதாலி ேமல(ெத. வா�2-2 , 11.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேதாலி ெத'%(ெத. வா�2-2 , 12.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச�#யா%றிBசி 

%#யானெத. வா�2-2 , 13.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேதாலி வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-2 , 14.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச-பைனE� 

மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2-2 , 15.ேதாலி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச-பைனE� மா?ய$ம
ேகாவ>� கீழ(ெத. வா�2-2 , 16.ேதாலி (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ப>
ன(R� கைரயா
 ேம2 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ேதாலி 

 614706   ,ெத'%�"ற ஒ�2�க�#ட$ 

ேம'%�ப%தி

1.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச-பைனE� வா�2-4 , 2.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ வா�2-4 , 3.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ப>
ன(R� ெவ�ளIதா@கி திட� வா�2-4 , 4.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% சி-பைனE� வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� ச@கIதி  

614703   ,ஒ�2�க�#ட$ வட�%ப%தி

1.ச@கIதி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச@கIதி கீழ(ெத. வா�2- 1 , 2.ச@கIதி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப]:ட# ெத. வா�2- 2 , 3.ச@கIதி (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேமல ெத. வா�2 -3 , 4.ச@கIதி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச$பா ேகா�டக$ வா�2- 3 , 5.ச@கIதி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம�2 ேகா�டக$ வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

வடச@கIதி  614702   ,ம@கT� 

ஓ2க�#ட$

1.வடச@கIதி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2- 1 , 2.வடச@கIதி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல(ெத. வா�2- 1, 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� எைடE� 

614703   ,வட�% ப�க$ "திய ஒ�2� 

க�#ட$ கீiதள$ கிழ�%ப%தி

1.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1  , 2.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% %#யான(ெத. வா�2- 1 , 

3.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� எைடE� 

614703   ,வட�% ப�க$ "திய ஒ�2� 

க�#ட$ கீiதள$ ேம'% ப%தி

1.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 அ$ம\� வா�2- 2 , 2.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. அ$ம\� வா�2- 2 , 

3.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேசா(தி?ய$ வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� எைடE� 

614703   , ேம'% "ற வட�% க�#ட$ 

ந2 அைற

1.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வா:ைடயா� ெத. வா�2- 3 , 2.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவளா� ெத. வா�2- 3 , 3.எைடE� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) எைடE�  ெமய>
 ேரா2 வா�2- 3 , 4.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ைகலாசெத. வா�2- 3 , 5.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 3 , 6.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ")ெத. வா�2- 3 , 7.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம.()வமைன ெத. 

வா�2- 3 , 8.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெப.மா� ேகாய>� ெத. வா�2- 3 , 9.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எைடE� வா�2- 3 , 10.எைடE� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ைடய
 %ள(ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

195 195 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� எைடE� 

614703   ,ேம'% "ற  ெத'% க�#ட$ ந2 

அைற எ:-9

1.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ண�ெகாைட வா�2- 4 , 2.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %மார"ர$  %#யானெத.  வா�2- 4 , 3.எைடE� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) %மார"ர$ ெமய>
ேரா2 வா�2- 4 , 4.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ)) மSK�ேகா�டக$ வா�2- 4 , 5.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

மSKேகா�டக$ ெமய>
ேரா2  வா�2- 4 , 6.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார$ வா�2- 4 , 7.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இைடE� 

ெமய>
ேரா2 வா�2- 4 , 8.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மி�ல#ெத. வா�2- 4 , 9.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:#ேரா2 வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� ேம'�% 

ப�க$ க�#ட(தி
 ெத
ப%தி    

,எைடE� 614703

1.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ராம� மட(ெத. வா�2- 4 , 2.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சியா@ %�ைட( ெத. வா�2- 4 , 3.எைடE� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) அகfதியா@ %ள(ெத. வா�2- 4 , 4.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந(த$ வா�2- 5 , 5.எைடE� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவராம
 நக� 

வா�2 -4,5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேவ�பSேச? 614703   ,ப>ரதான 

ஒ�2�க�#ட$

1.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பா:# வட�%(ெத. வா�2- 1 , 2.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�பா:# ெத'%(ெத. வா�2- 1 , 

3.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ�பSேச? ெத'%(ெத. வா�2- 1 , 4.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ�பSேச? வட�% க�ப>ேரா2 

வா�2- 2 , 5.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ�பSேச? ெகா#மர( ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேவ�பSேச? 614703   , வட�%"ற "திய 

ஒ�2�க�#ட$

1.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ�பSேச? மIைத( ெத. வா�2- 2 , 2.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ�பSேச? வட�%( ெத. வா�2- 

2 , 3.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ�பSேச? ெமய>
ேரா2 வா�2 -2 , 4.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா:# ரய>ல# வா�2- 3 , 

5.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா:#�ேகா�டக$ ெமய>
ேரா2 வா�2- 3 , 6.ேவ�பSேச? (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா:#�ேகா�டக$ %#ய>.�" 

வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� பா:# 

 614703   ,ந2 க �#ட$ வட�% ப%தி 

கிழ�% பா�(த)

1.பா:# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச$ப>யம@கள$ வா�2- 1 , 2.பா:# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா:# அ?சன(ெத. வா�2- 1 , 3.பா:# (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ேமல(ெத. பா:# வா�2- 2 , 4.பா:# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா:# சிவ
ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 5.பா:# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிெர@க$ 

சாைல வா�2- 2 , 6.பா:# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:# சாைல வா�2- 2 , 7.பா:# (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஒ(தெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ப>Bச
ேகா�டக$ 614716   

,ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%�ப%தி

1.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வடபாதி ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 2.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான ெத. வா�2- 1 , 

3.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nதலியா� ெத. வா�2- 1 , 4.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 (வடபாதி) வா�2- 1 , 

5.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2 ஆதிதிராவ>ட� ெத. மாதாேகாவ>� ெத. வா�2- 1 , 6.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ெமய>
ேரா2 ெத. (ஆதிதிராவ>ட� ெத.) வா�2- 1 , 7.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>Bச@ேகா�டக$ ேமல வடபாதி வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ப>Bச
ேகா�டக$ 614716   

,ஒ�2�க�#ட$ ேம'%�ப%தி

1.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>Bச@ேகா�டக$ ெத
பாதி %#யான ெத. வா�2-2 , 2.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ப>Bச@ேகா�டக$ ெத
பாதி காலன� ெத. வா�2- 2,3 , 3.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>Bச@ேகா�டக$ ெத
பாதி ெமய>
ேரா2 , 

4.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>Bச@ேகா�டக$ அ�ரஹார$ ெமய>
ேரா2 வா�2- 3 , 5.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ப>Bச@ேகா�டக$ ெத
பாதி ேம�"ர(ெத. வா�2- 3 , 6.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>Bச@ேகா�டக$ ந2 ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 

7.ப>Bச@ேகா�டக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>Bச@ேகா�டக$ ஆதிெர@க$ கிராம$ வா�2- 4

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

202 202 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ேமலம.R� 614716   ,ஒ�2�க�#ட$,

1.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல அ?சன( ெத.  வா�2- 1 , 2.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெமய>
 ேரா2 ெத. வா�2- 1 , 

3.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவ
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 1 , 4.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ அ?சன(ெத. வா�2- 1 , 5.ேமலம.R� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ரய>ல#( ெத. வா�2- 2 , 6.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 2 , 7.ேமலம.R� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ப:ைண வ Q�2( ெத. வா�2- 3 , 8.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெமய>
ேரா2 வா�2- 3 , 9.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ெத'% ப>டாைக வா�2- 3 , 10.ேமலம.R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம�ப>டாைக ேகாலிய� ெத. வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� எ�க� 

(%
ன��) 614703     ,ெத'% ப�க 

க�#ட$ வட�% பா�(த) ேம'% ப%தி

1.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கட$ப வ>ளாக$ கிழ�% வா�2- 3 , 2.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கட$ப வ>ளாக$ ேம'% வா�2- 3 , 

3.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கட$ப வ>ளாக$ ேதவ�"ர$ வா�2- 3 , 4.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� வ>ேனாபா ப%தி வா�2- 4 , 

5.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� வட�%ப%தி  வா�2- 4 , 6.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� கிழ�% ப%தி வா�2- 4 , 7.%
ன�� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� ெத'%ப%தி வா�2- 4 , 8.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 4 , 9.%
ன�� (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) எ�க� ப:ைண�ெபா) ெத'% வா�2- 4 , 10.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) எ�க� ப:ைண�ெபா) வட�% வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

%#ேச(தி %
ன��  614703    

,ஒ�2�க�#ட$ வட�%ப%தி

1.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ரய>ல# ெத. வா�2- 1 , 2.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச(திர( ெத. வா�2- 1 , 3.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

ராஜா கிழ�%(ெத. வா�2- 1 , 4.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய$ம
 ேகாய>�ெத. வா�2- 1 , 5.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகர$ 

ெத. வா�2- 1 , 6.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காIதிநக� காலன� வா�2- 1 , 7.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கிழ�%ெத. வா�2- 1 , 

8.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#ேச(தி ெத. (M(தெத.) வா�2- 1 , 9.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேம�2(ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

%#ேச(தி %
ன�� 614703   ,ப>ளா� எ:-

1 ெத'%ப%தி

1.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழேச(தி வா�2 2 , 2.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலேச(தி வா�2- 2 , 3.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

த�காf) ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 4.%
ன�� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %யவ� ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

கீழ�ெப.மைழ 614703   ,ஒ�2�க�#ட$,

1.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� காலன� ெத. வா�2-1 , 2.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2-1 , 

3.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2-1 , 4.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2-1 , 5.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேமல(ெத. வா�2 -2 , 6.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
 ேரா2 வா�2 -2 , 7.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பா�ப
 

ேகா�டக$ ஆதிதிராவ>ட� ெத.  வா�2 -2 , 8.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மதவான ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2 -2 , 9.கீழ�ெப.மைழ (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) அWமIத
 ேகா�டக$ வா�2 -2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேமல�ெப.மைழ 614703   ,வட�% "ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.ேமல�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத. வா�2-1 , 2.ேமல�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல( ெத. வா�2 2 , 3.ேமல�ெப.மைழ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெத. வா�2 3 , 4.ேமல�ெப.மைழ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஆ�கா�2ெவள� ப>
ன(R� 614706   

,கிழ�%�"ற ஒ�2�க�#ட$ கிழ�% ப%தி

1.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>
ன(R� ந(த$ வா�2-1 , 2.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இைடய�கா2 வா�2-1 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

209 209 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஆ�கா�2ெவள� ப>
ன(R� 614706   

,"திய க�#ட$ ைமய வ%�" அைற 

ெத'% பா�(த)

1.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2-1 , 2.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆ�கா�2ெவள� வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஆ�கா�2ெவள� ப>
ன(R� 614706   

,கிழ�%�"ற ஒ�2�க�#ட$ ேம'% ப%தி

1.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம
ன
 ேகா�டக$ வா�2- 2 , 2.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>
ன(R� ெத'% வா�2- 3 , 3.ப>
ன(R� 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>
ன(R� வா�2- 3 , 4.ப>
ன(R� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

உதயமா�(தா:ட"ர$ 614706   ,வட�%"ற 

ம@க\� ஓ2�க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான( ெத. வா�2-1 , 2.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத. வா�2-1 , 

3.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மா?ய�பா நக� வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள�, 

உதயமா�தா:ட"ர$ 614706   ,வட�%"ற 

ம@க\� ஓ2 க�#ட$ ேம'% ப%தி

1.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) %#யான( ெத. வா�2- 2 , 2.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ>�வசாவ#( ெத. வா�2- 2 

, 3.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 2 , 4.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேவ$ைபயா நக� 

வா�2- 2 , 5.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெமய>
ேரா2 வா�2- 2 , 6.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப>�ைளயா� ேகாய>� 

ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

நாBசி%ள$ 614706   ,ெத'% 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'%"ற$

1.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அவ>�கினா ப�ள�வாச� ெத. , 2.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ(ெத.  , 

3.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ந2(ெத.  , 4.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இIதிரா காலன� , 5.உதயமா�(தா:ட"ர$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%ெத. , 6.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ$மாப�ள�( ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

நாBசி�%ள$  614706   ,வட�% 

ஒ�2�க�#ட$

1.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தBச ெத.  , 2.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெல�ைப ெத. , 3.உதயமா�(தா:ட"ர$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) அ�ரஹார ெத. , 4.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பாலைவ ெத.  , 5.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) 

நாடா� ெத. , 6.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஏ?�கைர ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெத'%ப�ள�யேம2 உதயமா�(தா:ட"ர$ 

(ஊ) 614706   ,ைமய ஒ�2�க�#ட$ 

ேம'% ப%தி

1.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ப�ள�யேம2 , 2.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%ப�ள�யேம2 , 

3.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ Qர
 ேகாவ>ல# , 4.உதயமா�(தா:ட"ர$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) லி@க(த# , 5.உதயமா�(தா:ட"ர$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள��Mட( ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ேகாபாலசN(திர$ உ�L�  614704   ,"திய 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'% பா�(த) வட�% 

ப%தி

1.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேகாபாலசN(திர$ வா�2- 1 , 2.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:# சாைல வா�2- 1 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

217 217 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ேகாபாலசN(திர$ உ�L�  614704   ,"திய 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'% பா�(() ெத'% 

ப%தி

1.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ உ�L� வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 Xெவ@கேடசா உதவ>ெப-$ 

)வ�க�ப�ள� உ�L�  614704   ,ைல�[� 

க�#ட$ ேம'%�ப%தி

1.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி.()ைற�L:# சாைல , 2.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன� ெத.  , 3.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல உ�L�  , 

4.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காச#�ெகா�ைல , 5.உ�L� (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% உ�L�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�,ஆல@கா2  

614704   ,வட�%"ற ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'% பா�(த)

1.ஆல@கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி-ப�டாகைர வா�2- 2 , 2.ஆல@கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ�லப@ேகா2 வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�,ஆல@கா2  

614704   ,ெத'�%"ற ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'% பா�(த)

1.ஆல@கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) பாைர%ள( ெத. வா�2- 3 , 2.ஆல@கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ேகண>( ெத. வா�2- 3 , 3.ஆல@கா2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ஆல@கா2 வட�% வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�,ஆல@கா2  

614704   ,ெத'%"ற "திய ஒ�2�க�#ட$ 

வட�% பா�(த)

1.ஆல@கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கIதப?Bசா
 ஆ'-�% ேம'% வா�2- 3,4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�,  வட�% 

பா�(தக�#ட(தி
 கிழ�% ப%தி   

,ஆல@கா2  614704

1.ஆல@கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ரய>�ேவ ைலW�% ெத'% வா�2- 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

வடகா2 ேகாவ>��  614704   ,ேம'%"ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 2.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழேதா�" ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 3.வடகா2 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகNைடய� ெத. வா�2- 1 , 4.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�%( ெத. வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

வடகா2 ேகாவ>��  614704   ,கிழ�% "ற 

ஒ�2�க�#ட$

1.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச
னதி வட�% ெத. வா�2- 3 , 2.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ச
னதி ெத. வா�2- 3  , 3.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ 

(ஊ) ச
னதி ெத'%ெத. வா�2- 3 , 4.வடகா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) மண�ேம2 வா�2- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

கீழந$ம@%றிBசி 614704   ,ஒ�2�க�#ட$

1.கீழந$ம@%றிBசி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3 , 2.கீழந$ம@%றிBசி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அகNைடயா� ெத. வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ெப(த 

ேவளா@ேகா�டக$ 614704    ,கிழ�% 

பா�(த வட�% ப%தி ஒ�2�க�#ட$

1.கீழந$ம@%றிBசி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 3   , 2.N()�ேப�ைட (வ.கி), கீழந$ம@%றிBசி (ஊ) ெப(த 

ேவளா@ேகா�டக$ வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேமலந$ம@%றிBசி  614703   ,ம@க\� 

ஓ2�க�#ட$

1.ேமலந$ம@%றிBசி (வ.கி). ம'-$ (ஊ) ெப.மா� ேகாவ>�ெத. வா�2- 1 , 2.ேமலந$ம@%றிBசி (வ.கி). ம'-$ (ஊ) காலன� %#ய>.�" வா�2- 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� ம@க�  

614704   ,"திய ஒ�2 ேம'%க�#ட$ 

வட�%ப%தி

1.கீழந$ம@%றிBசி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம@க� வட�% வா�2- 2 , 2.கீழந$ம@%றிBசி (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம@க� ெத'% வா�2- 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

தகீழ�கா2 614704   ,ம@க\� 

ஓ2க�#ட$ வட�%ப%தி

1.த.கீழ�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வடகீழ�கா2 வா�2- 1 , 2.த.கீழ�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�கா2 கிழ�% வா�2- 1 , 3.த.கீழ�கா2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ச(திர( ேதா�" வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

தகீழ�கா2 614704   ,ெத'%  ,"ற ஒ�2� 

க�#ட$  ேம'%ப%தி

1.கீழ�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�கா2 ெத
"ற$ வா�2- 2 , 2.கீழ�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெபா
ன
 ேதா�" வா�2- 3 , 3.கீழ�கா2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ேமல� கீழ�கா2 வா�2- 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ேகாவ>�� அ.மி.ெப?யநாயகி ெப:க� 

ேம�நிைல�ப�ள� N()�ேப�ைட 614704  

 ,ேம'% ஆ� சி சி க�#ட$ வட�% "ற 

கிழ�% பா�(த) ெத'% ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) ம.த@காெவள� ேதா�" வா�2- 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ேகாவ>�� அ.மி.ெப?யநாயகி ெப:க� 

ேம�நிைல�ப�ள�  N()�ேப�ைட 614704 

    ,ேம'% ஆ� சி சி க�#ட$ வட�% 

"ற கிழ�% பா�(த வட�% ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) ம.த@காெவள� ேதா�" ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 1 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 1 , 

3.N()�ேப�ைட (ேப) ம.த@காெவள� அ�ரஹார$ வா�2-1 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) N()சாமி அ$பல$ ெத. வா�2- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� ஆசா( 

நக�  N()�ேப�ைட 614704   ,ெத'% 

பா�(த) ேம'% "ற ஒ�2�க�#ட$

1.N()�ேப�ைட (ேப) ம.த@காெவள� ேதா�" வா�2- 2 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ர|ம( நக� வா�2- 2 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) 

தி.()ைற�L:# ெமய>
ேரா2 வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ
றிய ஹ]
சி� ஹா�, 

N()�ேப�ைட 614704   ,வ�டார 

வள�Bசி அ_வலக க�#ட$

1.N()�ேப�ைட (ேப) ")�%#ய>.�" வா�2- 3 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) பர�டBசிப�#ண$ வா�2- 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய ஹ]
சி� ஹா�, 

N()�ேப�ைட 614704   ,வ�டார 

வள�Bசி அ_வலக ெத'%ப�க 

க�#ட(தி
 ேம'% ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா�2( ெத. வா�2- 3 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ஆசா( நக� வா�2- 3 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) ப@களா 

சI) வா�2- 4 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) பைழய ேபாf�ஆபqf ேரா2 வா�2- 4 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ")�காள�$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 4 , 

6.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,")(ெத., 

N()�ேப�ைட 614704   ,ெத'%"ற "திய 

ஒ�2�க�#ட$ கிழ�% ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) வ>�ேடா?யா பஜா� வா�2- 5 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) த.ம� ேகாவ>� ெத. வா�2- 5 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) 

ேகாசா�%ள( ெத. வா�2- 5 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) திெரௗபதிய$ம
 ேகாவ>� ெத. வா�2- 5 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ஆfப(தி? ெத. வா�2-

 5 , 6.N()�ேப�ைட (ேப) அமி�த$ப>�ைள சI) வா�2- 5 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) ெத'%கா2 ரய>�ேவ ேரா2 ம'-$ ெத'%ெத. வா�2-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,ெத'%"ற "திய 

ஒ�2�க�#ட$ வட�% பா�(த)   

,")(ெத., N()�ேப�ைட 614704

1.N()�ேப�ைட (ேப) %:டா@%ள( ெத. வா�2- 6 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ")(ெத. வா�2- 6 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) டப>�E.ப>. எ$. சI) 

வா�2- 6 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) ")(ெத. வ2க� சI) வா�2- 6 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ப�2�ேகா�ைட ேரா2 வா�2- 6 , 6.N()�ேப�ைட 

(ேப) ப�2�ேகா�ைட ேரா2 சI) வா�2- 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊ.ஒ.ந.ப�ள�,க�T�கைட ெத. ேப�ைட, 

N()�ேப�ைட  614704   ,கிழ�% "ற 

"திய ஒ�2�க�#ட$ ேம'% பா�(த)

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெப.மா� ேகாவ>� ெத. வா�2-10 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ேப�ைட� ேகாய>� ெத. வா�2-10 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) 

த�பா
ெவள� கிழ�%( ெத. வா�2-10 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) இைடய� ெத. வா�2-10 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) எf.வ>. ெத. வா�2-10 , 

6.N()�ேப�ைட (ேப) மாண>�க(ேதவ
 ெத. வா�2-10 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) அGயனா� ேகாய>� ெத. வா�2-10 , 8.N()�ேப�ைட (ேப) 

ெநா:# அ$பல$கா2 ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-10 , 9.N()�ேப�ைட (ேப) க'பக ப>�ைளயா� ேகாவ>� ெத. வா�2-10 , 10.N()�ேப�ைட 

(ேப) பாமண> ஆ- ெத. வா�2-10 , 11.N()�ேப�ைட (ேப) ேப�ைட ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2-10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா�சி ஒ
றிய 

)வ�க�ப�ள�,மதியல@கார$,ேப�ைட 

ேரா2,N()�ேப�ைட 614704   

,ஒ�2�க�#ட$ ெத'% பா�(த),ேம'% 

ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெநGனா�ப�ள�( ெத'% சI) வா�2-11 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ஹாஜா சI) வா�2-11 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) திமிைல( 

ெத. சI) வா�2-11 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) திமிைல( ெத. வா�2-11 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ஆ�ட�பா சI) வா�2-11 , 6.N()�ேப�ைட (ேப) 

திமிைல(ெத. ந2BசI) வா�2-11 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) சி
னமைர�காய� சI) வா�2-11 , 8.N()�ேப�ைட (ேப) அ�)�காசி$ சI) வா�2- 

12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

க�T�கைட  ெத. ேப�ைட 

ேரா2,N()�ேப�ைட 614704   ,ேம'% 

ஒ�2�க�#$ ெத'% பா�(த) ேம'% 

ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) ேப�ைடேரா2 வா�2-12 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ச(திர(ேதா�" வா�2-11 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) ")�ேகா�டக$ வா�2-11 

, 4.N()�ேப�ைட (ேப) ெநா:# அ$பல@கா2 வா�2-11 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) N()�ேப�ைட வா�2- 12 , 6.N()�ேப�ைட (ேப) கீழ�கா2 

சI) வா�2-12 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) க�T�கைட சI) வா�2-12 , 8.N()�ேப�ைட (ேப) சிவ
ேகாய>� சI) வா�2-12 , 9.N()�ேப�ைட (ேப) 

Nகமதிய� சI) வா�2-12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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166   தி��ைற��� 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

241 241 ஏ.எ
.உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள�,மதரஸா 

ெத.  N()�ேப�ைட 614704   

,ஒ�2�க�#ட$ ேம'% ப%தி ெத'% 

பா�(த)

1.N()�ேப�ைட (ேப) ப�ட()ெல�ைப வா# சI) வா�2- 12 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) அலியா� சI) வா�2- 12 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) 

ப>Bைசமைர�காய� சI) வா�2- 12 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) ந:2மைர�காய� சI) வா�2- 12 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) சி
ன�க�சி மைர�காய� 

ெத. வா�2- 12 , 6.N()�ேப�ைட (ேப) ப�கி?வா#( ெத. வா�2- 12 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) அரப>ெத. வா�2- 12 , 8.N()�ேப�ைட (ேப) 

ேப�ைடேரா2 வா�2- 12 , 9.N()�ேப�ைட (ேப) NைகதQ
 ப�ள�வாச� ந2(ெத. வா�2- 12 , 10.N()�ேப�ைட (ேப) ந2(ெத. வா�2- 12 , 

11.N()�ேப�ைட (ேப) ப>Bைச�%�# ரா](த� சI) வா�2- 12 , 12.N()�ேப�ைட (ேப) %�#யா�ப�ள� வட�%(ெத. சI) வா�2- 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊரா�சி ஒ
றிய 

)வ�க�ப�ள�,மதியல@கார$ ேப�ைட 

ேரா2,N()�ேப�ைட 614704   

,ஒ�2�க�#ட$ , கிழ�%�ப%தி ெத'% 

பா�(த �க�#ட$

1.N()�ேப�ைட (ேப) %�#யா�ப�ள� வட�%( ெத. சI) வா�2 12 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ெல�ைப சI) வா�2-12 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) 

சீ(தாவா# சI) வா�2-12 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2-12 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ேப�ைட ேரா2 வா�2-12 , 

6.N()�ேப�ைட (ேப) ேகாவ>லா
 ேதா�" வா�2 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஏ.எ
. உதவ>ெப-$ ெதாட�க�ப�ள� 

மதரசா ெத. N()�ேப�ைட 614 704   , 

ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%ப%தி ெத'% 

பா�(த)

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெகா()வா ப�ள� சI) வா�2- 13 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) மைர�காவா# ேரா2 வா�2- 13 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) 

மைர�காவ# சI) வா�2- 13 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) அBசகார# சI) வா�2- 13 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ெத
ைனமர()வா# சI) வா�2- 13 , 

6.N()�ேப�ைட (ேப) %$மிவா# சI) வா�2- 13 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) மா��ெக� சI) வா�2- 13 , 8.N()�ேப�ைட (ேப) ெகா()வாப�ள� 

சI) வா�2- 13 , 9.N()�ேப�ைட (ேப) ெத
ைனமர�கைட( ெத. வா�2- 13 , 10.N()�ேப�ைட (ேப) ஆ:# மnரா சI) வா�2-13 , 

11.N()�ேப�ைட (ேப) ஆ'ற@கைர சI) வா�2-13 , 12.N()�ேப�ைட (ேப) மா��ெக�சI) வா�2- 15 , 13.N()�ேப�ைட (ேப) மா��ெக� 

ேம'% சI) வா�2- 15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ
றிய 

)வ�க�ப�ள�,ெச$படவ
கா2,N()�ேப�

ைட 614 704   ,வட�%�"ற 

ஒ�2�க�#ட$ ேம'% ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) வட�% ெச$படவ
கா2 வா�2-14 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ெத'% ெச$படவ
கா2 வா�2-11,14 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ
றிய 

)வ�க�ப�ள�,வட�%�"ற ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�%ப%தி   

,ெச$படவ
கா2,N()�ேப�ைட 614 704

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெப.மா� ேகாய>�வாச� வா�2-14 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,")(ெத.,N()�ேப�ைட

 614704   ,ெத'%"ற "திய ஒ�2�க�#ட$ 

ைமய அைற

1.N()�ேப�ைட (ேப) ேச()%ள$ சI) வா�2- 16 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) தா�க�ள� சI) வா�2- 16 , 3.N()�ேப�ைட (ேப) தி.வ�Tவ� 

ெத. வா�2- 16 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) N(ைதயாப(த� சI) வா�2- 16 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ெச�க#( ெத. வா�2- 16 , 6.N()�ேப�ைட 

(ேப) காள�ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

247 247 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,வட�%"ற "திய 

ஒ�2�க�#(தி
 ேம'�% ப%தி   

,")(ெத.,N()�ேப�ைட 614704

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெநGய�கார( ெத. சி
ன(த$ப> ரா](த� ெத. வா�2 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 16 , 

3.N()�ேப�ைட (ேப) கி�ட@கி ெத. வா�2- 16 , 4.N()�ேப�ைட (ேப) ப�2�ேகா�ைட ேரா2 வா�2- 16 , 5.N()�ேப�ைட (ேப) ைசய) 

ெல�ைப சI) வா�2- 16 , 6.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2- 16 , 7.N()�ேப�ைட (ேப) தி.()ைற�L:# ேரா2 வா�2-16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசின� ஆ:க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,N()�ேப�ைட 614 704 

  ,வட�% ப�க க�#ட$ ெத'% பா�(த)

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெத'%�கா2 மா?ய$ம
 ேகாய>� ெத. வா�2- 17 , 2.N()�ேப�ைட (ேப) ஆதிதிராவ>ட� ெத. வா�2- 17 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அரசின� ஆ:க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,N()�ேப�ைட 614704  

 ,வட�% ப�க க�#ட$ ெத'% பா�(த) 

கிழ�% ப%தி

1.N()�ேப�ைட (ேப) ெத'%கா2 ரய>�ேவ வட�%( ேதா�" வா�2- 17     , 2.N()�ேப�ைட (ேப) N()�ேப�ைட ெப.கவாiIதா
 ேரா2 

வா�2- 18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

க�ல#�ெகா�ைல ஜா$"வாேனாைட  

614738   ,வட�% ஒ�2�க�#$ 

கிழ�%ப%தி

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெகா�ைல�கா2 க$மாள( ெத. வா�2 3 , 2.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன� வா�2 4 , 

3.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ல#�ெகா�ைல வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

க�ல#�ெகா�ைல ஜா$"வாேனாைட 

614738   ,ெத'% ஒ�2�க�#ட$ 

கிழ�%�ப%தி

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க�ல#�ெகா�ைல , 2.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) த:டா@ெகா�ைல , 3.ஜா$"வாேனாைட 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'% ெத.

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ெத'%�கா2  ஜா$"வாேனாைட 614738   

,வட�% ஒ�2�க�#ட$ ேம'%�ப%தி

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%கா2 வா�2-5 , 2.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சி
னா
 ெகா�ைல வா�2-5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� வட�% 

ஒ�2�க�#ட$கிழ�%ப%தி   

,ெத'%�கா2  ஜா$"வாேனாைட 614738

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல�கா2 வா�2-5 , 2.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) சிவராம
 காலன� , 3.ஜா$"வாேனாைட 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) காலன� சாைல வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

வ Qர
வய� ஜா$"வாேனாைட 614738   

,ஒ�2�க�#ட$ ெத'% பா�(த)

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ Qர
 வய� கிழ�% வா�2-1 , 2.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வ Qர
வய� ேம'% வா�2-1 , 

3.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வட�% ெவ�ளாதி�கா2 வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

255 255 அரK உய�நிைல�ப�ள� ஜா$"வாேனாைட 

614738   ,Nத� ப>ரதான ஒ�2�க�#ட$ 

வட�% பா�(த).

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) வடகா2 வா�2-2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வடகா2 ஜா$"வாேனாைட 614738   

,வட�% பா�(த) ேம'% ப%தி

1.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ப�ள�வாச� வா�2-2 , 2.ஜா$"வாேனாைட (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ைவரவ
 ேசாைல வா�2-2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� ேகாவ>ல# 

தி�ைலவ>ளாக$  614706   ,கிழ�%�"ற 

ைமய ஒ�2�க�#ட$ ெத'% ப%தி

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழ�கைர வா�2 1 , 2.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இைடய�கா2 வா�2 2 , 3.தி�ைலவ>ளாக$ 

(வ.கி), ம'-$ (ஊ) நமசி�கா2 வா�2 2 , 4.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல�கைர வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� ேகாவ>ல# 

தி�ைலவ>ளாக$ 614706   ,கிழ�%"ற 

ைமய ஒ�2�க�#ட$ வட�%�ப%தி

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இைடய�கா2 வா�2 2 , 2.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) தி�ைலவ>ளாக$ ேகாவ>ல# வா�2 3 , 

3.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) நமசி�கா2 வா�2 2 , 4.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல�கைர வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

)றவரSெச�#�கா2 தி�ைலவ>ளாக$ 

614706   ,"திய ேம'%ப�க ஒ�2�க�#ட$ 

ெத'%ப%தி

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல�கா2 வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

)றவரSெச�#�கா2 தி�ைலவ>ளாக$ 

614706   ,"திய ேம'%ப�க ஒ�2�க�#ட$ 

வட�%ப%தி

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) )றவறSெச�#�கா2 வா�2 5 , 2.கdவ@கா2 (வ.கி), தி�ைலவ>ளாக$ (ஊ) கdவ@கா2 வா�2 10 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெத'%கா2 614706   ,ெத'% க�#ட$ 

ேம'%�ப%தி

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%கா2 வாG�கா_�% கீi"ற$ வா�2-6 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊரா�சி ஒ
றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெத'%கா2 614706   ,ெத'% க�#ட$ 

கிழ�%�ப%தி

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெத'%கா2 ப�#வாG�கா_�% ேம�"ற$ வா�2-7 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெச@கா@கா2 தி�ைலவ>ளாக$ 614706   

,ெத'% ஒ�2�க�#ட$

1.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அரம@கா2 வா�2-8 , 2.தி�ைலவ>ளாக$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ெச@கா@கா2 வா�2-9 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

264 264 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

ம@களநாயகி"ர$ இ2$பாவன$ 614703   

,ம@க\� ஓ2 கிழ�% க�#ட(தி
 ந2� 

ப%தி

1.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ம@களநாயகி"ர$ வா�2 1 , 2.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இ2$பாவன$ ேகாவ>ல# வா�2  2 , 

3.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க'பகநாத�%ள$ கா2ெவ�# வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந2நிைல�ப�ள�,க'பகநாத�%ள$,கா2ெவ�

#   ,ஒ�2க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க'பகநாத�%ள$ கா2ெவ�# வா�2-1 , 2.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) இ2$பாவன$ வா�2-2 , 

3.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க'பகநாத�%ள$ காலன� வா�2-3 , 4.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கா2ெவ�# வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 அரK உய�நிைல�ப�ள�  கீழவா#ய�கா2 

இ2$பாவன$ 614703   ,ந2 க�#ட$ 

வட�% பா�(த)

1.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ஆதிதிராவ>ட� இ2$பாவன$ காலன� ெத. வா�2-4 , 2.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழகா2ெவ�# 

ேம�பாக$ வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 அரK உய�நிைல�ப�ள�  கீழவா#ய�கா2 

இ2$பாவன$   614703   ,ெத'% 

ஒ�2க�#ட$ ைமய அைற

1.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) கீழவா#ய�கா2 வா�2-6 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேமலவா#ய�கா2 இ2$பாவன$ 614703   

,ப>ரதான ஒ�2�க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலவா#ய�கா2 கீiபாக$ வா�2-7 , 2.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலவா#ய�கா2 ேம�பாக$ வா�2-

8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

ேமலவா#ய�கா2 இ2$பாவன$ 614703   

,ப>ரதான ஒ�2�க�#ட$ கிழ�%ப%தி

1.இ2$பாவன$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) அடSசவ>ளாக$ வா�2-9 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

க'பகநாத�%ள$ (வ>ளா@கா2) 614703      

,ஒ�2�க�#ட$ ெத'%�ப%தி

1.வ>ளா@கா2 (வ,கி), ம'-$ (ஊ) கீழகைரயா@கா2 வா�2-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

க'பகநாத�%ள$ (வ>ளா@கா2) 614703      

,ஒ�2�க�#ட$ வட�%�ப%தி

1.வ>ளா@கா2 (வ,கி), ம'-$ (ஊ) ேமல கைரயா@கா2 வா�2-2 , 2.வ>ளா@கா2 (வ,கி), ம'-$ (ஊ) க'பகநாத�%ள$ ேகாவ>ல# வா�2-3 , 

3.வ>ளா@கா2 (வ,கி), ம'-$ (ஊ) வ>ளா@கா2 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 இள@ேகா உதவ>ெப-$ )வ�க�ப�ள� 

க'பகநாத�%ள$ 614703   ,ெத'% "திய 

ஓ2க�#ட$ ேம'%ப%தி

1.க'பகநாத�%ள$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க'பகநாத�%ள$ %#ேச(தி , 2.க'பகநாத�%ள$ (வ.கி), ம'-$ (ஊ) க'பகநாத�%ள$ ப:ைண ெத. Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
166   தி��ைற��� 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

273 273 ஊரா�சி ஒ
றிய )வ�க�ப�ள� 

Nனா@கா2-ெதா:#ய�கா2 614703   

,ஒ�2�க�#ட$

1.ெதா:#ய�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nன@கா2 கிழ�% , 2.ெதா:#ய�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) Nன@கா2 ேம'% , 3.ெதா:#ய�கா2 (வ.கி), 

ம'-$ (ஊ) ")�%#

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊரா�சி ஒ
றிய 

)வ�க�ப�ள�,ேமல�கா2,ெதா:#ய�கா2 

614703   ,ஒ�2�க�#ட$

1.ெதா:#ய�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமல�கா2 வா�2-4 , 2.ெதா:#ய�கா2 (வ.கி), ம'-$ (ஊ) ேமலெதா:#ய�கா2 வா�2-5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, ேகாவ��ெவ�ண� 

614403   ,ப�ரதான  க"#ட% வட&'�ப'தி 

கிழ&' பா�)த

1.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார% வா�2 1 , 2.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேம"2) ெத4 வா�2 1 , 

3.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதி திராவ�ட�  காலன�  வா�2  1 1 , 4.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 

வா�2 1 , 5.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) மண8� '#யான)ெத4 வா�2 1   , 6.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ)   

மண8� ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, ப�ரதான  வட&' 

பா�)த க"#ட% 9திய ஓ"2&க"#ட)தி6 

கிழ&' ப'தி   ,வட&' பா�)த ஒ"2 

க"#)தி6 கிழ&' ப'தி ேகாவ��ெவ�ண� 

614403

1.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4  வா�2  2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ேகாவ��ெவ�ண� 

61403     ,வட&' பா�)த 9திய 

ஓ"2&க"#ட)தி6 ேம.' ப'தி  ப'தி

1.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) கைட) ெத4 வா�2-3 , 2.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%ேப)கா� ெத4 வா�2-3 , 

3.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ம4)=வமைன)ெத4 வா�2-3 , 4.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ப�ள�ெத4 வா�2-3 , 

5.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ரய�ல# ெத4.  வா�2-3 , 6.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2-3 , 

7.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2 - 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�  

ஒ"2&க"#ட% '@சி�பாைளய%-614403   ,ெத.' 

பா�)=

1.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) '@சிபாைளய% வா�2-4 , 2.ேகாவ��ெவ�ண� (வ.கி) ம./% (ஊ) த�&காA வா�2-4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� , நக� 614404   

,ெத.' பா�)=

1.நக� (வ.கி) ம./%  (ஊ) வட&') ெத4  வா�2-1 , 2.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2 அBஜன) ெத4 வா�2-1 , 3.நக� (வ.கி) ம./% 

(ஊ) ேம.') ெத4 ெத.') ெத4 வா�2-1 , 4.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-2 , 5.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

அ%பல&கார) ெத4 வா�2-2 , 6.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான ெத4,வாDேதவமEகல% வா�2-2 , 7.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ெகா�#யா� ெத.' ெத4  வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய  ெதாட&க�ப�ள� 

நரசிEகமEகல%-614403     ,ெத.' பா�)= 9திய 

க"#ட% கிழ&' ப'தி

1.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-3 , 2.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகாF�#வ Gர6 ெகா�ைல) ெத4 வா�2-3 , 3.நக� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) கிழ&') ெத4 வா�2-3 , 4.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத4 வா�2-3 , 5.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ அBசன) 

ெத4 வா�2-3 , 6.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல அBசன)ெத4 வா�2-3 , 7.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகாைரயா/ தைல�9 ெத4  வா�2-

4 , 8.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) நாடா�ேதா�9 ெத4 வா�2-4 , 9.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2�ப2ைக ெத4 வா�2-4 , 10.நக� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ேகாைரயா/ வல= கைர ெத4  வா�2-4 , 11.நக� (வ.கி) ம./% (ஊ) மாமண�யா� ேதா�9) ெத4  வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� சி)தம�லி-  

614404   ,கிழ&'9ற K2த� ஓ"2க"#ட)தி6 

ெத.' ப'தி ேம.' பா�)=

1.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) லாய%  வா�2-1 , 2.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ�ளE'ழி வா�2-1 , 3.சி)தம�லி (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ச�வமா6ய% வா�2-3 , 4.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) சி)தம�லி '#யான) ெத4 வா�2-3 , 5.சி)தம�லி (வ.கி) 

ம./% (ஊ) சி)தம�லி ேமல) ெத4 காலண� வா�2-2 , 6.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) சி)தம�லி கீழ) ெத4 வா�2-2 , 

7.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பல&கார) ெத4, ெகா�#யா/   வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஆதிதிராவ�ட� நல=வ&க�ப�ள� ஒர)L� 614404  

 ,9திய க"#ட% ெத.' பா�)=

1.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒர)L� ேமல) ெத4  வா�2-4 , 2.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒர)L� வட&' ெத4  வா�2-4 ,  

, 3.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பல&கார ெத4 வா�2-4 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஆதிதிராவ�ட� நல ஆர%ப�ப�ள� ஓர)L�-614404 

  ,9திய க"#ட% ேம.' பா�)த=

1.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒர)L� கீழ) ெத4  வா�2-4, 2.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒர)L� ஆதிதிராவ�ட கீழ) ெத4  

வா�2-5,3.சி)தம�லி (வ.கி) ம./% (ஊ) வ�#ேப"ைட ேகாைரயா/ ேம�கைர  வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊ. ஒ. ெதா. ப�ள� ஆதM� 614403   ,ேம.' 

பா�)த 9திய  ஓ"2&க"#ட)தி6 ெத.' ப'தி

1.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2-1 , 2.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) தNைச ெமய�6 ேரா2  வா�2-1 , 3.ஆதM� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) 9= ஆதிதிராவ�ட�) ெத4  வா�2-1 , 4.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) வ2O� சாைல வா�2-1 , 5.ஆதM� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) பைழய ஆதிதிராவ�ட�) ெத4 வா�2-1 , 6.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) சம)=வ9ர% வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 55



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� ஆதM� 

614403   ,ேம.' பா�)த 9திய 

ஓ"2&க"#ட)தி6 வட&' ப'தி

1.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' Pவாண)த% வா�2-2 , 2.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' Pவாண)த% வா�2-2 , 3.ஆதM� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) வ2O�சாைல வா�2-2 , 4.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதM� அ%பலகார)ெத4 வா�2-2 , 5.ஆதM� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ஆல%ப�ள% ப2ைக  வா�2-4 , 6.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணாநக�  வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� 

ெபBய&ேகா"ைட - 614403   ,ஒ"2&க"#ட%  

ேம.' பா�)=

1.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBயேகா"ைட '#யான) ெத4 வா�2-3 , 2.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBயேகா"ைட ஆதிதிராவ�ட 

ெத4   வா�2-3 , 3.ஆதM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBய&ேகா"ைடஅ%பல&காரெத4  வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�  பர�பனாேம2 

614404    ,கிழ&'�பா�)த 9திய க"#ட%

1.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெகா�#யா/ வா�2-1 , 2.பர�பனாேம2  (வ.கி) ம./% (ஊ) கட%P� '#யான)ெத4-வா�21 , 

3.பர�பனாேம2  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ& கட%P� -வா�2-1 , 4.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல& கட%P� வா�2-2 , 

5.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) தNைச ேரா2 வா�2-2 , 6.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) பர�பனா ேம2 வா�2-2 , 

7.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) மாBய%ம6ேகாவ�� '#யான) ெத4 வா�2-2 , 8.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) வ Gரவந�8� 

ேவளாள� ெத4 வா�2-2 , 9.பர�பனாேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) வ Gரவந�8� ஆதிதிராவ�ட � ெத4 வா�2-2 , 10.பர�பனாேம2 (வ.கி) 

ம./%  (ஊ) த"#) ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ெல"Dமி வ�லாA ந2நிைல�ப�ள� 

நGடாமEகல% 614404   ,ேம.' ப'தி  

கிழ&'�பா�)த

1.நGடாமEகல% ( (சி.சி.ஊ) ெவ�ணா/ ைல6- இரய�ல# கைட) ெத4 வா�2-14 , 2.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ஒதிய#�ப2ைக  வா�2-14 

, 3.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெவ�ணா/ ைலன��உ�ளெதா%ப6 '#ைச வா�214 , 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) பா%பல%மா6 ேகாவ�� 

ெத4   வா�2-13 , 5.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) இரய�ல# ஆதிதிராவ�ட�ெத4  வா�2-13 , 6.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ேமாதிலா� ேந4 ெத4 

 வா�2-12 , 7.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) தாO= ராய6 சR=  வா�2-12 , 8.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 'யவ� ெத4  வா�2-12 , 

9.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) இரய��ேவ கா%பS�2  வா�2-13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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167   ம	னா��� 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 ெல"Dமி வ�லாA ந2நிைல�ப�ள� 

நGடாமEகல% - 614404    ,கிழ&'�9ற   

ஒ"2&க"#ட% ேம.'� பா�)த, வட&'�ப'தி  

நGடாமEகல%- 614404

1.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ேகாைரயா� பால&கைர ெத4  வா�2-11 , 2.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) தNைச த"#&கைட) ெத4 வா�2-11 , 

3.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) =ேராபைதய%ம6 ேகாய�� ெத4  வா�2-10 , 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத4 வா�2-10 , 

5.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ேகாைரயா/ ப2ைககைர)ெத4 வா�211

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ெல"Dமி வ�லாA ந2நிைல�ப�ள�  

நGடாமEகல%-614404    ,கிழ&'�9ற   

ஒ"2&க"#ட% ேம.'� பா�)த, ெத.&'�ப'தி 

 நGடாமEகல%- 614404நGடாமEகல% 614404

1.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) அ�பாSப)த� ெத4 வா�29 , 2.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ேமல ராஜ வ Gதி  வா�2-9 , 3.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 

வட&' வ Gதி வா�2-9 , 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெவ�ளாள� ெத4 வ எ�-15 , 5.நGடாமEகல% சி.சி.ஊ) வ Gரனா� ேகாய�� சR=  வ-எ�-

9 , 6.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) வட&' மடவ�ளாக%  வ-எ�-   15 , 7.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) சிவ6 ேகாய�� ெத4  வ-எ�-15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ராமவ�லாA உதவ� ெப/% ெதாட&க�ப�ள� 

நGடாமEகல% 614404    , 9தியக"#ட% ெத.' 

பா�)த கிழ&' ப'தி

1.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ேமல மடவ�ளாக% ெத4, ெத.' மடவ�ளாக%வா�2-15 , 2.நGடாமEகல%  (சி.சி.ஊ) ெத.' மடவ�ளாக% வா�2-

8 , 3.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) கி4Uண6 ேகாவ�� சR= வா�2-8 , 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) F)ைதயா ெகா)தனா� சR= வா�2-8 , 

5.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) எ4ைமகார6 சR= வா�2-8 , 6.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 'ள% ெத6கைர வா�2-6 , 7.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 

'ள% கீV& கைர வா�2-7 , 8.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ப�.#.ஓ. 'வா�"ட�A வா�2-7 , 9.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 'ள% வடகைர வா�2-7 

, 10.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ச�வ மா6ய அ&ரகார% வா�2-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ராமவ�லாA உதவ� ெப/% ெதாட&க�ப�ள� 

நGடாமEகல% 614404   ,9தியக"#ட% 

ெத.'�பா�த ேம.' ப'தி

1.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-6 , 2.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 9=) ெத4 வா�2-6 , 3.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) கீழ வ Gதி வா�2-6 

, 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ைக&களா� ெத4 வா�2-5 , 5.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ப�ள�வாச� ெத4 வா�2-5 , 6.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 

ெத.' வ Gதி வா�2-10 , 7.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) அரD ம4)=வமைன '#ய�4�9  வா�2-10 , 8.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) காEேகய6 

திட�  வா�2-4

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

19 19 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க ப�ள� நGடாமEகல% 

614404   ,9தியக"#ட%  ெத.' பா�)=

1.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெகா)தமEகல% ேரா2 வா�2-4 , 2.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ம�டப) ெத4 வா�2-4 , 3.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 

க6ன�)ேதா�9 வா�2-4 , 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெகா)தமEகல% ெத4 வா�2-4 , 5.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) க�ணார) ெத4 வா�2-4 

, 6.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ம�டப% ஆதிதிராவ�ட�ெத4  வா�2-5    , 7.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெகா)தமEகல% வா�2-4 , 

8.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெத.') ெத4 வா�2-3   , 9.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட�ெத4   வா�2-3 , 10.நGடாமEகல% 

(சி.சி.ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-3 , 11.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) ெவ�ணா/ லய6 கைர  வா�2-3 , 12.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 

ந2) ெத4 வா�2-3 , 13.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) அ&ரஹார% வா�2-3 , 14.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) 9=) ெத4 வா�2-3 , 15.நGடாமEகல% 

(சி.சி.ஊ) நாடா� ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� க"#ட)தி6 

ேம.'�ப'தி   ,பைழய நGடாமEகல% 614404

1.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) Fக%ம= ெத4 வா�2-1 , 2.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) பைழய நGடாமEகல% ேரா2  வா�2-1 , 3.நGடாமEகல% 

(சி.சி.ஊ) பா�ைபய6 ேதா�9 வா�2-1 , 4.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) காமராW காலன� வா�2-2 , 5.நGடாமEகல% (சி.சி.ஊ) காமராW நக�  

வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�    

,க�பXைடயா6 614404

1.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) க�பXைடயா6ெத.' ஆதிதிராவ�ட�ெத4 வாவா�2-2 , 2.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) க�பXைடயா6 

'#யான)ெத4வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா"சி ஒ6றிய) =வ&க�ப�ள� ஒள�மதி 614404 

   ,9தியக"#ட% வட&' பா�)த கிழ&' ப'தி 

ஒள�மதி 614404

1.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) மாதாேகாவ�� ெத4 வா�2-1 , 2.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒள�மதி '#யான)ெத4 வா�2-1 , 

3.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&'  ஆதிதிராவ�ட�ெத4 வா�2-1 , , 4.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஓட=ைற 

ஆதிதிராவ�ட�ெத4வா�2-3 , 5.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஓட=ைற காலண�ெத4 வா�2-3 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா"சி ஓ6றிய =வ&க�ப�ள� ைவயகள)L�-

614404   ,9திய க"#ட% வட&' பா�)த=

1.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பலகார)ெத4 வா�2-4 , 2.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யாண)ெத4 வா�2-4-5 , 3.ஒள�மதி (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ைவயகள)L�ஆதிதிராவ�ட�ெத4வா�2-4-5 , 4.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) க.ேகாவ�� '#யான ெத4 வா�2-4 , 

5.ஒள�மதி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ஆதிதிராவ�ட�ெத4 வா�2-5

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

24 24 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� அYமRத9ர% 

613703   ,கிழ&'� பா�)த 9திய க"#ட%

1.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2-1    , 2.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-1 , 

3.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-2 , 4.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ந6மEகள% ஆதிதிராவ�ட� ெத4 

வா�2-2 , 5.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ந6மEகல% '#யான ெத4  வா�2-2 , 6.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ப@ச&'ள% 

வா�2-3 , 7.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) த�டாள% வா�2-3 , 8.அYமRத9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கிள�யM� வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� ஒ"2க"#ட% 

,பழEகள)L�   ,அYமRத9ர% 613703

1.பழEகள)L� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4  வா�2-5 , 2.பழEகள)L� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஓணமEகல% ஆதிதிராவ�ட� ெத4 

வா�2-5 , 3.ஒ"டE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2-4 , 4.ஒ"டE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒ"டE'# ஆதிதிராவ�ட� 

ெத4  வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� (ப�ரதானக"#ட% )   

,ெபர%P� 614404

1.ெபர%P� (வ.கி) ம./%  (ஊ) F�ைலவாச� காலன�ெத4 வா�2-1 , 2.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) F�ைலவாச� மாதேகாய�� 

ெத4 வா�2-1 , 3.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) F�ைலவாச� வட&' ெத4 வா�2-1 , 4.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) F�ைலவாச� 

அ&ரகார% வா�2-2 , 5.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) F�ைலவாச� ெத.') ெத4 வா�2-2 , 6.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

F�ைலவாச� ெமய�6 ேரா2 வா�2-2 , 7.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) F�ைலவாச� PசாB) ெத4 வா�2-2 , 8.ெபர%P� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ெபர%P� ெமய�6 ேரா2 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, கீV�9ற ெத6ேம.' 

க"#ட%   ,ெபர%P� 614404

1.ெபர%P� (ஊ) ெபர%P� பாரதிதாச6 ெத4 வா�2-3 , 2.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� ெச�வவ�நாயக� ெத4 வா�2-3 , 

3.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� அ&ரகார% வா�2-4 , 4.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� தி4வ�Zவ� ெத4 வா�2-4 , 

5.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� ெத.' ெத4 வா�2-4 , 6.ெபர%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� க�ண%பா# '#யான) ெத4 

வா�2-5 , 7.ெபர%P�(வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� ேமல) ெத4 வா�2-5 , 8.ெபர%Pர (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபர%P� காலண�) ெத4 

வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

28 28 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� PவM� 

612803    ,ேம.' பா�)த 9திய  

ஓ"2&க"#ட)தி6 ெத.' ப'தி கிழ&' பா�)=

1.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) F)=ராஜா ெத4  வா�2 , 2.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) த"# '#யான ெத4 வா�2-1 , 3.PவM� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) த"# ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-1 , 4.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) த"# காலன� ெத4 வா�2-1 , 5.PவM� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ச%பா ெவள� ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-1 , 6.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ச%பா ெவள� '#யான ெத4 வா�2-1 , 

7.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ச%பா ெவள� ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத4 வா�2-1 , 8.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ச%பா ெவள� ெமய�6 

ேரா2 வா�2-1 , 9.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ச%பா ெவள� ெத.' ெத4 வா�2-1 , 10.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) மண�ேம2 வா�2-

2 , 11.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ச4&ைக ெத4 வா�2-2 , 12.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) பால)த# வா�2-2 , 13.PவM� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) த"ைடகா� ப2ைக '#யான ெத4 வா�2-2 , 14.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ�ளE'ழி மாதாேகாவ�� ெத4 வா�2-2 

, 15.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) த"ைட&கா� ப2ைக ெமய�6 ேரா2 வா�2-2 , 16.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகாய�� வ Gதிக� வா�2-

2 , 17.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) Fதலியா� ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� PவM� 

612803       ,மEக[� ஓ2 க"#ட% கிழ&' 

பா�)த வட&' ப'தி

1.PவM� (வ.கி) ம./%  (ஊ) ப�டாரஓைட ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2 -2 , 2.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-3 , 

3.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) மாதவராய� ெத4 வா�2-3 , 4.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெகா"#ய&கார) ெத4 வா�2-3 , 5.PவM� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ஆ�#) ெத4 வா�2-3 , 6.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) அEகாள%ம6 ேகாவ�� ெத4 வா�23 , 7.PவM� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) Fகமதிய� ெத4 வா�2-3 , 8.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெசE'ள% ேம�கைர வா�2-3 , 9.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

K�சா� ெத4 வா�2- 3 , 10.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ)  ம4)=வ� ெத4 வா�2- 3 , 11.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) காள�ய%ம6 

ேகாய�� ெத4  வா�2-4 , 12.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹாரPவM� கீழ) ெத4 வா�2-3 , 13.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

அ&ரஹாரPவM� ேமல)ெத4 வா�2-3 , 14.PவM� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார% வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� ேமலPவM� 

 காளா@ேசB - 612803   ,ேம.'� பா�)த 9திய 

ஒ"2&க"#ட%

1.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ�ள%PவM� கீழ) ெத4 வா�2-1 , 2.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமலPவயM� '#யான) 

ெத4  வா�2-1 , 3.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல&க"டைள வா�2-1 , 4.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) கீVபாதி ஆதிதிராவ�ட� 

ெத4  வா�2-2 , 5.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ச)திர)தா6 ெத4 வா�2-1 , 6.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ�ளா%PவM� 

ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-2 , 7.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) மாE'ள% வா�2-1 , 8.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ெகா�#யா/ 

வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா"சி ஒ6றிய  ந2நிைல�ப�ள� காளா@ேசB-

612803   ,வட&' பா�)த ஓ"2க"#ட)தி6 

கிழ&' ப'தி

1.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பல&கார ெத4 வா�2-3,4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� காளா@ேசB-  

612803   ,ெத.' பா�)த=

1.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ப�ள� ெத4 வா� 2-3 , 2.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2-3 , 3.காளா@ேசB 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ேசா)தைர வா�2-4,2 , 4.காளா@ேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) களா@ேசB ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

F6னாவ�ேகா"ைட -614403   ,வட&' 

பா◌ா◌்)த ப�ரதான க"#ட%

1.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4 வா�2-1 , 2.F6னாவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-1 

, 3.F6னாவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2-1  , 4.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-1 

, 5.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கி4Uணா9ர% ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-2 , 6.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) ம./% 

(ஊ) கி4Uணா9ர% '#யான ெத4 வா�2 - 2 , 7.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) காளா@ேசB சாைல வா�2-2 , 

8.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) F6னாவ� ேகா"ைட  ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-2 , 9.F6னாவ� ேகா"ைட (வ.கி) 

ம./% (ஊ) F6னாவ� ேகா"ைட ேதா�9)ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� 

K2த�க"#ட%   ,K2த� க"#ட% 

ேசானாேப"ைட -614013

1.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெச"#ச)திர% வட&' ெத4 வா�2-1 , 2.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ெச"#@ச)திர% '#யான) ெத4 வா�2-1 , 3.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேசாணா�ேப"ைட கீVபாதி தா�சாைல வா�2-2 , 

4.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேசாணா�ேப"ைட ேம.' வா�2-1,2 , 5.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 

தா�சாைல வா�2 -4 , 6.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) கா"2 ேமல) ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

35 35 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� 

K2த�க"#ட%   ,ெத.' பா�)த ஒ"2 

க"#)தி6 கிழ&' ப'தி ேசானாேப"ைட -614013

1.F6னா�ேகா"ைட (வ.கி) ேசாணா�ேப"ைட (ஊ) ேசாணா�ேப"ைட '#யான) ெத4 வா�2-3 , 2.F6னா�ேகா"ைட (வ.கி) 

ேசாணா�ேப"ைட (ஊ) கீழ�ப"2 ெமய�6 ேரா2 வா�2-3 , 3.ெச"# ச)திர% (வ.கி) ேசாணா�ேப"ைட (ஊ) ந2&கா2 தா�சாைல வா�2-

5 , 4.ெச"# ச)திர% (வ.கி) ேசாணா�ேப"ைட (ஊ) 9�ளவராய6'#கா2 க�ப�சாைல வா�2-5 , 5.ெச"# ச)திர% (வ.கி) 

ேசாணா�ேப"ைட (ஊ) எடமைல^� ெமய�6 ேரா2 வா�2-5 , 6.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) கா"2 கீழ) ெத4 வா�2-4 , 

7.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-4 , 8.ேசாணா�ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2&கா"2 

அ%பல&கார ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� 9தியக"#ட% 

அ_ய%ேப"ைட ெச"#ச)திர%-614403    ,ேம.' 

பா�)த=

1.ெச"#ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ந)த% நாXேரா2  அ%பல&கார ெத4  வா�2-1 , 2.ெச"#ச)திர% 

அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ந)த% நாXேரா2  வா�2-1 , 3.ெச"#@ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

அ_ய%ேப"ைட ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-1 , 4.ெச"#@ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) ந)த% '#யான) ெத4  வா�2-

1 , 5.ெச"#@ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) வ2O� ெமய�6 ேரா2 வா�2-1 , 6.ெச"#@ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) 

ம./% அ_ய%ேப"ைட  வட&') ெத4 வா�2-2 , 7.ெச"#@ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ) அ_ய%ேப"ைட ேமல) 

ெத4 வா�2-2 , 8.ெச"#ச)திர% அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ)  அ_ய%ேப"ைட ெத.') ெத4 வா�2-2 , 9.ெச"#ச)திர% 

அ_ய%ேப"ைட  (வ.கி) ம./% (ஊ)   அ_ய%ேப"ைட  கீழ) ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரD உய�நிைலப�ள� 9�ளவராய6 '#&கா2-

614013   ,வட&' பா�)த=

1.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) '"ைடவ6ன�ய� ெத4 வா�2-1 , 2.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ேமல'#கா2 வா�2-1 , 3.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-1 , 4.9�ளவராய&'#&கா2  

(வ.கி) ம./% (ஊ) கைர ேம"2) ெத4 வா�2-1 , 5.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) 'மர6 ெத4 வா�2-2&3 , 

6.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-2&3 , 7.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

வட&') ெத4 வா�2-2&3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 55



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

38 38 அரD உய�நிைலப�ள� ேம.'9றப'தி   

,9�ளவராய6'#&கா2614013

1.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) ம�ல6 ெத4 வா�2 - 2,3 , 2.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) Fக�9 ெத4  

வா�2-2,3 , 3.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4  வா�2-2,3 , 4.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

அ�ணாநக�  வா�2-2,3 , 5.9�ளவராய&'#&கா2  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4   வா�2-2,3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ஒ"2&க"#ட%  ப�ரதானக"#ட)தி6 

ேம.'ப'தி   ,aவ�&ேகா"ைட 614019

1.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) பழNேசB ேம2 வா�2 எ�1 , 2.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) '"ைட&கார) ெத4 வா�2 

எ�-1 , 3.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' காலன� வா�2 எ�-1 , 4.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 

வா�2 எ�-3 , 5.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2 எ�-3 , 6.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� 

ெத4 வா�2 எ�-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� 

சீன�&'#&கா2- 614019   ,ஒ"2&க"#ட%  

வட&' பா�)த ெத.' ப'தி ேம.'9றக"#ட%  

சீன�&'#&கா2- 614019

1.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) சீன�'#&கா2 கீழ) ெத4. வா�2 எ�-2 , 2.aவ�ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) சீன�'#&கா2 

ேமல) ெத4 வா�2 எ�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க ப�ள�, ப�ரதான 

ஒ"2க"#ட%   ,ெகா�ைட^� 614019

1.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) ேவ%ப6 ெத4 வா�2 எ�-9 , 2.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) 

வா�ைடயா� ெத4 வா�2 எ�-9 , 3.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) த�&காA ெத4 வா�2 எ�-9 , 4.வ2O� 

ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) வட&' ேதா�9 வா�2எ�-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க ப�ள�, ப�ரதான 

ஒ"2க"#ட% கிழ&'9ற க"#ட)தி6 

ெத.'�பா�)=   ,ெகா�ைட^� 614019

1.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) ெகா�ைட^� ேமல) ெத4 வா�2 எ�-6 , 2.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� 

வடபாதி  (ஊ) ெகா�ைட^� கீழ) ெத4 வா�2 எ�-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

43 43 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� வ2O� 

ேம�பாதி 614019   ,ஒ"2க"#ட% ெத.' ப'தி

1.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) வட&' ெத4 வா�2-1 , 2.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) 

ெகாbRத6 க�#ய� ெத4 வா�2-1 , 3.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) ந�லெப4மா� வ6ன�ய� ெத4 வா�2-1 , 

4.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) எழவாநா@சி வ6ன�ய� ெத4 வா�2-2 , 5.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� 

வடபாதி  (ஊ) ெத.' வ6ன�ய� ெத4 வா�2-3 , 6.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) ெச4&கவ6ன�ய� ெத4 வா�2-8 

, 7.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) ஓRதிBய� ெத4 வா�2-8 , 8.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) 

கா&காவ6ன�ய� ெத4 வா�2-7 , 9.வ2O� ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) மண�ேம"2 ெத4 வா�2 4 , 10.வ2O� 

ேம�பாதி (வ.கி)  வ2O� வடபாதி  (ஊ) ம6ைனய� ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�, ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட% ெத.'ப'தி    ,வ2O� 

வடபாதி 614019

1.வ2O� வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBயா� நக� வா�2-1 , 2.வ2O� வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) காRதி நக� வா�2-2 , 3.வ2O� 

வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) சிலி�ப� ெத4 வா�2-4 , 4.வ2O� வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க .ப�ள�, ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட% வட&'ப'தி   ,வ2O� வடபாதி 

614019

1.வ2O� வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2) ெத4 வா�24- , 2.வ2O� வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ராம6 க�#ய6 ெத4  வா�2-5 , 

3.வ2O� வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) வாண�ய) ெத4 வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� , 

ஓ"2&க"#ட% கிழ&'9ற க"#ட)தி6  

ேம.'ப'தி    ,எடேமைல^�  614013

1.எட- ேமைல^�  1 (வ.கி) ம./%   (ஊ) வட&' அ%பல&கார) ெத4  வா�2-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� , 

ஓ"2&க"#ட% கிழ&'9ற ஒ"2& க"#ட)தி6  

கிழ&'�ப'தி    ,எடேமைல^�  614013

1.எட- ேமைல^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) வட&' ேமல) ெத4  வா�2-2 , 2.எட- ேமைல^� (வ.கி) ம./%  (ஊ) ெத.' ேமல) ெத4  

வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� எடேமைல^� 

ந2)ெத4 614013   ,ப�ரதான ஒ"2&க"#ட% 

ேம.&'� ப'தி

1.எட- ேமைல^�  (வ.கி) ம./%  (ஊ) ெத.' ந)த% அ%பல&கார) ெத4 வா�2 1 , 2.எட- ேமைல^�  (வ.கி) ம./%  (ஊ) 

அ)தாண�யா� ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�  ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட)தி6 கிழ&'�ப'தி   

,எடேமைல^� ந2)ெத4 614013

1.எட- ேமைல^�  (வ.கி) ம./%   (ஊ) ெத.' ந2) ெத4 வா�2-1 , 2.எட- ேமைல^�  (வ.கி) ம./%  (ஊ) வட&' ந2) ெத4 

வா�2-3 , 3.எட- ேமைல^� (வ.கி) ம./%   (ஊ) வட&') ெத4 தி4வ�Zவ� காலண� வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 அரD ேம�நிைல�ப�ள�,  எடேமைல^�  614013  

  ,ெத69ற ஒ"#ட)தி6  ேம.'ப'தி

1.எட ேமைல^�  3 (வ.கி) ம./% (ஊ)  வட&' க�#ய� ெத4  வா�2-1 , 2.எட ேமைல^� 3 (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' 

ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 அரD ேம�நிைல�ப�ள�இ  ெத.'9ற 

ஒ"#ட)தி6  ேம.'ப'தி   ,எடேமைல^�  

614013

1.எட ேமைல^� 3 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' க�#ய� ெத4  வா�2-2 , 2.எட ேமைல^� 3 (வ.கி) ம./% (ஊ) அ_ய%ெப4மா� 

'ள&கைர வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� எடகீைழ^�-2  - 

614013   ,வட&'9ற ஒ"2க"#ட)தி6 

கிழ&'�ப'தி

1.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆ�#மட% ெத4 வா�2-3 , 2.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) F2&') ெத4 வா�2-3 , 3.எட- 

கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBயா� காலன� வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� எடகீைழ^�-2 614013  

 ,ேம.'ப'தி ஒ"2க"#ட%  கிழ&' பா�)த

1.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-4 , 2.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2-4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள� எடகீைழ^�-2 

614013   ,ெத69ற ஒ"2க"#ட%   ேம.' பா�)=

1.எட கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ப%பாள�) ெத4 வா�2-5 , 2.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./%  (ஊ) ெத.' காலன� வா�2-5 , 3.எட- 

கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) உைடயா� ெத4 வா�2-5 , 4.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ந)த% வா�2-5

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

55 55 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� 

எடஅ6னவாச�  614013    ,ெத69ற 

ஓ"2&க"#ட%

1.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 , 2.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணா நக�வா�2-1 , 3.எட- கீைழ^�  (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ேமல) ெத4வா�2-1 , 4.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) காமா�# ெத4 வா�2-1 , 5.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ெதற.' ெத4 வா�2-1,2 , 6.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) கிழ&' ெத4 வா�2-2 , 7.எட- கீைழ^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட 

ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள�,   

ப4)தி&ேகா"ைட 614013   ,9திய க"#ட%, 

கிழ&'ப'தி

1.ப4)தி&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4  வா�2  1 , 2.ப4)தி&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ)ெத4 வா�2 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�ெவ"#&கா2 

614013   ,ப�ரதான க"#ட%

1.ப4)தி&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) அமரபாக%  வா�2 3 , 2.ப4)தி&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ"#&கா2  வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� 

காளாNசிேம2 612803   ,மEக[� ஓ2 க"#ட%

1.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4  வா�2-1 , 2.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-1 , 

3.காளாNசிேம2 (ஊ) அ&ரஹார% ெத4  வா�2-1 , 4.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&கைர ெத4  வா�2-1 , 5.காளாNசிேம2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4   வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� ,நாவ�P�# -

 612803   ,ேம.'�பா�)த K2த� ஒ"2&க"#ட%

1.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) நாவ�P�# கீழ) ெத4  வா�2-2 , 2.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) நாவ�P�# ேமல) 

ெத4  வா�2-3 , 3.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% (ஊ) நாவ�P�# ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-3 , 4.காளாNசிேம2 (வ.கி) ம./% 

(ஊ) கிறிAதவ ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 அரD ேம�நிைலப�ள� ராய9ர%-612803   ,வட&' 

பா◌ா◌்)த 9திய K2த� க"#ட)தி6 கிழ&' 

ப'தி

1.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) க"டெப)தா6 ேதா�9 வா�2-1 , 2.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ேசா)திBய%  வா�2-1 , 

3.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ)  ேசா)திBய% வா�2-1 , 4.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ேசா)திBய% வா�2-1 , 5.ராய9ர% (வ.கி) 

ம./% (ஊ) காலன�)ெத4 வா�2-2&3 , 6.ராய9ர%(வ.கி) ம./% (ஊ) ெகா�X&காவ# வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 அரD ேம�நிைல�ப�ள� ராய9ர%-612803   

,வட&' பா�)த 9திய ஓ"2 க"#ட)தி6 கிழ&' 

ப'தி

1.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2-2&3 , 2.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணா நக� வா�2-3 , 3.ராய9ர% (வ.கி) 

ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-2 , 4.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-4

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

62 62 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�, கீழப"2  

இராய9ர%   ,ேம.'�பா�)த 9திய 

ஒ"2&க"#ட% ெத.'� ப'தி

1.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-4 , 2.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 நதத% வா�2-4 , 3.ராய9ர% (வ.கி) ம./% 

(ஊ) கீழ�ப"2 காலண� ெத4 வா�2-4-5 , 4.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 கீழ) ெத4 வா�2-4 , 5.ராய9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

கீழ�ப"2 ந2) ெத4 வா�2-5 , 6.ராயவர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 வட&') ெத4 வா�2-5-6 , 7.ராய9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

கீழ�ப"2 ேமல) ெத4 வா�2-4,5 , 8.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 ேமல) ெத4 வா�2-4 , 9.ராய9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

கீழ�ப"2 வட&' '#யான ெத4 வா�2-4 , 10.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 வட&' அ%பல&கார) ெத4 வா�2-5 , 

11.ராய9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 ெத.' அ%பல&கார) ெத4 வா�2-5 , 12.ராய9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 ேமல 

அ%பல&கார) ெத4 வா�2-6 , 13.ராய9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ�ப"2 '#யான) ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� , 

வடகாரவய� 612803   ,கிழ&' ப&க ஒ"2 

க"#ட%

1.வடகாரவய�  (வ.கி) ம./% (ஊ) 'ள)=ேம2 ெமய�6 ேரா2  வா�2-2 , 2.வடகாரவய� (வ.கி) ம./% (ஊ) வடகாரவய� 

ெத6பாதி ெத4  வா�2-2 , 3.வடகாரவய�  (வ.கி) ம./% (ஊ) வடகாரவய� '#யான ெத4  வா�2-2 , 4.வடகாரவய�  (வ.கி) 

ம./% (ஊ) க"ைட ேரா2  வா�2-2 , 5.வடகாரவய�  (வ.கி) ம./% (ஊ) ராச�ைபய6 சாவ# உ� ெத4  வா�2 2 , 6.வடகாரவய�  

(வ.கி) ம./% (ஊ) ராச�ைபய6 சாவ# ெமய�6 ேரா2 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைலப�ள� ெத6கரவாய� 

612803   ,ெத.'�பா�)த ஒ"2&க"#ட%

1.வடகாரவய� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெரா&க&')தைக வா�2-1 , 2.வடகாரவய� (வ.கி) ம./%  (ஊ) சீ)தாராம6 சாவ#   வா�2-1 , 

3.வடகாரவய� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத6கரவய� ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2- 1 , 4.வடகாரவய� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத6காரவய� 

'#யான ெத4  வா�2- 1 , 5.வடகாரவய� (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' உைடயா�  மா6ய%    வா�2-   1

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

65 65 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� , காM� 

அ6னவாச� 612803   ,ேம.'�பா�)த 

ஒ"2&க"#ட% வட&'�ப'தி

1.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� அ6னவாச� (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2 1 , 2.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� அ6னவாச� (ஊ) 

ஆதிதிராவ�ட ெமய�6 ேரா2 வா�2 1 , 3.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� அ6னவாச� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� வட&' ெத4  வா�2 1 , 

4.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� அ6னவாச� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத.' காலன�ெத4  வா�2 1 , 5.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� 

அ6னவாச� (ஊ) ெச4மEகள% ஆதிதிராவ�ட� வட&' ெத4   வா�2 2 , 6.அ6னவாச� (வ.கி)  காM�  அ6னவாச�(ஊ) 

ெச4மEகள% ஆதிதிராவ�ட� ேம"2 ெத4   வா�2 2 , 7.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� அ6னவாச� (ஊ) ெச4மEகள% '#யான 

ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� , காM� 

அ6னவாச� 612803   ,ேம.'�பா�)த 

ஒ"2&க"#ட% ெத.'�ப'தி

1.அ6னவாச� (வ.கி)  காM� (ஊ) காM� ேசா)திBய% '#யான) ெத4 வா�2-2 , 2.அ6னவாச� (வ.கி)  காM�அ6னவாச� (ஊ) 

காM� ேசா)திBய% '#யான) ெத4 வா�2 2 , 3.அ6னவாச� ெத6பாதி (வ.கி) காM� (ஊ) ப4)தி&ேகா"ைட கீழ) ெத4 வா�2-3 , 

4.அ6னவாச� ெத6பாதி (வ.கி) காM� (ஊ) ப.ேகா"ைடமாதாேகாய�� கிறிA#ய6 ஆதிராவ�ட� ெத4 வா-3    , 5.அ6னவாச� 

ெத6பாதி (வ.கி) காM� (ஊ) காM� ப4)தி&ேகா"ைடமாBய%ம6 ேகாவ�� ெத4 வா�2-3 , 6.அ6னவாச� ெத6பாதி (வ.கி) காM� 

(ஊ) காM� ப4)தி&ேகா"ைட மNச)திட� ெத4 வா�2  -3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 9ன�த மBயா� உதவ� ெப/% ெதாட&க� ப�ள�  

 ,ேமலாளவRதேசB 612803

1.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) க�ண%பா# '#) ெத4 வா�2-1 , 2.ேமலாளவRதேசB(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல&கா�@சாE'# 

ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-1 , 3.ேமலாளவRதேசB(வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ&கா�@சாE'# '#யான) ெத4 வா�2-1 , 

4.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ&கா�@சாE'# ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-1 , 5.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) 

மட�9ர% '#யான) ெத4  வா�2-1 , 6.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) மட�9ர% ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-2 , 

7.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) அ6னமா சRதனமாதாேகாவ�� ெத4,அRேதான�யா�ேகாவ�� ெத4  , 8.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ேதவE'# வட&') ெத4  வா�2-3 , 9.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ேதவE'# கிழ&' ெத4   வா�2  -3 , 

10.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ேதவE'# ெத.') ெத4 வா�2-3 , 11.ேமலாளவRதேசB(வ.கி) ம./% (ஊ) ேதவE'# 

ேமல) ெத4  வா�2-3 , 12.ேமலாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ேதவE'# சா%பா6  காலன�) ெத4   வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய  ந2நிைல�ப�ள�  Bஷி^� 

614404              ,ெத.'�பா�)த 9திய ஒ"2 

ைமய&க"#ட%

1.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) வரதராஜ ெப4மா� க"டைள வா�2-1 , 2.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) க"ைடய# வா�2-1 , 3.Bஷி^� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல '#யான) ெத4 வா�2-1 , 4.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ '#யான) ெத4 வா�2-2.  , 5.Bஷி^� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) வட&' ெத4 வா�2-2 , 6.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2-2 , 7.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) க"ைடய# 

'#யான ெத4 வா�2-2 , 8.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) மண�ேம2 வா�2-2 , 9.Bஷி^� (வ.கி) ம./% (ஊ) ப@ைச&'ள% வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� , அதE'# 

614103                ,ப�ரதான க"#ட)தி6 

வட&' 9ற ப'தி கிழ&' பா◌ா◌்)த=

1.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ந�லவள%ப��ைள ேப)தி ெத4 வா�2-1 , 2.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) வ�.ஆ�.எ6 ெத4 வா�2-1 , 

3.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) வாழ@ேசB காலன� ெத4  வா�2-1 , 4.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) வாழ@ேசB ெமய�6 ேரா2  ெத4   

வா�2-1 , 5.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழவாழ@ேசB ெத4 வா�2-1 , 6.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) சிவ6ேகாவ�� ெத4 வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�  அதE'# 

614103   ,ப�ரதான க"#ட)தி6 ெத.' ப'தி 

கிழ&' பா◌ா◌்)த=

1.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) F�ள��ப�ள% வா�2-2 , 2.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல வாழ@ேசB வா�2-2 , 3.அதE'# (வ.கி) 

ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 சFதாய&Kட% ஜGவா) ெத4 அதE'#-614103   

,கிழ&' பா�)த=

1.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ஜGவா) ெத4 வா�2-3 , 2.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) 9=) ெத4 வா�2-3 , 3.அதE'# (வ.கி) ம./% 

(ஊ) ெத.'@ ேச)தி ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா"சி ஒ6றிய  ெதாட&க�ப�ள� அதE'# 

614103   ,கிழ&' பா◌ா◌்)த வட&' ப'தி

1.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ேச)தி ெத4  வா�2-4 , 2.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) F4க6 ேகாவ�� ெத4 வா�2-4 , 

3.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) லிEக)த# ெத4 வா�2-4 , 4.அதE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ச4&ைக ெத4 வா�2-4 , 5.அதE'# (வ.கி) 

ம./% (ஊ) மண� ெகா�டா6 ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அரD ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

அகர�ெபாத&'#- 614103   ,ெத.' பா�)த=  

ேம.' 9றப'தி

1.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) 9=&'# வா�2 1 , 2.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆ_&'# காலன� ெத4 வா�21 , 3.ஆ_&'# (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ஆ_&'# '#யான) ெத4 வா�2 1 , 4.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) அகரெபாத&'# காள�ய%ம6  ேகாவ�� ெத4 

வா�2 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 அரD ெப�க� ேம�நிைல ப�ள� 

கிழ&'9றப'தி அைற எ� 12   ,அகரெபாத&'# 

614103

1.ஆ_&'# (வ.கி) ம./%  (ஊ) ெமய�6ேரா2 வா�2-2 , 2.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ைசய) ஆசி% ெத4  வா�2-2 , 3.ஆ_&'# 

(வ.கி) ம./% (ஊ) கமலியா ெத4 வா�2-2 , 4.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ரdமான�யா ெத4  வா�2-2 , 5.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% 

(ஊ) காய�ேத மி�ல) ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசினா் ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

அகரெபாத&'#-614103   ,ேம.' 9ற 

ஒ"2&க"#ட% கிழ&' பா◌ா◌்)த=

1.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) Fகம= அலி ெத4  வா�2-2 , 2.ஆ_&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) அரபா) ெத4 வா�2-2 , 3.ஆ_&'# 

(வ.கி) ம./% (ஊ) வாழ@ேசB  வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரD ஆ�க� ேம�நிைல ப�ள� K2த� 

9தியக"#ட% ேம.'ப'தி அைற எ� 4 ம./% 

 5    ,ெபாத&'#  614103

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) 9=) ெத4  வா�2-1 , 2.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ஹாஜியா� ெத4  வா�2-1 , 3.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) அ9�கலா% ஆஷா) ெத4   வா�2-1 , 4.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ஜாஹி� உேச6 ெத4  வா�2-1 , 5.ேசகைர 

(வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) மதிணா ெத4  வா�2-1 , 6.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) அ�=�கலா% ஆஸா) ெத4 வா�2  1 , 7.ேசகைர 

(வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) அ9ஹGைரரா ெத4  வா�2-1 , 8.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-1 , 9.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) அ&ப� ெத4  வா�2-1 , 10.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) கfமியாேல6  வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� ெபாத&'#-

614103   ,வட&' பா�)த கிழ&'� ப'தி

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ஜி6னா) ெத4 வா�2-1 , 2.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) வட&'ெத4 வா�2-1 , 3.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-2 , 4.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ)அg%ஷா ெத4 வா�2-2 , 5.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) 

ெத.' ெத4 வா�2 2 , 6.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ஜலா� ெத4 வா�2-2 , 7.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ச.'4 ெத4 வா�2-

2 , 8.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) இAமாய�� ெத4 வா�2-2 , 9.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) காRதி ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� ைமயப'தி 

ேம.'�9ற%   ,ெபாத&'# 614103

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ெஷB� ெத4 வா�2-2 , 2.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ெமய�6 ேரா2  வா�2-2 , 3.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-2 , 4.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ைமதG6 ெத4 வா�2-2 , 5.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) 

சதா%உேச6 ெத4  வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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"சிஒ6றியந2நிைலப�ள� ெபாத&'#-614103 

  ,ெத.' பா◌ா◌்)த= கிழ&' ப'தி

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) கfமியா) ெத4 வா�2   6 , 2.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) hBயா ெத4 வா�2 -6 , 3.ேசகைர 

(வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) அகமதிய� ெத4ப வா�2 -6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா"சிஒ6றிய ந2நிைலப�ள�  ெபாத&'# 

614103   ,ேம.'�ப'தி ெத.'�பா�)= 

ெபாத&'# 614103

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) Fகமதியா ெத4 வா�2 -6 , 2ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) சS&க)த அலி ெத4 வா�2 6 , 

3ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ப=Bயா ெத4 வா�2 -6 , 4.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) இR= மாத� ெத4  வா�2  -6 , 5.ேசகைர 

(வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) காRதி ெத4 வா�2 -3 , 6.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ)சB�9 ெத4 வா�2 -3 , 7.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) 

ெபBயைத&கா� ெத4 வா�2 -3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள� 

ேம.'9றக"#ட%   ,ேசகைர  614103

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ெமய�6 ேரா2 வா�2 - 4 , 2.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) காRதி காலன� ேந4 ெத4 வா�2-4 , 

3.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) நாடா� ெத4 வா�2-4 , 4.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ெமய�6 ேரா2 வா�2-4 , 5.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) அ%பல&கார ெத4 வா�2-4 , 6.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ேசகைர ெமய�6 ேரா2 வா�2-4 , 7.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) ஆ.றEகைர ெத4 வ�Zவ� ெத4 வா�2-4 , 8.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ச)திர# ெத4 மாBய%ம6 ேகாய�� 

ெத4 வா�2-4 , 9.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ெபBயா� நக� வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைலப�ள� ேசகைர 614103 

  ,கிழ&'9ற க"#ட% வட&' பா�)த=

1.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ)ெமய�6 ேரா2 வா�2-4 , 2.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) அ%ேப)கா� ெத4வா�2-4 , 3.ேசகைர (வ.கி) 

ெபாத&'# (ஊ) ஜGவா ெத4 வா�2-4 , 4.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) ச)திர#) ெத4 வா�2-4 , 5.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) 

அ�ணா நக� வா�2-4 , 6.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) மாBய%ம6 ேகாவ�� ெத4 வா�2-5 , 7.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) 

ெபBயா� நக� வா�2-5 , 8.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) இRதிரா நக� வா�2-5 , 9.ேசகைர (வ.கி) ெபாத&'# (ஊ) மிள''ல% வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

83 83 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைலப�ள� வ�ழ� 

ேகா"டக%   ,கிழ&'�பா�)த 9திய 

ஒ"2&க"#ட% வட&'�ப'தி

1.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத4 ெவ�ள&'#  வா�2-1 , 2.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) காலன� ெத4 

ெவ�ள&'#  வா�2-1 , 3.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) காள�ய%ம6ேகாவ�� ெத4 ெவ�ள&'#   வா�2-1 , 4.ெவ�ள&'# (வ.கி) 

ம./% (ஊ) அ%ம6 காலன� ெவ�ள&'#  வா�2-1 , 5.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./%  (ஊ) கீழ) ெதi ெவ�ள&'#   வா�2-1 , 

6.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெதi வ�ழ�ேகா"டக%  வா�2-2 , 7.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) காலன� ெத4   

வ�ழ�ேகா"டக%   வா�2-2 , 8.ெவ�ள&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வ�ழ�ேகா"டக%  வா�2-2 , 9.ெவ�ள&'# (வ.கி) 

ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வ�ழ�ேகா"டக%  வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�   ,க.ேகாவ�� 

கீழாளவRதேசB 612803

1.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./%  (ஊ) க.ேகாவ�� ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-1 , 2.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) க.ேகாவ�� 

ஆதிதிராவ�ட� வட&' ெத4  வா�2-1 , 3.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) க.ேகாவ�� ஆதிதிராவ�ட� ேமல)ெத4  வா�2-1 , 

4.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) க.ேகாவ�� '#யான) ெத4 வா�2-1 , 5.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� 

வட&') ெத4  வா�2-1 , 6.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ேமல) ெத4  வா�2-1 , 7.கீழாளவRதேசB (வ.கி) 

ம./%  (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� கீழ) ெத4 வா�2-1 , 8.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத.') ெத4 வா�2-1 , 

9.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல'#யான) ெத4 வா�2-1 , 10.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணாசாைல 

'#யான) ெத4 வா�2-1 , 11.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான ந2) ெத4 வா�2-2 , 12.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% 

(ஊ) த@ச) ெத4 வா�2-2 , 13.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./% (ஊ) க4ேவலE'ள% '#யான) ெத4 வா�2-2 , 14.கீழாளவRதேசB(வ.கி) 

ம./%  (ஊ) கீV&க"டைள வா�2-2 , 15.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./%  (ஊ) க4ேவலE'ள% ேமல) ெத4 வா�2-2 , 

16.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./%  (ஊ) க4ேவலE'ள% ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-2 , 17.கீழாளவRதேசB (வ.கி) ம./%  (ஊ) 

ஆ.றாEகைர) ெத4 வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�   ,ேம.' 

பா�)த ஒ"2 க"#ட)தி6 கிழ&' ப'தி 

9=ேதவE'# - 612803

1.9=)ேதவE'#  (வ.கி) ம./% (ஊ) கைட) ெத4  வா�2-1 , 2.9=)ேதவE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) F)= மாBய%ம6 ேகாவ�� 

ெத4  வா�2-1 , 3.9=)ேதவE'#  (வ.கி) ம./% (ஊ) சிவ6 ேகாவ�� ெத4 வா�2-1 , 4.9=)ேதவE'#  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

பழRேதவE'# வா�2-1 , 5.9=)ேதவE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான ெத4 வா�2-1&2 , 6.9=)ேதவE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ேம"2) ெத4 வா�2-1 , 7.9=)ேதவE'# (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார ெத4 வா�2-1 , 8.9=)ேதவE'#  (வ.கி) ம./% (ஊ) 

கீழ)ெதா"#காலன� ெத4 வா�2-2&3 , 9.9=)ேதவE'#  (வ.கி) ம./% கீழெதா"# யாதj நக�  வா�2-3 , 10.9=)ேதவE'#  (வ.கி) 

ம./% (ஊ) சFதாய&கைர வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� அB@ச9ர%-

614014   ,ெத.' ப&க ஓ"2க"#ட)தி6 வட&' 

ப'தி

1.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-1 , 2.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2  வா�2-1 , 3.அB@ச9ர%  

(வ.கி) ம./% (ஊ) 9=) ெத4 1-2    வா�2-1 , 4.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) வா_&கா�கார6 ெத4  வா�2-1 , 5.அB@ச9ர%  

(வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' '#யான) ெத4  வா�2-1 , 6.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' '#யான) ெத4 வா�2-2 , 

7.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) காலன�) ெத4 வா�2-2 , 8.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) காள�ய%ம6 ேகாவ�� ெத4 I,II.  வா�2-2 

, 9.அB@ச9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ஆதிதிராவ�ட �ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 lராமகி4Uணா உதவ�ெப/% ெதாட&க�ப�ள�, 

சி)தா%P� 614102   ,ெத.' பா�)த=

1.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீV�பாதி ேதா�ப# வா�2-1 , 2.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) க�வாழ@ேசB வா�2-1 , 3.சி)தா%P� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) சிவ9ர% வா�2-2 , 4.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகா"டக% வா�2-2 , 5.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

சி)தா%P� கீழ) ெத4 வா�2-2 , 6.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) சி)தா%P� வட&') ெத4 வா�2-2 , 7.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

சி)தா%P� ெத.') ெத4 வா�2-2 , 8.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) சி)தா%P� ேமல) ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள� 

'#தாEகி@ேசB   ,9திய ஒ"2&க"#ட% கிழ&' 

பா�)த=

1.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#தாEகி@ ேசB பால)த#  வா�2-3 , 2.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#தாEகி@ேசB வட&') 

ெத4  வா�2-3 , 3.சி)தா%P� (வ.கி) ம./% (ஊ) '#தாEகி@ேசB ெத.' ெத4 வா�2-3

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

89 89 அரD ஆதிதிராவ�ட� நல ேம�நிைல�ப�ள�, 

சவள&கார6 614014   ,ப�ரதான&க"#ட%, 

ெத69ற ப�ரதானஅைறய�6 கிழ&' ப'தி

1.சவள&கார6 (வ.கி) ம./% (ஊ) சவள&கார6 ேமல) ெத4   வா�2  1 , 2.சவள&கார6 (வ.கி) ம./% (ஊ) சவள&கார6 கீழ) 

ெத4  வா�2  1 , 3.சவள&கார6 (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல நாலாந�8�  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 அரD ஆதிதிராவ�ட� நல ேம�நிைல�ப�ள�, 

சவள&கார6 614014 ப�ரதான க"#ட% வட&' 

பா�)த=   ,ப�ரதான&க"#ட%, ெத69ற 

ப�ரதானஅைறய�6 கிழ&' ப'தி

1.சவள&கார6 (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ நாலாந�8�   வா�2  2 , 2.சவள&கார6 (வ.கி) ம./% (ஊ) அரm� கீழ) ெத4  வா�2  3 , 

3.சவள&கார6 (வ.கி) ம./% (ஊ) அரm� ேமல) ெத4  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா"சி ஓ6றிய 

ெதாட&க�ப�ள�,ேவ"ைட)திட�, 614014   

,ப�ரதான&க"#ட% , கிழ&'�ப'தி

1.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) '#யான ேமல) ெத4  வா�2  1 , 2.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) கீழ 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� ெமய�6 ேரா2   வா�2   1 , 3.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட� காலன� ெமய�6 

ேரா2   வா�2  1 , 4.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) கீழ  ஆதிதிராவ�ட� காலன� சாைலேயார%    வா�2   2 , 5.க�ணாO� 

(வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட� காலன� சாைலேயார%   வா�2   2 , 6.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) 

அகமலா6கைர வா�2 3 , 7.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) கீழ க�ணாO� வா�2 3 , 8.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) 

ஆலா@ேசB அBசன ெத4 வா�2 3 , 9.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) ஆலா@ேசB '#யானெத4 வா�2 3 , 10.க�ணாO� 

(வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) ேசா)திBய% வா�2 3 , 11.க�ணாO� (வ.கி) ,ேவ"ைட)திட� (ஊ) எட)ெத4 வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊரா"சி %ஓ6றிய 

ெதாட&க�ப�ள�,க�ணாO�614014   

,ப�ரதான&க"#ட% கிழ&'�பா�த ேம.' ப'தி

1.க�ணாO� (வ.கி) ம./%  (ஊ) '#யான) ெத4  வா�2  1 , 2.க�ணாO� (வ.கி) ம./%  (ஊ) அBசன) ெத4  வா�2  1 , 

3.க�ணாO� (வ.கி) ம./%  (ஊ) தி4வாச� 'ள%  வா�2  1 , 4.க�ணாO� (வ.கி) ம./%  (ஊ) தBD ேவலி அBசன) ெத4  வா�2 1 

, 5.அரவ)L� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) அBசன கீழ) ெத4 அரவ)L� வா�2 2 , 6.அரவ)L� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) '#யான) ெத4 

அரவ)L�   வா�2  2 , 7.அரவ)L� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) அBசன) ெத4 அரவ)L�  வா�2  2 , 8.அரவ)L� (வ.கி) , க�ணாO� 

(ஊ) அBசன) ெத4 ேவEைக9ர%  வா�2   2

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

93 93 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள�,பாமண�, 

614014   ,ப�ரதான&க"#ட%,ெத.'�ப'தி

1.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) F6னாழி க"டைள   வா�2  4 , 2.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ஓட�ப"ைட&கார) ெத4  

வா�2  4 , 3.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) '4ைவ ெமாழி) கீழ ெத4  வா�2   4 , 4.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) '4ைவ 

ெமாழி ேமல ெத4  வா�2   4 , 5.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) வட&' உைடயா� மான�ய%  வா�2  3 , 6.பாமண� (வ.கி) , 

க�ணாO� (ஊ) சி)தால@ேசB  வா�2 3 , 7.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) PசாB) ெத4  வா�2 3 , 8.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) 

ேம"2)ெத4  வா�2  3 , 9.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) பாமன�ெமய�6ேரா2  வா�2 3 , 10.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) 

சிவ6ேகாவ�� ெத.'வ Gதி  வா�2 3 , 11.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) சிவ6ேகாவ�� ேமலவ Gதி வா�2 3 , 12.பாமண� (வ.கி) , 

க�ணாO� (ஊ) 9=)ெத4 வா�2 3 , 13.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) சRதிரேசகர9ர%  வா�2 3 , 14.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) 

சிவ6ேகாவ�� வட&'வ Gதி  வா�2  3 , 15.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) சிவ6ேகாவ�� கீழவ Gதி  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள�,பாமண�, 

614014   ,ப�ரதான&க"#ட%, வட&'�ப'தி

1.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) பாமண� ஆதிதிராவ�ட ேமல) ெத4   வா�2 2 , 2.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) 

பாமண�ெமய�6ேரா2  வா�2 2 , 3.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� கீழ) ெத4   வா�2 2 , 4.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� 

(ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ேமல'/&' ெத4   வா�2 2 , 5.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� அ%பல&கார� காலன�  வா�2 2 , 

6.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� 9தியகாலன�  வா�2 2 , 7.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�  

ேமல'/&' ெத4  வா�2 1,2 , 8.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� வட&'ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா"சி ந2நிைல�ப�ள� பாமண�-614014   

,ப�ரதான&க"#ட% ேம.' பா◌ா◌்)த=

1.அரவ)L� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) அBசன) ெத4, உ�Z�வ"ட%  வா�2  2 , 2.அரவ)L� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) '#யான) 

ெத4, ெத.' உைடயா� மான�ய%   வா�2  2 , 3.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ெத.' உைடயா�மான�ய%  வா�2 3 , 4.பாமண� 

(வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) ேதேவRதிர9ர%  வா�2 3 , 5.பாமண� (வ.கி) , க�ணாO� (ஊ) 9�ண�ய&'# வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�, aவாந�8� 

614001   ,ஒ"2&க"#ட%, ேம.'�ப'தி

1.aவாந�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4  வா�2  2 , 2.aவாந�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) அ_யா/வா�ைடயா� ெத4  வா�2 

1  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�, aவாந�8� 

614001   ,ஒ"2&க"#ட%, கிழ&'�ப'தி

1.aவாந�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 ந2) ெத4  வா�2  1 , 2.aவாந�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத4 வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 தி4F4க6 உய�நிைல�ப�ள�  ேமலவாச�   

614001   ,ப�ரதான க"#ட% ந2 ப'தி

1.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல ந2)ெத4 வா�2 2 , 2.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ ந2)ெத4 வா�2 1 , 3.ேமலவாச� 

(வ.கி) ம./% (ஊ) வட&'ெத4 வா�2 1 , 4.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ ஆ.றEகைர ெத4 வா�2 3 , 5.ேமலவாச� (வ.கி) 

ம./% (ஊ) தாUக�" ெத4 வா�2   4 , 6.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBயா� ெத4 வா�2 1 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 தி4F4க6 உய�நிைல�ப�ள�  ேமலவாச�   

614001   ,9திய க"#ட% ேம.'ப'தி

1.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ)ெத4 வா�2 2 , 2.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2 3 , 3.ேமலவாச� (வ.கி) 

ம./% (ஊ)  %அ%ேப)கா� காலன�  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 தி4F4க6 உய�நிைல�ப�ள�  ேமலவாச�   

614001   ,9திய க"#ட% ெத.'�பா�)த 

கிழ&'�ப'தி

1.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ)  'மார9ர%  வா�2  4 , 2.ேமலவாச� (வ.கி) ம./% (ஊ) காRதி நக�  வா�2  4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊ.ஒ.=.ப�ள� எைடய�எ%ேப)தி  614001   

,வட&'�பா�)த ப�ரதான ஒ"2&க"#ட%

1.இைடய� எ%ேப)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4  வா�2 1 , 2.இைடய� எ%ேப)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2   2 , 

3.இைடய� எ%ேப)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%ேப)கா�காலன�  வா�2 2 , 4.இைடய� எ%ேப)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ)ெத4 வா�2  3 

, 5.இைடய� எ%ேப)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல)ெத4  வா�2   3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊ.ஒ.=.ப�ள� காB&ேகா"ைட  614001   

,ஒ"2&க"#ட%,

1.காB&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ)  வட&')ெத4  வா�2 1 , 2.காB&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ)  காலன� ெத4   வா�2 1 , 

3.காB&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ)  கீழ)ெத4 வா�2 2 , 4.காB&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ)  ெத.' ெத4  வா�2 3 , 

5.காB&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ)  ெத.' ந)த%  வா�2 3

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

103 103 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� ,கார& 

ேகா"ைட 614013   ,கிழ&'9ற K2த� க"#ட% 

ேம.'�பா�)=

1.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ&'#&கா2 வா�2-1 , 2.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வர"2&'ள% ெத4 வா�2-1 , 

3.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ&'#&கா2 ெத4 வா�2-1 , 4.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 ெத4 வா�2-1 

, 5.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) த�ணG� பRத� ெத4 வா�2-1 , 6.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட� ெத4 

வா�2-2 , 7.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) நேடச6 ெத4 வா�2-2 , 8.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.'  ஆதிதிராவ�ட� 

ெத4 வா�2-2  , 9.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� காலண� வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள� வட&'9ற 

9திய க"#ட)தி6 கிழ&'்�ப'தி   ,கார& 

ேகா"ைட 614013

1.கார&ேகா"ைட (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-3 , 2.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) PசாB) ெத4 வா�2-3 , 3.கார&ேகா"ைட  (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ந2) ெத4 வா�2-4 , 4.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-4 , 5.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ேமல) ெத4 வா�2-4 , 6.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./%  (ஊ) ேமல&கா2 வா�2-4 , 7.கார&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ஏB&கைர 

வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�, ப�ரதான 

க"#ட)தி6 வட&'�ப'தி ேம.'� பா�)த   

,ெச4மEகல% 614001

1.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4 வா�2-1 , 2.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) காRதிய� ெத4 வா�2-1 , 

3.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) தபா� ஆபoA ேரா2  வா�2-1-2 , 4.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) பாரதியா� ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�,ெச4மEகல% 

614001    ,ப�ரதான க"#ட)தி6 ெத.&'�ப'தி 

ேம.'� பா�)த

1.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ைரAமி� ெத4  வா�2-2 , 2.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ஏB&கைர ெத4 வா�2-1 , 

3.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) '4நாத6 ேகாய�� ெத4 வா�2-2 , 4.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 வா�2-1 , 

5.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./%  (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-1-2 , 6.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� ,உைடயா� 

ெத4 ெச4மEகல% 614001   ,ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட% க"#ட)தி6 ெத.' ப'தி

1.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபBயா� 9ர% வ எ�-3 , 2.ெச4மEகல%  (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%ேப)தகா� காலன� வா�2-3 , 

3.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) க&க6 ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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167   ம	னா��� 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

108 108 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�   

காNசி&'#&கா2 614001  வட&' பா�)த 9திய 

ஒ"2&க"#ட%   ,வட&'�பா�)த 9திய 

ஒ"2&க"#ட%

1.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) காNசி'#கா2 ெத.' ெத4 வா�2-4 , 2.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பலகார� ெத4 

வா�2-4 , 3.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) 9=)ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�   

அ�பரச%ேப"ைட 614001 வட&' பா�)த தன� 

அைற க"#ட%   ,வட&'�பா�)த 9திய 

ஒ"2&க"#ட%

1.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�பரச% ேப"ைட வட&' ெத4 வா�2-4 , 2.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ப��ைளயா� 

ேகாய�� ெத4  வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�  ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட%    ,அ)தி&ேகா"ைட 614028

1.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ)தி&ேகா"ைடப�ளா&ெகா�ைலகாலன� வா�2-5 , 2.ெச4மEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ)  

அ)தி&ேகா"ைட வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, க"ட&'# 614018 

K2த� க"#ட% வட&' பா�)த=   

,வட&'�பா�)த K2த� க"#ட%

1.க"ட&'#  (ஊ) ேபைர^�-3 (வ.கி)  சி6னகார& ேகா"ைட வா�2-1 , 2.க"ட&'# (ஊ) ேபைர^�-3 (வ.கி)  க"ட&'# த�காA வா�2-1 

, 3.க"ட&'# (ஊ) ேபைர^�-4 (வ.கி)  க"ட&'# ெத.' ெத4  வா�2-2 , 4.க"ட&'# (ஊ) ேபைர^�-4 (வ.கி)  அ%பல&கார) ெத4 

வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, க"ட&'# 614018 

K2த� க"#ட% வட&' பா�)த=   

,வட&'�பா�)த K2த� க"#ட%

1.க"ட&'# (ஊ) ேபைர^�-4 (வ.கி)  க"ட&'# ேமல) ெத4  வா�2-2 , 2.க"ட&'# (ஊ) ேபைர^�-4 (வ.கி)  F2&') ெத4 வா�2-3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, க"ட&'# 614018   

,கிழ&' பா�)த ெத.' ப'தி க"#ட%

1.ேபைர^�-4 (வ.கி) க"ட&'# (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-3 , 2.ேபைர^�-4 (வ.கி) க"ட&'# (ஊ) கS�ட� ெத4 வா�2-3 , 

3.ேபைர^�-4 (வ.கி) க"ட&'# (ஊ) கா"2) ெத4 வா�2-3 , 4.ேபைர^�-4 (வ.கி) க"ட&'# (ஊ) உைடயா� ெத4 வா�2-4 , 5.ேபைர^�-

4 (வ.கி) க"ட&'# (ஊ) அ�பரச% ேப"ைட வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

114 114 அரD ேம�நிைல�ப�ள� Fத6ைம& 

க"#ட)தி6 ேம.' ப'தி ஆறா% வ'�பைற   

,ேபைர^� 614018

1.ேபைர^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-1 , 2.ேபைர^�  (ஊ) ந2) ெத4 வா�2-1 , 3.ேபைர^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) 

வட&') ெத4 வா�2-1 , 4.ேபைர^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 அரD ேம�நிைல ப�ள� ஒ"2&க"#ட% 

கிழ&'ப'தி, ப)தா% வ'�பைற.   ,ேபைர^� 

614018

1.ேபைர^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) வா�ைடயா� '#&கா2 வா�2-3 , 2.ேபைர^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) மண�ய6 ெத4 வா�2-4 , 

3.ேபைர^� 1 (வ.கி) ம./%  (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊரா"சி .ஒ6றிய .=வ&க�ப�ள� 

ஒ"2&க"#ட%   ,ஓேவ�'# 614018

1.ேபைர^� 2 (வ.கி) ம./%  (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-5 , 2.ேபைர^� 2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகானா� ெத4 வா�2-5 , 3.ேபைர^� 2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ந2) ெத4 வா�2-5 , 4.ேபைர^� 2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ"#&கா2 வா�2-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 வ2O� ேம�நிைல�ப�ள� வ2O� அ&ரஹார% 

614019   ,9திய ஒ"2&க"#ட% கிழ&'ப'தி 

ெத.'�பா�)=

1.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) தNசாO� ெமய�6 ேரா2 வா�2-3 , 2.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' 

ச6னதி ெத4 வா�2-3 , 3.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) த"டார) ெத4 வா�2-3 , 4.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) 

ெத.' ெத4 வா�2-3 , 5.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழம�ண#) ெத4 வா�2-3 , 6.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% 

(ஊ) கைட) ெத4 வா�2-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 வ2O� ேம�நிைல�ப�ள� வ2O� அ&ரஹார% 

614019    ,9திய ஒ"2&க"#ட% ேம.'�ப'தி 

ெத.'�பா�)=

1.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பலகார) ெத4 வா�2-2 , 2.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) 9ராண) ெத4லா�2-

2 , 3.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவ"ட6 ெத4 வா�2-2 , 4.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ச6னதி 

ெத4 வா�2-2 , 5.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆAப)திB ேரா2 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா"சி ஓ6றிய =வ&கப�ள�, வ2O� 

அ&ரஹார% 614019   ,9திய ஒ"2&க"#ட%  

வட&' பா�த)=

1.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-1 , 2.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) எட) ெத4 வா�2-1 , 

3.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' மி� ெத4  வா�2-4 , 4.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெதXE') ெத4 

வா�2-4 , 5.வ2O� அ&ரஹார% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ெதாட&கப�ள�, வ2O� 

9=&ேகா"ைட 614019   ,வட&' பா�)த="#ட% 

மEக[� ஓ2 ,ேம.' ப'தி வ2O� 

9=&ேகா"ைட 614019

1.வ2O� ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) அ#@ேசB ெத4 வா�2-1 , 2.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4  வா�2-1 , 

3.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&கப�ள�,வ2O� 

9=&ேகா"ைட 614019   ,வட&'�9ற மEக[� 

ஓ"2&க"#ட)தி6 கிழ&'�ப'தி

1.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-2 , 2.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) உ)தE'# ெத4 வா�2-2 , 

3.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ந)த% ெத4 வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&கப�ள�, ப�ரதான 

%ஒ"2&க"#ட%                               

 ,வ2O� சா)தM� 614019

1.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2-8 , 2.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4  வா�2-8 , 

3.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4  வா�2-9 , 4.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4, 

ஆதிதிராவ�ட� ெத4   வா�2-9 , 5.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ)  ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள�, K2த� 

க"#ட)தி6 கிழ&'�ப'தி   ,வ2O� ெத6பாதி 

614019

1.வ2O� ெத6பாதி (வ.கி) ம./%  (ஊ) ராச6 ெத4 வா�2-10 , 2.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) பால6 ெத4 வா�2-10 , 

3.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2-10 , 4.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2) ெத4 வா�2-11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள�,  வ2O� 

ெத6பாதி 614019   ,K2த� ஒ"2&க"#ட)தி6 

ேம.' ப'தி வ2O�

1.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) ேதவ6 ெத4 வா�2-11 , 2.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) கா)தாய� அ%ம6 ேகாவ�� 

ெத4  வா�2-11 , 3.வ2O� ெத6பாதி  (வ.கி) ம./% (ஊ) வ#வ�ராய6 ெத4 வா�2-12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரD ேம�நிைல ப�ள� ஒ"2&க"#ட% 

ேம.'ப'தி   ,க4வா&'றி@சி  614018

1.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' வைளS வா�2-1 , 2.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2-1 , 

3.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) -Fத� ெத4 வா�2-2 , 4.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./%  (ஊ) ந2) ெத4 வா�2-2 , 

5.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) Fன�ய6 ெத4 வா�2-2 , 6.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) ேம� வைளS வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 55



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 அரD ேம�நிைல ப�ள�, க4வா&'றி@சி 614018   

 ,ேம.'9ற ஒ"2&க"#ட% கிழ&'ப'தி

1.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) ப��ைளயா� ேகாய�� ெத4 வா�2-3 , 2.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-3 

, 3.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-3 , 4.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2-4 , 

5.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள� , 

க4வா&'றி@சி காலன�  614018    

,வட&'�பா�)த ஒ"2க"#ட% ேம.&'� ப'தி

1.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) F&'ள% சா)தM� க4வா&'றி@சி  காலன� வஎ�-1 , 2.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) 

F&'ள% த�காD  வஎ�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள�  

ேம.&'பா�)த வட&'�9றஒ"2&க"#ட%   

,க4வா&'றி@சி காலன�  614018

1.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) தள�&ேகா"ைடகாலண� வஎ�-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள�  ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட%   ,F&'ள% சா)தM�  614018

1.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) சா)தM� வா�2-3 , 2.க4வா&'றி@சி (வ.கி) ம./% (ஊ) F&'ள%  வா�2-4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள�, ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட% ந2 ப'தி   ,ந�லி&ேகா"ைட 

614018

1.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ந�லி&ேகா"ைட வா�2-1 , 2.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணா நக� வா�2-2 , 

3.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெப4Rதைலவ� காமராஜ� நக� வா�2-1 , 4.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) தி4.வ� .க நக�  

வா�2-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள�, ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட% வட&' ப'தி,ேம.'� பா�)த   

,தள�&ேகா"ைட 614018

1.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4 வா�2-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல ப�ள�,  

ஒ"2&க"#ட% வட&' ப'தி,ெத.'� பா�)த   

,தள�&ேகா"ைட 614018

1.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2-2 , 2.தள�&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல)தள�&ேகா"ைட வா�2-3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, 9திய வட&'9ற 

க"#ட)தி6 ேம.' ப'தி   

,மகாேதவ�ப"#ண%   614018

1.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 வா�2  1 , 2.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , 

மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) க%மாள) ெத4  வா�2    2 , 3.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) எ�ைலய%ம6 

ேகாவ�� ெத4   வா�2 1 , 4.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) கீழ வா#) ெத4 வா�2  2 , 

5.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) தNசிராய� ெத4  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரD ேம�நிைல�ப�ள�,9திய க"#ட% 

கிழ&'�பா�)த ேம.&' ப'தி   

,மகாேதவ�ப"#ண%   614018

1.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) அ%பல&கார) ெத4  வா�2  1 , 2.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , 

மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) வட&') ெத4  வா�2  1 , 3.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) ெவ�ளாள) ெத4  

வா�2 1 , 4.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ண% (ஊ) வா�ைடயா� ெத4  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, K2த� க"#ட% 

ேம�9ற% ெத.'�பா�)=   

,மகாேதவ�ப"#ண%  614018

1.மகாேதவ�ப"#ன% 1(வ.கி) ,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) ேப"ைட ெமய�6 ேரா2  வா�2  2 , 2.மகாேதவ�ப"#ன% 1(வ.கி) 

,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) ெத.' சீதார%  வா�2 2 , 3.மகாேதவ�ப"#ன% 2(வ.கி) ,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) வட&' சீதாரா%  வா�2  2 

, 4.மகாேதவ�ப"#ன% 2(வ.கி) ,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) ேமல ெத4  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரD ேம�நிைல�ப�ள�,  மகாேதவ�ப"#ண%  

614018   ,வட&' பா�)த 9திய க"#ட)தி6 

கிழ&' ப'தி மகாேதவ�ப"#ண%  614018

1.மகாேதவ�ப"#ன% 2 (வ.கி) ,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) அRேதான�யா� ேகாவ�� ெத4  வா�2 3 , 2.மகாேதவ�ப"#ன% 1(வ.கி) 

,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) ெசபAதியா� ேகாவ�� ெத4  வா�2  3 , 3.மகாேதவ�ப"#ன% 1(வ.கி) ,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) 

கீழ�ேப"ைட வா�2 3 , 4.மகாேதவ�ப"#ன% 1(வ.கி) ,மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) நாய&க� ெத4  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

137 137 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, மகாேதவ�ப"#ண%  

614018   ,K2த�க"#ட% கீV9ற%

1.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) க�#ய� ெத4  வா�2 3 , 2.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , 

மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) க�ள� ெத4  வா�2  3 , 3.மகாேதவ�ப"#ன% 2 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) மாBய%மா� ேகாவ�� 

ெத4  வா�2  4 , 4.மகாேதவ�ப"#ன% 2 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) திெரௗபதிய%ம6 ேகாவ�� ெத4  வா�2 4 , 

5.மகாேதவ�ப"#ன% 2 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) சிEகார) ேதா"ட% (ேகா"ைட)  வா�2   4 , 6.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , 

மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) ேமல� ேப"ைட  வா�2  4 , 7.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) க�#) ேதா�9  

வா�2  4 , 8.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) அ%பல&கார) ெத4 (தள�&ேகா"ைட) வா�2 4 , 

9.மகாேதவ�ப"#ன% 1 (வ.கி) , மகாேதவ�ப"#ன% (ஊ) நானாசாகி� ேதா"ட% (ஹBசன ெத4 வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� 9திய க"#ட)தி6 கிழ&'9ற 

ெத.' ப'தி   ,ேமலெந%ேமலி    614018

1.ெந%ேமலி(வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4 வா�2 1 , 2.ெந%ேமலி(வ.கி) ம./% (ஊ) கீழெந%ேமலி வா�2 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள�  ேமலெந%ேமலி    614018   

,9திய க"#ட% வட&' ப'தி

1.ெந%ேமலி(வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா"சி ஒ6றிய  ந2நிைல�ப�ள�  

ேமலதி4�பால&'#  614018   ,ெத69ற 

ஓ"2&க"#ட%

1.தி4�பால&'# 1 (வ.கி) , ேமல) தி4�பால&'# (ஊ) வா�2  1 வட&') ெத4 , 2.தி4�பால&'# 1 (வ.கி) , ேமல) தி4�பால&'# 

(ஊ) வா�2  2 வட&') ெத4 , 3.தி4�பால&'# 1 (வ.கி) , ேமல) தி4�பால&'# (ஊ) வா�2  3 வட&') ெத4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊரா"சி ஒ6றிய  ந2நிைல�ப�ள�  வட&'9ற 

ஒ"2&க"#ட% கிழ&'ப'தி   

,ேமலதி4�பால&'#  614018

1.தி4�பால&'# 1 (வ.கி) , ேமல) தி4�பால&'# (ஊ) வா�2  3 ெத.') ெத4 , 2.தி4�பால&'# 1 (வ.கி) , ேமல) தி4�பால&'# 

(ஊ) வா�2  4 ெத.') ெத4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

142 142 தி4வ�Zவ� அரD 

ேம�நிைல�ப�ள�.ஆலEேகா"ைட  614018   

,ெத.'�பா�)த  ப�ரதான&க"#ட% அைற எ�.3

1.தி4�பால&'# 2 (வ.கி) , கீழ)தி4�பால&'# (ஊ) ஆலEேகா"ைட அ)தி&ேகா"ைட ஆதிதிராவ�டகாலன� வா�2 1 , 

2.தி4�பால&'# 2 (வ.கி) , கீழ)தி4�பால&'# (ஊ) ஆலEேகா"ைட அ�ணாநக� வா�2 2 1 , 3.தி4�பால&'# 1 (வ.கி), 

கீழ)தி4�பால&'# (ஊ)  ஆலEேகா"ைட ேமல)ெத4 வா�2 1 2  , 4.தி4�பால&'# 1 (வ.கி), கீழ)தி4�பால&'# (ஊ)  

ஆலEேகா"ைட தி4வ�Zவ� நக� வா�2-2,வா�2-3  , 5.தி4�பால&'# 1 (வ.கி), கீழ)தி4�பால&'# (ஊ)  ஆலEேகா"ைட 

ஆ.றEகைர ெத4  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 தி4வ�Zவ� அரD 

ேம�நிைல�ப�ள�.ஆலEேகா"ைட  614018   

,9திய ெத69றக"#ட% அைற எ�.10

1.தி4�பால&'# 2 (வ.கி), கீழ)தி4�பால&'# (ஊ) ஆலEேகா"ைட வட&') ெத4 ,கீழ)ெத4  வா�2 1 , 2.தி4�பால&'# 2 (வ.கி) , 

கீழ)தி4�பால&'# (ஊ) ஆலEேகா"ைட ெத.' ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�,ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட% கிழ&' ப'தி   ,வட&' பா�)த 

கிழ&' 9ற க"#ட%  ஆலEேகா"ைட -614018

1.தி4�பால&'# 3 (வ.கி) , கீழ)தி4�பால&'# (ஊ) ரAதா ேரா2  ெமய�6 ேரா2    வா�2 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�,9திய 

வட&'�பா�)த க"#ட%   ,கீழதி4பால&'#    

614018

1.தி4�பால&'# 3 (வ.கி) , கீழ)தி4�பால&'# (ஊ) கீழ)தி4�பால&'# வா�2 3,4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊ.ஓ.ந.நி.ப�ள� ெந2வா&ேகா"ைட 614001   

,ப�ரதான&க"#ட% ேம.'�ப'தி

1.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2 1 ,  , 2.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.'ெத4 வா�2 1,2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள� 

ெந2வா&ேகா"ைட-614001   ,ேம.' 9ற% 

K2த� க"#ட% கிழ&' பா�)த=

1.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊ.ஓ.ந.நி.ப�ள� ெந2வா&ேகா"ைட  614001   

,9திய க"#ட% வட&'� ப'தி

1.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4  வா�2 3 , 2.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) வ2O�சாைல ஓ%ச&தி நக� 

 வா�2  3 , 3.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) அ%ேப)கா� நக� வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

149 149 ஊ.ஒ.=.ப�ள�  ேமலநாைக  614001   

,ேம.'ப'தி கிழ&' பா�)த க"#ட%

1.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழநாைக வா�2 4 , 2.ெந2வா&ேகா"ைட (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமலநாைக வா�2 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ம6னா�'# நகரா"சி ைஜன) ெத4 

ெதாட&க�ப�ள�, ம6னா�'#614001   

,ெத.'�பா�)த 9திய&க"#ட% கிழ&'�ப'தி

1.ம6னா�'# (ந) மாள�ைகேம2  வா�2 1 , 2.ம6னா�'# (ந) மாள�ைக ேம2 காலன�  வா�2  1 , 3.ம6னா�'# (ந) 

ேமலவ�ள&கார)ெத4  வா�2 1 , 4.ம6னா�'# (ந) கீழ வ�ள&கார)ெத4  வா�2  1 , 5.ம6னா�'# (வ.கி) ம./% (ந) இராமனாத6 

ெத4  வா�2  1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ம6னா�'# நகரா"சி ைஜன)ெத4 

ெதாட&க�ப�ள�, ெத.'�பா�)த 9திய&க"#ட% 

கிழ&'� ப'தி   ,ம6னா�'# 614001

1.ம6னா�'# (ந) ேமல ைஜன)ெத4  வா�2  2 , 2.ம6னா�'# (ந) கீழ ைஜன)ெத4  வா�2  2 , 3.ம6னா�'# (ந) ைஜன ச6னதி 

ெத4  வா�2   2 , 4.ம6னா�'# (ந) 'சவ6 ெத4  வா�2  2 , 5.ம6னா�'# (ந) அ%பல&கார)ெத4  வா�2 2 , 6.ேமலவாச� (வ.கி) 

ம./% (ந) aவாந�8� ேரா2  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 Lயவளனா� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

உ�9கார)ெத4 ம6னா�'#-614001    ,வட&' 

9ற K2த� க"#ட% கிழ&' பா�)த=

1.ம6னா�'# (ந) ஹB)திராநதி ேம.'  வா�2  3 , 2.ம6னா�'# (ந) ஹB)திரா நதி ெத4  வட&' வா�2  3 , 3.ம6னா�'# (ந) 

ஹB)திரா நதி கிழ&' வா�2 3 , 4.ம6னா�'# (ந) நGடாமEகல% ேரா2 வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 Lயவளனா� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

உ�9கார)ெத4 ம6னா�'#-614001   ,ெத.' 9ற 

K2த� க"#ட% கிழ&' பா�)த=

1.ம6னா�'# (ந) உ�9&கார) ெத4 மாBய%ம6 ேகாவ�� ெத.' ப'தி  வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 Lயவளனா� ெதாட&க ப�ள�,, ம6னா�'#- 

614001 கிழ&' 9ற ேம.' பா�)த க"#ட%   

,ேம.'9ற ப�ரதான க"#ட% கிழ&' பா�)=

1.ம6னா�'# (ந) உ�9&கார) ெத4  மாBய%ம6 ேகாவ�� வட&' ப'தி வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 Lயவளனா� ெதாட&க ப�ள�,, ம6னா�'#614001 

  ,ப�ரதான&க"#ட)தி6 வட&' ப'தி ெத.'  

பா�)=

1.ம6னா�'# (ந) ப�4Rதாவன% நக� வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 Lயவளனா� ெதாட&க ப�ள�,, ம6னா�'#614001 

  ,ப�ரதான க"#ட%  ெத.' ப'தி வட&' 

பா�)=

1.ம6னா�'# (ந) அ6னவாச� ேசன�ய) ெத4  வா�2 4  , 2.ம6னா�'# (ந) ராகவ6 ெத4 வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 நகரா"சி ெஜயEெகா�டநாத� ெதாட&க�ப�ள�, 

ம6னா�'#614001   ,ப�ரதான&க"#ட%, 

வட&'�ப'தி

1.ம6னா�'# (ந) க�)தநாத9ர% , 2.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ெஜயEெகா�டநாத� ேம.' , 3.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) 

ெஜயEெகா�டநாத� வட&' , 4.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ெஜயEெகா�டநாத� கிழ&' , 5.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) 

ெஜயEெகா�டநாத� ெத.' , 6.ம6னா�'# (வ.கி) ம./% (ந) ெஜ�பகா ைரAமி� ேரா2 , 7.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) 

ராமாYஜ% ெத4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 நகரா"சி ெஜயEெகா�டநாத� ெதாட&க�ப�ள�, 

ம6னா�'#614001   ,வட&' பா◌ா◌்)த 

க"#ட)தி6 வட&' ப'தி

1.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) இரய��ேவ  காலன� , 2.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ப"ட&கார) ெத4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 நகரா"சி ெஜயEெகா�டநாத� ெதாட&க�ப�ள�, 

ம6னா�'#614001   ,வட&' பா◌ா◌்)த 

க"#ட)தி6 ெத.'�ப'தி

1.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) காRதி ேரா2 , 2.ராமா9ர% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ம6ைன நக� வா�2 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 l பாரதி வ�)யாலயா உய� நிைல�ப�ள�, 

ேக.எA.எA. ெத4 ம6னா�'# 614001           

                                   ,9திய 

ஒ"2&க"#ட% ேம.'�பா�)த=

1.ம6னா�'# (ந) தி4வாi� ேரா2 , 2.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி),ராமா9ர% (ஊ) ைகலாச நாத� ேகாவ�� ச6னதி  ெத4 , 

3.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி),ராமா9ர% (ஊ) ேம"2�பாைளய% ெத4 , 4.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி),ராமா9ர% (ஊ) 

ேம"2�பாைளய% ஆதிதிராவ�ட� ெத4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

161 161 l பாரதி வ�)யாலயா உய� நிைல�ப�ள�,   

ேக.எA.எA. ெத4  ம6னா�'# 614001   

,ஒ"2&க"#ட% வட&'�பா�)= ம6னா�'# 

614001

1.ம6னா�'# (ந) ேதா�9)  ெத4 , 2.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி),ராமா9ர% (ஊ) ேமாதிலா� ெத4 , 3.ைகலாசநாத�ேகாவ�� 

(வ.கி),ராமா9ர% (ஊ) ைகலாசநாத� ஆதிதிராவ�ட� ெத4 , 4.Fத�ேச)தி (வ.கி) , ம6னா�'# (ந) Fத� ேச)தி கீழ� ப�ள) ெத4 , 

5.Fத�ேச)தி (வ.கி) , ம6னா�'# (ந) Fத� ேச)தி ேமல� ப�ள) ெத4 , 6.ம6னா�'# (ந) 16வ=  ெத4 , 7.ைகலாசநாத�ேகாவ�� 

(வ.கி),ராமா9ர% (ஊ) அEகாள%ம6 ேகாவ��  ெத4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 நகரா"சி ராஜா%பாைளய% ந2நிைல�ப�ள� 

ம6னா�'#-614001   ,ெத.' 9ற க"#ட% 

வட&' ப'தி ேம.' பா�)த=

1.ம6னா�'# (ந) அ&கைர ெசE'Rத� கீழ)  ெத4    வா�2    7 , 2.ம6னா�'# (ந) தி4வாi� ேரா2  வா�2  7 , 

3.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி) , ராமா9ர% (ஊ) ைகலாசநாத� ச6னதி)ெத4  வா�2  7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 நகரா"சி ராஜா%பாைளய% ந2நிைல�ப�ள� 

ம6னா�'#-614001   ,ெத.' 9ற க"#ட% 

ெத.' ப'தி ேம.' பா�)த=

1.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி) , ராமா9ர% (ஊ) மாBய%ம6 ேகாய��  ந2)ெத4  வா�2   7 , 2.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி) , 

ராமா9ர% (ஊ) மாBய%ம6 ேகாய��  வட&'ெத4   வா�2  7 , 3.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி) , ராமா9ர% (ஊ) மாBய%ம6 ேகாய�� 

ச6னதி ெத4  வா�2   7 , 4.ம6னா�'#(ந) நடராஜ6 கீழ)ெத4  வா�2  7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 நகரா"சி ராஜா%பாைளய% ந2நிைல�ப�ள�, 

ம6னா�'# 614001   ,9=&க"#ட% 

வட&'�பா�)த ந2 ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'# (ந) உைடயா� ெத4 , 2.ம6னா�'# (ந) கசால&கார) ெத4 , 3.ம6னா�'# (ந) கீVேம� 

வாண�ய)ெத4 , 4.ம6னா�'# (ந) ெத6வட� வாண�யெத4 , 5.ம6னா�'# (ந) கீழ�பால% , 6.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) 

மRத&கார இர�டா% ெத4 , 7.அேசஷ% (வ.கி) ,ம6னா�'# (ந) மRத&கார ந2)ெத4 , 8.ம6னா�'# (ந) ெத6வட� 

ராசா%பாைளய% ெத4 , 9.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) மRத&கார a6றா% ெத4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 நகரா"சி ராஜா%பாைளய% ந2நிைல�ப�ள�, 

9=&க"#ட% வட&''தி   ,ம6னா�'# 614001

1.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'#(ந) தி4)=ைற�P�# ேரா2 , 2.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'# (ந) கீVேம� இராஜா%பாைளய% ெத4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

166 166 ப�ரகாச% உதவ�ெப/% ெதாட&க�ப�ள�, 

ம6னா�'# 614001 ெத.' பா�)த ப�ரதான 

க"#ட)தி6 கிழ&' ப'தி   ,ப�ரதான 

க"#ட)தி6 ெத69ற% பா�)த கிழ&'ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ேக எA எA ெத4  வா�2  9 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ேக எA எA ெத4  வா�2   

9 , 3.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) கீழ Fத� ெத4  வா�2 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ப�ரகாச% உதவ�ெப/% ெதாட&க�ப�ள�, 

ம6னா�'#- 614001 ேம.' 9ற% ெத.' 

பா◌ா◌்)த=   ,ப�ரதான க"#ட)தி6 ெத69ற% 

பா�)த கிழ&'ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) கீழ இர�டா% ெத4  வா�2  9 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) கீழ a6றா% ெத4  வா�2  

9 , 3.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ந�லா6'"ைட ேம.'  வா�2  9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 l கனபதிவ�லாA உதவ�ெப/% 

ெதாட&க�ப�ள�ம6னா�'#  614001   

,ேம.'�பா�)த 9திய க"#ட% ெத.'�ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) கீழ ஒ)ைத) ெத4  வா�2 10 , 2.ம6னா�'# (ந) ந2வாண�ய� ெத4 வா�2 10 , 3.ம6னா�'# (ந) 

வ�.ப�.எ6. ெத4 வா�2 10  , 4.ம6னா�'# (ந) வலிய6கார) ெத4 வா�2 10 , 5.ம6னா�'# (ந) கீழ�ெபBய ெசE'Rத� ெத4 வா�2 

10 , 6.ம6னா�'#(ந) பா&'�ேப"ைட ெத4 வா�2 10 , 7.ம6னா�'# (ந) கீழராஜவ Gதி  வா�2 10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 நகரா"சி கீழராஜவ Gதி ெதாட&க�ப�ள�, 

ம6னா�'# 614001   ,ப�ரதான&க"#ட%, 

'"டகைர)ெத4

1.ம6னா�'# (ந) கீழ ப)மசாலவ� ெத4  வா�2  11 , 2.ம6னா�'# (ந) கி4Uண6 ெத4 வா�2 11 , 3.ம6னா�'# (ந) 

'"ைட&கைர) ெத4  வா�2  11 , 4.ம6னா�'# (ந) சNசிராய6 ேகாவ�� ெத4 வா�2   11 , 5.ம6னா�'# (ந) ைகலாசநாத� 

ேகாவ�� ேமலமடவ�ளாக%    வா�2   11 , 6.ம6னா�'# (ந) வ2க) ெத4  வா�2  11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 மண�ேமகைல ந2நிைல�ப�ள� , ம6னா�'# 

614001   ,கிழ&'பா�)த ஒ"2&க"#ட%

1.ம6னா�'# (ந) காRதி ேரா2  வா�2 12 , 2.ம6னா�'# (ந) ெத6வட� காகிதப"டைர ெத4   வா�2  12 , 3.ம6னா�'# (ந) கீV 

ேம� காகித ப"டைர ெத4 வா�2 12 , 4.ம6னா�'# (ந) தி4�பா.கட� ெத4  வா�2  12 , 5.ம6னா�'# (ந) சடேகாப6 ெத4  

வா�2  12 , 6.ம6னா�'# (ந) '/&' ப)மசாலவ� ெத4 வா�212 , 7.ம6னா�'# (ந) '/&' தி4�பா.கட� ெத4  வா�2  12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

171 171 அேசாகா சிDவ�ஹா� ெம"B&'ேலச6 ப�ள� 

ம6னா�'#-614001   ,வட&' 9ற க"#ட% 

ெத.' பா�)த= அைற எ�.1

1.ம6னா�'# (ந) வாண&கார ெத4 , 2.ம6னா�'# (ந) 30வ= ெத4 (ேமலப)ம சாலவ� ெத4) , 3.ம6னா�'# (ந) அYமா� ேகாவ�� 

ெத4 , 4.ம6னா�'# (ந) சியாமளா ேதவ� ெத4 , 5.ம6னா�'# (ந) கீழராஜ வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ேதசிய ெதாட&க�ப�ள� , ம6னா�'# 614001   

,ப�ரதான&க"#ட% ெத.' ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'# (ந) ேமல Fத� ெத4  வா�2 14  , 2.ம6னா�'# (ந) காRதி ேரா2 வா�2 14  , 3.அேசஷ% (வ.கி), 

ம6னா�'# (ந) ஆAப)திB ேரா2 வா�2   14 , 4.ம6னா�'# (ந) சிEகாரேவ� ெத4 வா�2 14 , 5.ம6னா�'# (ந) காDகார)ெத4 

வா�2 14 , 6.ம6னா�'# (ந) ேமலெசE'Rத� ெத4 வா�2 14  , 7.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'# (ந) ேமல ஒ)ைத) ெத4 வா�2 14

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள� , ம6னா�'# 614001  

 ,ேம.'�ப&க  ப�ரதான க"#ட% அைறஎ� 11

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ேமல  இர�டா% ெத4  வா�2  15 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ேமல  a6றா% ெத4  

வா�2   15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள� ,ேம.'�ப&க 

க"#ட% அைறஎ� 12    ,ம6னா�'# 614001

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ேமல நா6கா% ெத4  வா�2  15 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ெத.' ெசE'Rத� ெத4  

வா�2 15 , 3.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) சNசீவ�) ெத4  வா�2  15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 Lயவளனா� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ம6னா�'#  614001   ,ப�ரதான க"#ட% 

கிழ&'�ப'தி அைறஎ� 4

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) காமா"சிய%ம6 ேகாய�� ெத4  வா�2  16 , 2.ம6னா�'# (ந) '/&' கசாE'கார) ெத4  

வா�2 16 , 3.ம6னா�'# (ந) பாலகி4Uணநக�, சாரதா நக�  வா�2 16  , 4.ம6னா�'# (ந) சாரதா நக�  வா�2  16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 Lயவளனா� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ம6னா�'# 614001   ,ப�ரதானக"#ட%  

ேம.'�ப'தி  அைற எ� 10

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) பைழய தNசாO� ேரா2 வா�2    16 , 2.ம6னா�'# (ந) ேகாப�ரளய% எட) ெத4    வா�2    16 

, 3.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) காள�ய%ம6 ேகாவ�� ெத4  வா�2  16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 நகரா"சி மாட� ந2நிைல�ப�ள� , ம6னா�'# 

614001   ,9திய ப�ரதான& க"#ட)தி6 வடப'தி

1.ம6னா�'# (ந) ெபBய வ�Aவப�ராமண வ Gதி  வா�2  18 , 2.ம6னா�'# (ந) வ�Aவநாத6 ெத4  வா�2 17 , 3.ம6னா�'# (ந) 

ெத6வட� சா)தார) ெத4  வா�2  17 , 4.ம6னா�'# (ந) மகாமாBய%ம6 ேகாய�� ெத4  வா�2 17 , 5.ம6னா�'# (ந) கீV ேம� 

சா)தார) ெத4  வா�2 17 , 6.ம6னா�'# (ந) ெபBயகைட) ெத4   வா�2 18 , 7.ம6னா�'# (ந) ேபாA" ஆபoA சR=  வா�2  18 , 

8.ம6னா�'# (ந) மAதா6 ப�ள�) ெத4  வா�2  18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 நகரா"சி மாட� ந2நிைல�ப�ள� , 9திய 

ப�ரதான& க"#ட)தி6 ெத.' ப'தி   

,ம6னா�'# 614001

1.ம6னா�'# (ந) ெபBய ப�ள�வாச� ெத4  வா�2  18 , 2.ம6னா�'# (ந) கமாலியா  ெத4  வா�2  18 , 3.அேசஷ% (வ.கி) 

,ம6னா�'# (ந) வாைழ�பழ  ெத4  வா�2 17 , 4.ம6னா�'# (ந) ஆசா) ெத4  வா�2  18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 மண�ேமகைல ந2நிைல�ப�ள�, 

ம6னா�'#614001   ,வட&'�ப&க% பா�)த 

K2த� ஓ"2&க"#ட%

1.ம6னா�'# (ந) தாமைர&'ள% ேம.'  வா�2  19 , 2.ம6னா�'# (ந) தாமைர&'ள% வட&'  வா�2  19 , 3.ம6னா�'# (ந) 

ச&கிலிய� பாைளய% (32வ=ெத4)  வா�2  19 , 4.ம6னா�'# (ந) அBசி&கைட சR=  வா�2  19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 தரண� ெம"B& ேம�நிைல�ப�ள� ம6னா�'#-

614001   ,ேம.' 9ற க"#ட% கிழ&' பா�)த= 

அைற எ�-76

1.ம6னா�'# (ந) ம6ன�ப6 ெத4  வா�2  20 , 2.ம6னா�'# (ந) கீழ வட%ேபா&கி) ெத4  வா�2   20 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ெவAட6 ெதாட&க�ப�ள�, ம6னா�'#614001   

,ப�ரதான&க"#ட%

1.ம6னா�'# (ந) பராE'ச% ெத4  வா�2  21 , 2.ம6னா�'# (ந) ேமலராஜ வ Gதி  வா�2  21 , 3.ம6னா�'# (ந) நேடச6 ெத4  

வா�2  21 , 4.ம6னா�'# (ந) வ�ேனாபாஜி ெத4  வா�2  21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 தரண� ெம"B& ேம�நிைல�ப�ள� ம6னா�'#-

614001   ,ேம.' 9ற க"#ட% கிழ&' பா�)த= 

அைற எ�-77

1.ம6னா�'# (ந) அ6னவாச� ெத4  வா�2 22 , 2.ம6னா�'# (ந) தி4மNசன வ Gதி  வா�2  22 , 3.ம6னா�'# (ந) ஹB)திராநதி 

ெத.'  வா�2  22 , 4.ம6னா�'# (ந) F%a�)தி வ�னாயக� ேகாவ�� ெத4  வா�2 22 , 5.ம6னா�'# (ந) ேகாபால சF)திர% 

வட&'   வா�2  22 , 6.ம6னா�'# (ந) இராஜேகாபாலDவாமி ச6னதி  வா�2  22 , 7.ம6னா�'# (ந) ேகாபாலசF)திர% கிழ&'  

வா�2  22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

183 183 நகரா"சி ேகாபாலசF)திர% ந2நிைல�ப�ள� 

,எ% ஜி ஆ� நக�  ம6னா�'#- 614001 வட&' 

பா�)த ஒ"2 க"#ட%   ,ப�ரதானக"#ட% 

அைற எ� 2

1.ம6னா�'# (ந) ேகாபாலசF)திர% ெத.' வா�223 , 2.ம6னா�'# (ந) ெத.' ேகா9ரவாச�   வா�2  23 , 3.ம6னா�'# (ந) சE' 

தG�)த% வட&'  வா�2  23

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 நகரா"சி ேகாபாலசF)திர% ந2நிைல�ப�ள� 

,எ% ஜி ஆ� நக�  ம6னா�'# - 614001 ேம.' 

பா�)த= கிழ&' ப'தி   ,ப�ரதானக"#ட% 

அைற எ� 2

1.ம6னா�'# (ந) 4&மண�பாைளய% ந2)ெத4  வா�2 23 , 2.ம6னா�'# (ந) சE' தG�)த% கிழ&' வா�2  23 , 3.ம6னா�'# (ந) 

சE' தG�)த% ேம.' வா�2  23 , 4.ம6னா�'# (ந) எ%ஜி.ஆ�.நக� வா�2 23 , 5.ம6னா�'# (ந) கமா�நக� வா�2 23

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 தரண� ெம"B& ேம�நிைல�ப�ள� ம6னா�'#-

614001   ,ேம.' 9ற க"#ட% கிழ&' பா�)த= 

அைற எ�-78

1.ம6னா�'# (ந) ேகாபால சF)திர% வட&' , 2.ம6னா�'# (ந) அ�ேடாரா)ெத4 , 3.ம6னா�'# (ந) ராமனாத6 ெத4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 தரண� ெம"B& ேம�நிைல�ப�ள� ம6னா�'#-

614001   ,ேம.' 9ற க"#ட% கிழ&' பா�)த= 

அைற எ�-79

1.ம6னா�'# (ந) அ_யனா� ேகாவ�� ெத4 , 2.ம6னா�'# (ந) F%a�)தி வ�நாயக� ேகாவ�� ெத4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 நகரா"சி K"2றS நகர வEகி ெதாட&க�ப�ள� 

ம6னா�'# 614001   ,ேம.'�9ற K2த� 

க"#ட% வட&'�ப'தி

1.ம6னா�'# (ந) ேகாபாலசF)திர% ேம.'  வா�2  25 , 2.ம6னா�'# (ந) வட&' வட%ேபா&கி ெத4 வா�2 25 , 3.ம6னா�'# (ந) 

கண&க6 ெத4 வா�2 25 , 4.ம6னா�'# (ந) ேமல ேகா9ர வாச� வா�2 25

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 நகரா"சி K"2றS நகர வEகி 

ெதாட&க�ப�ள�K2த� க"#ட% அைற எ� 10  

  ,ம6னா�'# 614001

1.ம6னா�'# (ந) '6ேனாஜி ராஜா%பாைளய% ெத4  வா�2  25 , 2.ம6னா�'# (ந) ஆதிநாய&க6 பாைளய% ெத4 வா�2  25 , 

3.ம6னா�'# (ந) அYமா� ேகாவ�� சR=

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 எA.ப�.ஏ ெம"B&'ேலச6 ப�ள�, வடேசB 

ேரா2 ம6னா�'#-614001 ெத6 கிழ&' 9ற 

qாலக க"#ட%   ,ஒ"2க"#ட)தி6 ெத.' 

ப'தி h�நிைலய அைற

1.ம6னா�'# (ந) அ�ணாமைல நாத� ச6னதி ெத4   வா�2   26 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 எA.ப�.ஏ ெம"B&'ேலச6 ப�ள�, வடேசB 

ேரா2 ம6னா�'#-614001 ெத.' பா�)த=   

,ஒ"2க"#ட)தி6 ெத.' ப'தி h�நிைலய 

அைற

1.ம6னா�'# (ந) அ�ணாமைல நாத� ெச"#) ெத4  வா�2   26 , 2.ம6னா�'# (ந) கேஜRதிரேமா"ச% வட&', ேம.' வா�2  26 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 எA.ப�.ஏ ெம"B&'ேலச6 ப�ள�, வடேசB 

ேரா2 ம6னா�'#-614001 ெத.' பா�)த ேம.' 

ப'தி   ,ஒ"2க"#ட%, ெத.'பா�)த

1.ம6னா�'# (ந) வடேசB ேரா2 (வ2O� ேரா2) வா�2 26 , 2.ம6னா�'# (ந) வ2O� ேரா2 வா�2  26 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 எA.ப�.ஏ ெம"B&'ேலச6 ப�ள�, வடேசB 

ேரா2 ம6னா�'#-614001 ெத.' பா�)த 

க"#ட% வட&' ப'தி   ,ஒ"2க"#ட%, 

ெத.'பா�)த

1.ம6னா�'# (ந) அ�ணாமைல நாத6 ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2 26 , 2.ம6னா�'# (ந) இ.ப�.நக�(வ2O� ேரா2) வா�2 26 , 

3.ம6னா�'#(ந) காமராW நக�(வ2O� ேரா2) வா�2 26

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 நகரா"சி ெப�"ேல�" மாதிB ெதாட&கப�ள�, 

ம6னா�'# 614001   ,ஒ"2&க"#ட% 

ெத.'�ப'தி

1.ம6னா�'# (ந) ேம"2) ெத4  வா�2  27 , 2.ம6னா�'# (ந) கா)தாய�ய%ம6 ேகாவ�� ெத4 வா�2 27 , 3.ம6னா�'# (ந) வ Gர 

வ6ன�ய� ெத4 வா�2 27

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 நகரா"சி ெப�"ேல�" மாதிB 

ெதாட&கப�ள�,9திய ஒ"2&க"#ட% 

வட&'�ப'தி   ,ம6னா�'# 614001

1.ம6னா�'# (ந) காள� கS�ட6 ேத4 வா�2 27  , 2.ம6னா�'# (ந) ப�டார)ெத4 வா�2 27 , 3.ம6னா�'# (ந) ேமல 

வட%ேபா&கி ெத4 வா�2 27

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

195 195 அரD ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ம6னா�'#614001   ,கிழ&'�ப&க 

9திய&க"#ட% அைற எ�.33

1.ம6னா�'# (ந) ேக.ேக. நக� வா�2  28 , 2.ம6னா�'# (ந) நடராஜ6 ேமல)ெத4  வா�2 28 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 அரD ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�, ம6னா�'#  

614001   ,கிழ&'�ப&க 9திய&க"#ட% அைற 

எ�. 31

1.ம6னா�'# (ந) நடராஜ6 ேமல)ெத4  வா�2  28 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 lபாரதிதாச6 ெம"B& ேம�நிைல�ப�ள�, 

ைபபாAேரா2, ம6னா�'#   ,ேம.'ப'தி 

ப�ரதான க"#ட% அைற எ�.3

1.ம6னா�'# (ந) ேகாப�ரளய% ேரா2 ைபபாAேரா2  வா�2  29 , 2.ம6னா�'# (ந) ேகாப�ரளய% ேரா2-9தியவ G"2வசதி வாBய% 

வா�2-29 ப , 3.ம6னா�'# (ந) ேகா�ப�ரளய% ேரா29தியவ G"2 வசதி வாBய% ப�ளா& -B , 4.ம6னா�'# (ந) ேகா�ப�ரளய% ேரா2 

வா�2 29 9திய வ G"2வசதி வாBயம , 5.ம6னா�'# (ந) ேகா�ப�ரளய% ேரா2வா�2  29 9தியவ G"2 வசதிவாBய% , 6.ம6னா�'# (ந) 

ேகாப�ரளய% ேரா2 9தியவ G"2 வசதி வாBய% ப�ளா& E   , 7.ம6னா�'# (ந) ேகாப�ரளய% ேரா2 (Fன�சிப� காலன�வா�2   29

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 lபாரதிதாச6 ெம"B& ேம�நிைல�ப�ள�, 

ைபபாAேரா2, ம6னா�'#   ,ேம.'ப'தி 

ப�ரதான க"#ட% அைற எ�.4

1.ம6னா�'# (ந) ேகாப�ரளய% ேரா2 வா�2 29 , 2.ம6னா�'# (ந) ேகாப�ரளய% ேரா2 (மாட�6 நக�) வா�2 29 , 3.ம6னா�'# (ந) 

கீVேம� 4&மண�பாைளய% ேரா2 வா�2 29

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 Lயவளனா� ெம"B&'ேலச6 ப�ள� , 

ம6னா�'# 614001   ,கீV9ற 

ப�ரதான&க"#ட%,(ேம.'�பா�)த=)

1.ம6னா�'# (ந) அரD அXவல� '#ய�4�9  A ப�ளா&  வா�2 30 , 2.ம6னா�'# (ந) அரD அXவல� '#ய�4�9   B-ப�ளா& வா�2 

30 , 3.ம6னா�'# (ந) அரD அXவல� '#ய�4�9   C-ப�ளா& வா�2 3   30 , 4.ம6னா�'# (ந) அரD அXவல� '#ய�4�9   D-ப�ளா& 

வா�2  30 , 5.ம6னா�'#(ந) ெபBய ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2 30

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 Lயவளனா� ெம"B&'ேலச6 ப�ள�, 

ம6னா�'# - 614001 ெத.' பா�)த ப�ரதான 

க"#ட)தி6 வட&' ப'தி   ,வட9ற 

ப�ரதான&க"#ட%(ெத.'�பா�)த=)கிழ&' ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) P&ெகா�ைல ேரா2  ைபபாA ேரா2 வட&' வா�2  30 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 Lயவளனா� ெம"B&'ேலச6 ப�ள�, 

ம6னா�'# 614001 ேம.' பா�)த க"#ட)தி6 

வட&' ப'தி   ,வட9ற 

ப�ரதான&க"#ட%(ெத.'�பா�)த=)கிழ&' ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) P&ெகா�ைல ேரா2  ைபபாA ேரா2 ெத.' வா�2  30 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள�, ம6னா�'# 614001   

,ப�ரதான&க"#ட% ேம.&'� ப'தி அைற எ�.20

1.ம6னா�'# (ந) 'ழRைதேவ� ெத4   வா�2 31 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) 9திய ைபபாA ேரா2 ,  வா�2  31 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள�,ப�ரதான&க"#ட% 

அைற எ�.21   ,ம6னா�'# 614001

1.ம6னா�'# (ந) ஏழா% ெத4  வா�2  31 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) மb�ப6 ெத4  வா�2 31 , 3.அேசஷ% (வ.கி) , 

ம6னா�'# (ஊ) கணபா#க�ெத4  வா�2 31

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள�, வ.ஊ.சி  ேரா2 

ம6னா�'#- 614001 வட&' ப&க அைற எ� .14 

  ,ப�ரதான& க"#ட ந2 அைறய�6 வடப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) வ.ஊ.சி. ேரா2  அ4ணா நக� கிழ&' ப'தி வா�2 32 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள�, வ.ஊ.சி  ேரா2 

ம6னா�'#- 614001 வட&' பா�)த=   

,ப�ரதான& க"#ட ந2 அைறய�6 வடப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) வ.ஊ.சி. ேரா2  அ4ணா நக� ேம.' வா�2 32 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள� ம6னா�'#-614001 

ேம.' ப'தி அைற எ� 17   ,ப�ரதான&க"#ட 

ந2 அைறய�6 கிழ&'ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ஆ�.ப�.சிவ% நக�  வா�2  32 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ேதா"# ைல6  வா�2  32 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ப�6ேல ேம�நிைல�ப�ள� ம6னா�'#-614001 

வட&' பா�)த=   ,ப�ரதான&க"#ட ந2 

அைறய�6 கிழ&'ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ராச6 ேதா�9, ெட�ேபா  ேரா2   வா�2   32 , 2.ம6னா�'# (ந) ெகா�டா@சாவ# வா�2 32 , 

3.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) ெட�ேபாேரா2  வா�2 32

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 வ"டார அXவலக% டா6ெப" 10  ெத6வட� 

6% ெத4  ம6னா�'#   ,ப�ரதான&க"#ட)தி6 

வட&' பா�)த அைற எ� 2

1.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) கனக%பா� ெத4    வா�2 33 , 2.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'# (ஊ)  கீV ேம� ஆறா% ெத4 

வா�2  33 , 3.அேசஷ% (வ.கி) , ம6னா�'# (ஊ) கீழ நா6கா% ெத4 வா�2 33 , 4.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) இராவண6 

'"ைட ெத.'  வா�2  33

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 வ"டார அXவலக% டா6ெப" 10  ெத6வட� 

6% ெத4  ம6னா�'#   ,ப�ரதான க"#ட)தி6 

ேம.'�பா�)த அைற எ� 2

1.ம6னா�'#(ந) ெத6வட� ஆறா% ெத4 வா�2 33 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) மwனா"சிய%ம6 ேகாவ�� ேம.' வா�2 33 , 

3.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) மwனா"சிய%ம6 ேகாவ�� வட&'  வா�2  33 , 4.அேசஷ% (வ.கி), ம6னா�'# (ந) மwனா"சிய%ம6 

ேகாவ�� ெத.' வா�2 33

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள�, வாNசி^�  

இ4�9 ராமா9ர% 614 014   ,ப�ரதான& க"#ட%

1.ராமா9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) வாNசி^� வா�2 1 , 2.ராமா9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) நாகராச9ர% வா�2 2 , 3.ராமா9ர% (வ.கி) ம./% 

(ஊ) வடக"டைள வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள�,ப�ரதான 

ஒ"2&க"#ட%    ,வாNசி^�  இ4�9 

ராமா9ர% 614 014

1.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி), ராமா9ர%  (ஊ) =�டக"டைள வா�2 3 , 2.ைகலாசநாத�ேகாவ�� (வ.கி), ராமா9ர%  (ஊ) Kனமைட 

வா�2 3 , 3.ராமா9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ம6னா�'# ராமா9ர%

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள�, 

காசாE'ள%614016   ,ப�ரதான க"#ட%  

காசாE'ள%-614016

1.Fத�ேச)தி (வ.கி) , aணா%ேச)தி (ஊ) Fத�ேச)தி அBசன)ெத4 இர"ைட�9ள�  வா�2  3 , 2.aணா%ேச)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) 

காசாE'ள% அBசன) ெத4   வா�2 1 , 3.Fத�ேச)தி (வ.கி) , aணா%ேச)தி (ஊ) ெமா"ைடய6 அBசன) ெத4  வா�2 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

213 213 ஊரா"சி ஓ6றிய ெதாட&க�ப�ள�, 

காசாE'ள%614016   ,ப�ரதான க"#ட%  

aணா%ேச)தி -614016

1.Fத�ேச)தி (வ.கி) , aணா%ேச)தி (ஊ) தி4வ�Zவ� ெத4 வா�2 2  2,3 , 2.aணா%ேச)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) காமா"சி'ள% கீV 

அBசன) ெத4  வா�2 2 , 3.aணா%ேச)தி (வ.கி) ம./% (ஊ) காமா"சி'ள% ேமல அBசன) ெத4  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊ.ஒ.ெதாட&கப�ள� ேசரE'ள%  614016   ,9திய 

K2த� க"#ட% ேம.'�ப'தி

1.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) தாளEகா"2)  ெத4  வா�2 1 , 2.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) தாAக�" நக� வா�2 1 , 

3.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) ஜGவா நக� வா�2 1 , 4.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) 9= ேரா2 வா�2 1 , 5.ேசரE'ள% (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ெவ�ளாள) ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊ.ஒ.ெதாட&கப�ள� ேசரE'ள%  614016   ,9திய 

K2த� க"#ட% கிழ&'�ப'தி

1.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) 1வ= வட&') ெத4  வா�2 1 , 2.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) 2வ= வட&') ெத4  வா�2 2 , 

3.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) மைலயமா6 ெத4 வா�2 2 , 4.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) சிவ6 ேகாவ�� ெத4  வா�2 2 , 

5.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) கைடவாச� ெத4 வா�2 2 , 6.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' அBசன) ெத4  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� ேசராE'ள%  614016 

  ,ேம.'�9ற க"#ட% கிழ&' ப'தி

1.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4  வா�2 3 , 2.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) நாடா� ெத4 வா�2 3 , 3.ேசரE'ள% 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' அBசன) ெத4  வா�2 3 , 4.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார% ேமல) ெத4  வா�2  3 , 

5.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) F)=�ேப"ைட ேரா2  வா�2 3 , 6.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' மட வ�ளாக%  வா�2  3 

, 7.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' மட வ�ளாக%  வா�2  3 , 8.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார% கீழ) ெத4  வா�2 

 3 , 9.ேசரE'ள% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேவளா� ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� ேசரE'ள%  614016  

 ,9திய கிழ&'9ற ேம.' பா�)த க"#ட)தி6 

ெத.' ப'தி

1.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) கர%ைப  வா�2 3 , 2.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) '@சி�பாைளய) ெத4  வா�2 4 , 

3.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) ேகா"xரா6 ெத4  வா�2  4 , 4.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) மா"2&கார6 ெத4 

வா�2 4 , 5.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) ஐய% ெப4மா� ெத4  வா�2  4 , 6.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) 

மணவாள6 ெத4  வா�2 4 , 7.நாலா%ேச)தி (வ.கி), ேசரE'ள% (ஊ) ெந%ேமலி ேரா2  வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 55
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167   ம	னா��� 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 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�-ெந%ேமலி  

614016   ,K2த� க"#ட% கிழ&'�ப'தி

1.ெந%ேமலி (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4 வா�2 1 , 2.ெந%ேமலி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெந"# 'ள% ெத4 வா�2   2 , 

3.ெந%ேமலி (வ.கி) ம./% (ஊ) தி4வாச� கைர  ெத4 வா�2 2 , 4.ெந%ேமலி (வ.கி) ம./% (ஊ) ஜGவா ெத4,  வா�2 3 , 

5.ெந%ேமலி (வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணா நக�,  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊ.ஒ.=.ப�ள�ேசB. 614717   ,ேம.'�பா�)த  

ப�ரதான&க"#ட%, வட&'ப'தி

1.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) கீழ@ேசB '#யானெத4 வா�2- 1 , 2.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ெமய�6ேரா2 வா�2- 1 , 3.ேசB (வ.கி), 

ம./% (ஊ) ெமய�6ேரா2 ஜGவா ெத4 வா�2- 1 , 4.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமல@ேசB காள�ய%ம6ேகாய��ெத4 வா�2- 2 , 5. ேசB 

(வ.கி), ம./% (ஊ) ேமல@ேசB ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2- 2 , 6.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ஆலமர)த# அதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊ.ஒ.=.ப�ள�ேசB. 614717   ,ேம.'�பா�)த  

ப�ரதான&க"#ட% ,ெத.'ப'தி

1.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) கீழக�டமEகல% '#யானெத4 வா�2- 3 , 2.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) கீழக�டமEகல% ஆதிதிராவ�ட� 

ெத4 வா�2- 3 , 3.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) கீழக�டமEகல% ேமல அதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2- 3 , 4.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) 

கீழக�டமEகல% கீழ ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2- 3 , 5.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமலக�டமEகல% வட&'ெத4 வா�2- 4 , 6.ேசB 

(வ.கி), ம./% (ஊ) ேமலக�டமEகல% காலன� ெத4 வா�2- 4 , 7.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமலக�டமEகல% ேமல வட&' ெத4 

வா�2- 4 , 8.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமல ந2)ெத4 வா�2- 4 , 9.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமலக�டமEகல% ஆ.றEகைரெத4 

வா�2- 4 , 10.ேசB (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமலக�டமEகல% அ&ரஹார% வா�2- 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள�, வடபாதி  614016   ,ெத69ற 

ப�ரதானக"#ட%

1.வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) '#யான) ெத4  வா�2  1 , 2.வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4  வா�2  2 , 3.வடபாதி (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ந2)ெத4 வா�2 3 , 4.வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) வ�#&ேகா"டக% வா�2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள� வடபாதி-

614016   ,வட&' 9ற ப�ரதான க"#ட% ேம.' 

பா�)த=

1.வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' காலன�)ெத4  வா�2 3  4 , 2.வடபாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல வடபாதி ேமல)ெத4   வா�2  

5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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167   ம	னா��� 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 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�,மரவா&கா2  

614016   ,கிழ&'9ற 9திய க"#ட% ெத.' ப'தி

1.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 வா�2 1 , 2.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ப�ள�Kட சாைல வா�2 1 , 

3.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') '/&' ெத4  வா�2 1 , 4.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2)ெத4 வா�2 2 , 

5.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2 3 , 6.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) பNசாய)= சாைல வா�2 3 , 

7.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) K�சா� ெத4 வா�2 3 , 8.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) '/&' ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா"சி ஒ6றிய ந2நிைல�ப�ள�,மரவா&கா2  

614016   ,ேம.&'9ற 9திய க"#ட)தி6 

வட&'�ப'தி

1.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) %ஒ)ைதெத4 வா�2 1 , 2.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4   வா�2  1 , 3.மரவா&கா2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) கள%திட� வா�2 2 , 4.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ேசாழநதி ெத4 வா�2 2 , 5.மரவா&கா2 (வ.கி) ம./% 

(ஊ) பாரதியா� ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� அேசஷ%- 

614001 ப�ரதான க"#ட)தி6 ேம.' ப'தி   

,ப�ரதான க"#ட% ேம.'�ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) தி4மா�9ர%  வா�2 2 , 2.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) நாK�ஆ�டவ�நக� வா�2 2 , 3.அேசஷ% 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ஐய�ப6நக� வா�2  2 , 4.அேசஷ% (வ.கி), ம./% (ஊ)  N.S.B.நக�  வா�2 2 , 5.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) 

அேசஷ%  வா�2  2 , 6.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) நாK� ஆ�டவ� நக� வா�2   2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� அேசஷ% - 

614001 ப�ரதான க"#ட)தி6 கிழ&' ப'தி   

,ப�ரதான க"#ட% ேம.'�ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) பாரதிதாச6நக� வா�2 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� அேசஷ% 614001 

  ,ெத.' பா�)த 9தியஓ"2&க"#ட)தி6 

ேம.' ப'தி

1.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெவEகேடUவரா நக� வா�2 2 , 2.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) ராஜேகாபா� நக�  வா�2  2 , 

3.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) பாலாஜிநக�  வா�2 2 , 4.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) சEகராநக� வா�2 2 , 5.அேசஷ% (வ.கி) ம./% 

(ஊ) ராஜராஜ6நக� வா�2 2 , 6.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) 7% ந%ப� வா_&கா�  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ேதவ� ெம"B&'ேலச6� 

ேம�நிைல�ப�ள�,ேம.'ப'தி கிழ&'பா�)= 

ந2 ப'தி    ,மரவா&கா2 அேசஷ%  614016

1.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2  3 , 2.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) காள�ய%ம6 ேகாய�� ெத4  வா�2  3 , 

3.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) F)=�ேப"ைட ரAதா  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
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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

229 229 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�  

இல&கணா%ேப"ைட -614001   ,ப�ரதானக"#ட% 

இல&கணா%ேப"ைட-614001

1.ேகாப�ரளய% (வ.கி), அேசஷ% (ஊ) இல&கணா%ேப"ைட 7% வா_&கா�  வா�2    4 , 2.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6ேரா2 

வா�2  2 , 3.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) இல&கணா%ேப"ைட ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� ெத.'�பா�)த 

ேம.'�ப'தி     ,சிEக6'ள%-614001

1.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) சிEக6'ள% வா�2 3 , 2.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) மாBய%ம6 நக� வா�2   3 , 3.அேசஷ% (வ.கி) 

ம./% (ஊ) வ.ஊ.சி. சாைல வா�2 3 , 4.அேசஷ% (வ.கி) ம./% (ஊ) தி4மா�9ர% வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� ேமலமரவாகா2 

அேசஷ%  614001   ,ப�ரதான ஒ"2&க"#ட%

1.அேசஷ% (வ.கி), ம./% (ஊ)  ெம_�பழ)ேதா"ட%  வா�2 3 1 , 2.அேசஷ% (வ.கி), ம./% (ஊ)  சாRதாமாண�&க% வா�2 1 , 

3.அேசஷ% (வ.கி), ம./% (ஊ)  ேமலமரவா&கா2 வா�2  1 , 4.அேசஷ% (வ.கி), ம./% (ஊ)  ேமலமரவா&கா2 அBஜன ெத4  

வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� கீழந)த%  

614001   ,ேம.' பா◌ா◌்)த ப�ரதான&க"#ட%

1.எைடய�ந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) இட)ெத4 ,  வா�2    1 , 2.எைடய�ந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழந)த% வா�2 2 , 

3.எைடய�ந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகாலிய)ெத4 வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா"சி ஓ6றிய 

ந2நிைல�ப�ள�.DRதர&ேகா"ைட  614001   

,ப�ரதான&க"#ட%

1.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) அ%ேப)கா� காலன� வா�2 2 , 2.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) 9=) ெத4 வா�2 1 , 

3.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல வட&') ெத4  வா�2  1,2 , 4.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல வட&' ெத4  

வா�2   2 , 5.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ வட&' ெத4 வா�2  3 , 6.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ப��ைளயா� 

ேகாவ�� ெத4 வா�2 1 , 7.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) மாBய%ம6 ேகாய�� ெத4  வா�2  3 , 8.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) 

ம./% (ஊ) வட&' ேகாலிய� ெத4  வா�2  3 , 9.DRதர&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ேகாலிய� ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள�. க�#த%ேப"ைட  614018   

,ப�ரதான&க"#ட% கிழ&'�ப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , க�#த%ேப"ைட (ஊ) ேமல) ெத4  வா�2 1 , 2.உ�ள�&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , க�#த%ேப"ைட (ஊ) 

வட&'ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 46 of 55



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

235 235 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள�. க�#த%ேப"ைட  614018   

,ப�ரதான&க"#ட% ேம.'�ப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , க�#த%ேப"ைட (ஊ) வ�லா6'#&கா2  வா�2 2,3 , 2.உ�ள�&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , க�#த%ேப"ைட 

(ஊ) கீழ)ெத4 வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, உ�ள�&ேகா"ைட  

614018   ,கீVப&க 9திய&க"#ட)தி6 வடப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) ேப"ைட ெத4  வா�2  1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, உ�ள�&ேகா"ைட  

61401   ,ெத.'பா�)த  ப�ரதான&க"#ட)தி6  

ேம.'�ப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) வட&')ெத4  வா�2  2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, உ�ள�&ேகா"ைட  

614018   ,ேம.'�பா�)த K2த� 

ப�ரதான&க"#ட% ெத.' ப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) வட&') ெத4  வா�2 2 , 2.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) 

கீழ)ெத4 வா�2 2 , 3.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) கா&கா"சி  ெத4  வா�2  3 , 4.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , 

உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) a&க6 ெத4  வா�2 3 , 5.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) ரா&க6 ெத4  வா�2 3 , 

6.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) க"ைடய6 ெத4  வா�2 3 , 7.உ�ள�&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) 

ந2) ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�, 

உ�ள�&ேகா"ைட  614018   ,ப�ரதான&க"#ட% 

வட&'�ப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட 1 , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) ெத.') ெத4,கீVபாதி வா�2 3 , 2.உ�ள�&ேகா"ைட 1 , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) தRைத 

ெபBயா� ெத4  வா�2  3 , 3.உ�ள�&ேகா"ைட 1 , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) ெத.' ெத4,ேம�பாதி  வா�2  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�, 

உ�ள�&ேகா"ைட  614018   ,ப�ரதான&க"#ட% 

ெத.'�ப'தி

1.உ�ள�&ேகா"ைட 1 , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) அறிஞ� அ�ணா ெத4  வா�2  4 , 2.உ�ள�&ேகா"ைட 1 , உ�ள�&ேகா"ைட (ஊ) 

ச%ம"#&'#கா2  வா�2  4

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

241 241 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�, 

K�பா@சி&ேகா"ைட  614015    

,9திய&க"#ட)தி6 வடப'தி கிழ&'பா�)=

1.K�பா@சி&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) அ%பலகார) ெத4  வா�2 1 , 2.K�பா@சி&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 

வா�2எ� 1 , 3.K�பா@சி&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2எ� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊரா"சி ஓ6றிய =வ&க�ப�ள� 

K�பா@சி&ேகா"ைட -614015   ,ெத.' 9ற 

க"#ட% வட&' பா�)த=

1.K�பா@சி&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ)ெத4 வா�2எ� 1 , 2.K�பா@சி&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) சாைலேயார%  வா�2 1 , 

3.K�பா@சி&ேகா"ைட(வ.கி) ம./% (ஊ) ெகா�ைண�9 ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, பரவா&ேகா"ைட  

614015   ,கிழ&'�பா�)த வட&'9ற க"#ட)தி6 

வட&' ப'திஅைற எ� 22

1.பரவா&ேகா"ைட 2 , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) வட&') ெத4  வா�2 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, அைற எ� 21 

ெத.'�ப'தி கிழ&' பா�)=   

,பரவா&ேகா"ைட  614015

1.பரவா&ேகா"ைட 2 , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) வா�2  3 கீழ)ெத4 , 2.பரவா&ேகா"ைட 2 , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) கீழ)ெத4 வா�2 4 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, அைற எ� 19 

கிழ&'9ற க"#ட% ெத.' ப'தி   

,பரவா&ேகா"ைட  614015

1.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி), பரவா&ேகா"ைட (ஊ) சாமிநாத6 ெத4  வா�2 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, பரவா&ேகா"ைட  

614015   ,அைற எ� 20 கிழ&'9ற ைமய 

க"#ட)தி6 வட&' ப'தி

1.ராஜசா%பா�9ர% (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) சாைல) ெத4  வா�2 2 , 2.ராஜசா%பா�9ர% (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) 

க4ேவ�ப�ைலந)த%  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, பரவா&ேகா"ைட  

614015   ,கிழ&'9ற ஒ"2&க"#ட)தி6 

ெத6ப'தி

1.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) திலக� வ Gதி வா�2 1 , 2.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) 

ேமல)ெத4  வா�2  1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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167   ம	னா��� 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

248 248 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, பரவா&ேகா"ைட  

614015   ,கிழ&' ப&க 9திய க"#ட%

1.பரவா&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) ேதா�9ெத4 வா�2 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� 

,பரவா&ேகா"ைட  614015   ,ேம.'�ப&க 

க"#ட% வட&'�பா�)த கிழ&' ப'தி

1.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2  5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� ,ேம.'�ப&க 

க"#ட% வட&'�பா�)=   ,பரவா&ேகா"ைட  

614015

1.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) ெத.'ெத4 வா�2  6 , 2.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) 

ெத.'ெத4 வா�2  5 , 3.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2  6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� 

பரவா&ேகா"ைட  614015   ,வட9ற 9திய 

க"#ட)தி6 ெத.'ப'தி கிழ&'�பா�)=

1.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) 'Nசா6 ெத4 வா�2 ,  7,8 , 2.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) 

கீழ)ெத4 வா�2 7,8 , 3.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) வட&')ெத4, வா�2 9 , 4.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , 

பரவா&ேகா"ைட (ஊ) ந2)ெத4 வா�2 8,12 , 5.பரவா&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) '#&கா2 வா�2 9 , 

6.பரவா&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , பரவா&ேகா"ைட (ஊ) திலக� வ Gதி  வா�2  8,12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, ைபEகாநா2 614020   

,கிழ&'�9ற க"#ட)தி6 ேம.'�ப'தி 

அXவலக அைற

1.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ச6னதி ெத4  வா�2 2 , 2.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) FைனதிBய� ெத4  வா�2 2 , 

3.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) காRதி ெத4 வா�2 2 , 4.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) பாரதி ெத4  வா�2 2 , 5.ைபEகாநா2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) அ�ணா) ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, ைபEகாநா2 614020   

,கிழ&'�9ற க"#ட)தி6 கிழ&'�ப'தி

1.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) வ.உ.சி. ெத4  வா�2  5 , 2.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4  வா�2 2 , 3.ைபEகாநா2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) வட&')  ெத4  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, ைபEகாநா2 614020   

,ேம.'�9ற க"#ட)தி6 ெத.'�ப'தி

1.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2) ெத4 வா�2 2 , 2.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெச"#)ெத4 வா�2 2 , 3.ைபEகாநா2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' ெத4 வா�2  3 , 4.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) Kலி&கார) ெத4 வா�2  4 , 5.ைபEகாநா2 (வ.கி) 

ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

255 255 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, ைபEகாநா2 614020   

,ேம.'�9ற க"#ட)தி6 வட&'�ப'தி 

கிழ&'�பா�)=

1.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ ேதா�9 வா�2 2 , 2.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) நாகலிEக) ெத4 வா�2  3 , 3.ைபEகாநா2 

(வ.கி) ம./% (ஊ) கிளாவ� ெத4 வா�2  3 , 4.ைபEகாநா2 (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ேதா�9 வா�2  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அரD உய�நிைல�ப�ள�, =ளேசRதிர9ர%  614020  

 ,வட9ற 9திய க"#ட% ேம.&'� ப'தி 

ெத.'�பா�)=

1.=ளேசRதிர9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) '#&கா2 ேகாலிய6 ெத4  வா�2 1 , 2.=ளேசRதிர9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) க6னார�ேப"ைட 

அBசன ெத4 வா�2 1 , 3.=ளேசRதிர9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) க6னார�ேப"ைட வட&')  ெத4   வா�2 1,2 , 4.=ளேசRதிர9ர%  

(வ.கி) ம./% (ஊ) க6னார�ேப"ைட ெத.') ெத4   வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அரD உய�நிைல�ப�ள�, =ளேசRதிர9ர%  614020  

 ,கிழ&'�பா�)த ேம.' 9ற&க"#ட)தி6 

வட&'�ப'தி

1.=ளேசRதிர9ர%  (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 அரD உய�நிைல�ப�ள�, =ளேசRதிர9ர% 614020   

,வட9ற க"#ட% ேம.'�ப'தி

1.=ளேசRதிர9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார% வா�2 3 , 2.=ளேசRதிர9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4  வா�2 3 , 

3.=ளேசRதிர9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல =ளேசRதிர9ர%  வா�2 3 , 4.=ளேசRதிர9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) பழ%ேப"ைட ேதா�9  

வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள�, ெத6பாதி  614016   ,வட9ற 

ஒ"2&க"#ட% கிழ&' ப'தி ெத.'�பா�)=

1.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ப��ைளயா� ேகாவ�� கீழ) ெத4   வா�2 1 , 2.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ப��ைளயா� ேகாவ�� 

ெத4  வா�2 , 3.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4  வா�2 2 , 4.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2  வா�2 3 , 

5.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2)ெத4  வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள�, ெத6பாதி  

614016   ,ெத.' ப&க K2த� 

ஓ"2&க"#ட)தி6 வட&' பா�த)=

1.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 ேமல ெத4  வா�2 3 , 2.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2 3 , 

3.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) த@ச� ெத4 வா�2  4 , 4.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) தி4வ�Zவ� ெத4  வா�2  4 , 5.ெத6பாதி 

(வ.கி) ம./% (ஊ) க2&காகா2 வா�2 4 , 6.ெத6பாதி (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத6பாதி ெமய�6ேரா2  வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள�. ஏ)த&'#  

614016   ,ப�ரதான&க"#ட%

1.ஏ)த&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ெபா6ன%பல%  காேவB&ேகா"டக% , வட ஏ)த&'# வா� , 2.ஏ)த&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ஏ)த&'# 

அ&ரஹார% வா�2 2 , 3.ஏ)த&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ஏ)த&'# தாமைர'ள% வா�2 2 , 4.ஏ)த&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) காலன�ெத4 

வா�2 3 , 5.ஏ)த&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல&'#ய�4�9 வா�2 3 , 6.ஏ)த&'# (வ.கி) ம./% (ஊ) பாரதியா� ெத4 வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

262 262 மwனா"சி மாBய�ப� உய�நிைல�ப�ள�, 

ேசாழபா�# 614016   ,ப�ரதானக"#ட 

கிழ&'�ப'தி  தைர)தள%

1.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4  வா�2  1 , 2.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2) ெத4  வா�2  1 , 

3.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4  வா�2  1 , 4.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2  வா�2 1 , 

5.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ேகாலிய� ெத4  வா�2  1 , 6.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) சாைல) 

ெத4   வா�2  1 , 7.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) க2&காகா2 அ%பல&கார) ெத4  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� க2&காகா2   

,ப�ரதானக"#ட%

1.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல&கா2 வா�2  2 , 2.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) க2&கா&கா2 வா�2 2 , 

3.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) தைலயாமEகல% வட&') ெத4  வா�2  2 , 4.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) 

தைலயாமEகல% ெத.') ெத4  வா�2  2 , 5.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) வா_&கா� ேம.') ெத4  வா�2  2 , 

6.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' அ%பல&கார) ெத4  வா�2  2 , 7.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) 

தைலயாமEகல% வட&') ெத4  வா�2 3 , 8.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) தைலயாமEகல% ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2 3 

, 9.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) வா_&கா� ெத4  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள�  

ராஜேகாபால9ர%  614016   ,ேம.'9ற ப�ரதான 

க"#ட%

1.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ராஜேகாபால9ர% வட&') ெத4  வா�2 3 , 2.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) 

வா_&கா� ெத4, ந2) ெத4   வா�2  3 , 3.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2  4 , 

4.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4  வா�2  4 , 5.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4  வா�2  4 , 

6.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) 9=) ெத4  வா�2 4 , 7.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) மாBய%ம6 ேகாவ�� ெத4  

வா�2 4 , 8.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2  வா�2  4 , 9.தைலயாமEகல% (வ.கி) ம./% (ஊ) காலன�) ெத4  

வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊ.ஒ.ந.ப�ள�,'றி@சி  614016   ,ப�ரதானக"#ட% 1.'றி@சி (வ.கி), ம./% (ஊ) வட&') ெத4 வா�2- 1 , 2.'றி@சி (வ.கி), ம./% (ஊ) த"டார) ெத4 வா�2- 1 , 3.'றி@சி (வ.கி), 

ம./% (ஊ) கீழ)தெத4 வா�2- 1 , 4.'றி@சி (வ.கி), ம./% (ஊ) அ&ரகார) ெத4 வா�2- 1 , 5.'றி@சி (வ.கி), ம./% (ஊ) 

சிவ6ேகாய�� ெத4 வா�2- 1 , 6.'றி@சி (வ.கி), ம./% (ஊ) ெத.'ெத4 வா�2- 2 , 7.'றி@சி (வ.கி), ம./% (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2- 

2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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167   ம	னா��� 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 ஒ6றிய ெதாட&கப�ள� ெத6பைர  

614020   ,ேம.'�ப&க க"#ட% வட&'�பா�)=

1.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 9=) ெத4  வா�2   2 , 2.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 ெசEக ேம"2ெத4  வா�2   2 , 

3.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 கீழ)ெத4 வட&'  வா�2   2 , 4.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 அYமா� மா6யெத4  

வா�2   2 , 5.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 காம�#ெத4 வா�2 1 2 , 6.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 வட&'ெத4 

வட&' வா�2  2 , 7.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 ேமல&கா2 கீழ) ெத4   வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� ெத6பைர  

614020   ,கீV9ற ெத6ப'தி க"#ட%

1.ெத6பைர(வ .கி) ம./% (ஊ) பாக% 1 அ&ரஹார%  வா�2 1 , 2.ெத6பைர(வ.கி) ம./% (ஊ) பாக% 1 த@ச ெத4  வா�2  1 , 

3.ெத6பைர(வ.கி) ம./% (ஊ) பாக% 1 ஜGவா ெத4 வா�2   1 , 4.ெத6பைர(வ.கி) ம./% (ஊ) பாக% 1 சRைத ேப"ைட வா�2 1 , 

5.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 ெமய�6ேரா2 வா�2 1 , 6.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 ேமல) ெத4  வா�2 1 , 

7.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 வட&' ெத4  வா�2 1 , 8.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 ந2) ெத4  வா�2 1 , 

9.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 கீழ) ெத4  வா�2 1 , 10.ெத6பைர(வ .கி)ம./%(ஊ)பாக% 1 FAலி% ெத4  வா�2 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� ெத6பைர  

614020   ,வட&'�9ற க"#ட% கிழ&'�ப'தி

1.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) 9=)ெத4 வா�2 4 , 2.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) ப�டார) ெத4 வா�2 4 , 3.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) 

ெத.'ெத4 வா�2 4 , 4.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) காம�#ெத4 வா�2 4 , 5.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) ேதா�9ெத4 வா�2  4 , 

6.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) 9=)ெத4 வா�2 5 , 7.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) ெத.'ெத4 வா�2 5 , 8.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) 

ேமல)தெத4 வா�2 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊரா"சி ஒ6றிய ெதாட&க�ப�ள� ெத6பைர  

614020   ,ேம.&'�9ற ெத.' க"#ட%

1.ெத6பைர(வ.கி) ம./% (ஊ) அ%ேப)கா� ெத4 வா�2 3 , 2.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) வட&')ெத4 வா�2 3 , 

3.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) ந2)ெத4 வா�2 3 , 4.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) கீழ)ெத4 வா�2 3 , 5.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) 

ேம"2ெத4 வா�2 5 , 6.ெத6பைர(வ.கி)ம./%(ஊ) ெமய�6ேரா2 வா�2 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

270 270 அரD ேம�நிைல�ப�ள� , ராதாநரசி%ம9ர% 

614020   ,கிழ&'�9ற ஒ"2&க"#ட% ெத6ப'தி

1.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) அ&ரஹார% வா�2 1 , 2.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4 வா�2 1 , 

3.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2) ெத4 வா�2 1 , 4.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) 9=) ெத4 வா�2 1 , 

5.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ)ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 அரD ேம�நிைல�ப�ள� , ராதாநரசி%ம9ர% 

614020   ,ஓ"2&க"#ட)தி6 கிழ&'�ப'தி

1.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2 1 , 2.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) த@ச6வய� வா�2 3 , 

3.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 ேரா2 வா�2 3 , 4.ராதாநரசி%ம9ர% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.'ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள�, வ�[�  

614017   ,கிழ&' ப'தி ேம.' பா�)த ெத.'9ற 

க"#ட%

1.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&' ெத4  வா�2 1 , 2.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல) ெத4 வா�2 1 , 3.வ�8� (வ.கி) ம./% 

(ஊ) ந2) ெத4 வா�2 1 , 4.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத4 வா�2   1 , 5.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெமய�6 

ேரா2 வா�2 1 , 6.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 வா�2 1 , 7.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) மாEெகா"ைட ஆதிதிராவ�ட� 

ெத4  வா�2   2 , 8.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) மாEெகா"ைட ந)த% வட&' ெத4   வா�2 2 , 9.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

மாEெகா"ைட ந)த% ந2)ெத4  வா�2   2 , 10.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) மாEெகா"ைட ந)த% கீழ)ெத4  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊரா"சி ஓ6றிய ந2நிைல�ப�ள� வ�[�  

614017   ,வட&'�ப&க ஒ"2&க"#ட%

1.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) பNசாய)=ேபா�2 ெத4   வா�2 1  3 , 2.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல ெத6னRேதா�9 ெத4  

வா�2  4 , 3.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ப)ரகாள�ய%ம6 ேகாவ�� ெத4  வா�2 4 , 4.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) ேகாவ�Rத ந)த% 

ஆதிதிராவ�ட� ெத4   வா�2 4 , 5.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) சFதாய) ெத4 வா�2   4 , 6.வ�8� (வ.கி) ம./% (ஊ) 

கிழ&')ெத4 வா�2 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, தி4ம&ேகா"ைட  

614017   ,கீV9ற வட&'&க"#ட% அைற எ�.7

1.தி4ம&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) ஏB&கைர  வா�2 1 , 2.தி4ம&ேகா"ைட 2 (வ.கி) தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) 9=) 

ெத4, கைட)ெத4  வா�2  1 , 3.தி4ம&ேகா"ைட 2 (வ.கி) தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) சிவ6 ேகாய�� ெத4  வா�2  1 , 

4.தி4ம&ேகா"ைட 2 (வ.கி) தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) ேதர#) ெத4 வா�2 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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167   ம	னா��� 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

275 275 அரD ேம�நிைல�ப�ள�, தி4ம&ேகா"ைட  

614017   ,ேம�9ற க"#ட)தி6 ெத6ப'தி

1.தி4ம&ேகா"ைட (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) அ&ரஹார% வா�2 1 , 2.தி4ம&ேகா"ைட (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) 

திெரௗபதிய%ம6 ேகாய�� ெத4  வா�2  2 , 3.தி4ம&ேகா"ைட (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) மகராச9ர% வட&') ெத4, ெமய�6 

ேரா2   வா�2  2 , 4.தி4ம&ேகா"ைட (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) மகராச9ர% கிழ&' ெத.' ெத4  வா�2  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� 

தி4ம&ேகா"ைட 614017   ,ெத69ற ேம.'�ப&க 

க"#ட%

1.தி4ம&ேகா"ைட 2 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) ப��ைளயா� ேகாவ�� ெத.') ெத4   வா�2  6 , 2.தி4ம&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , 

தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) ெப4மா� ேகாவ�� ந)த%   வா�2  7 , 3.தி4ம&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) க4�பாய� ேதா�9  

வா�2  7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� 

தி4ம&ேகா"ைட 614017   ,கிழ&'�பற& க"#ட%

1.தி4ம&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) ந�லா6ப��ைள ெத4  வா�2 4 , 2.தி4ம&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட 

(ஊ) காலன� ெத4  வா�2 4 , 3.தி4ம&ேகா"ைட 1 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) வட&' காம�# ெத4  வா�2  4 , 

4.தி4ம&ேகா"ைட 1, 2 (வ.கி) , தி4ம&ேகா"ைட (ஊ) வட&' ெத4  ப��ைளயா�ேகாவ�� ெத4 வா�2 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள�, ேமலந)த%  614017   

,ேம.'�9ற ஒ"2&க"#ட%

1.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ அBசன ெத4  வா�2 1 , 2.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) கீழ) ெத4  வா�2  1 , 3.ேமலந)த% 

(வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.' கீழ)ெத4  வா�2  1 , 4.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ந2)ெத4  வா�2 2 , 5.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% 

(ஊ) ெத.' ெத4 கீVபாதி  வா�2   2 , 6.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ஒ)த வ G2  வா�2  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள�, ேமலந)த%  614017   

,கிழ&'�9ற ஒ"2&க"#ட%

1.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல அBசன) ெத4  வா�2  1 , 2.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) வட&') ெத4   வா�2 1 , 

3.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேதா�9&கா2 ெத4  வா�2  2 , 4.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2 2 , 

5.ேமலந)த% (வ.கி) ம./% (ஊ) ெத.') ெத4 ேம�பாதி  வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
167   ம	னா��� 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

280 280 ஊரா"சி ஒ6றிய =வ&க�ப�ள� எளவM�  

614017   ,ப�ரதான&க"#ட%

1.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) 9=&'# அ6ைன இRதிரா  ெத4 வா�2 1 , 2.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) எளவM� வட&' ெத4 

வா�22 , 3.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) எளவM� ந2) ெத4 வா�2 2 , 4.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) எளவM� ேமல)ெத4  வா�22 

, 5.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) எளவM� ெத.')ெத4 வா�2 2 , 6.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) எளவM� வ. ஊ. சி ெத4 வா�2 2 , 

7.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) Dேரா)திBய% கிழ&') ெத4  வா�2 2 , 8.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) Dேரா)திBய% வட&') ெத4 

வா�2 3 , 9.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) Dேரா)திBய% ந2)ெத4 வா�2 3 , 10.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) Dேரா)திBய% ெபBயா� 

ெத4 வா�2  3 , 11.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) Dேரா)திBய% ேமல ஆதிதிராவ�ட�ெத4 வா�2 3 , 12.எளவM� (வ.கி)ம./%(ஊ) 

எளவM� மாE'ள%  ெத4 வா�2 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 அரD உய�நிைல�ப�ள� பாைலய&ேகா"ைட 

பரச9ர%-614020   ,ெத.' 9ற ஓ"2&க"#ட%

1.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) ெவ�ைளய69ர% ெத4  வா�2 1 , 2.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) 

மி�ல#) ெத4 வா�2  1 , 3.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) பாளரEகா2 ெத4  வா�2 1 , 4.பாைளய&ேகா"ைட 

பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ)) காள�ய%ம6 ேகாவ�� ெத4  வா�2  1 , 5.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) வ�யாபாB ெத4 

வா�2 1 , 6.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) அழகி) ெத4  வா�2 1 , 7.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) 

வட&') ெத4  வா�2 2 , 8.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) ந2) ெத4  வா�2 2 , 9.பாைளய&ேகா"ைட 

பரச9ர%(வ.கி)ம./% (ஊ) ேமல)ெத4 வா�2 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 அரD உய�நிைல�ப�ள� பாைலய&ேகா"ைட 

பரச9ர%-614020   ,வட&' 9ற ஓ"2&க"#ட%

1.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி) ம./% (ஊ) ேதா�9) ெத4ஆதிதிராவ�ட�ெத4வா�2 3 , 2.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி) 

ம./% (ஊ) 9=&'# ெத4  வா�2 4 , 3.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி) ம./% (ஊ) 9=&'# ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2  4 , 

4.பாைளய&ேகா"ைட பரச9ர%(வ.கி) ம./% (ஊ) பரச9ர% ஆதிதிராவ�ட� ெத4  வா�2  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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� 

ெகா�ைடயாண����  613705   ,வட%&�ற ஒ��% 

க�'ட( ேம+& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாதாேகாவ�6ெத� , 2.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப��ைள.ெத� , 3.இைல2- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) நாக8- , 4.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெகா�ைடயான���� , 5.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெகா%கால'.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெகா�ைடயாண����  613705   ,கிழ%& ப%க ஒ��% 

க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெபா
=- , 2.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அடவ?&' Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�  ெச68-  613705   

,�திய ஒ��% க�'ட( ேம+&�ப&தி ேம+& பா-.த/

1.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 2.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத�  , 3.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெத+&.ெத� , 4.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேப�ைட.ெத� ேம+& , 5.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 

ெத� , 6.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள./ேம��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�  ெச68-  613705   

,�திய ஒ��% க�'ட( ேம+& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 2.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேப�ைட.ெத� கிழ%& , 3.ெச68- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) மி6ெத� , 4.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அAஜன &'ய���� காலன� , 5.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ந�காலன�.ெத� , 6.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ. ெத� , 7.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  அAஜன. ெத+&. ெத� , 

8.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ?காள(ம
 ேகாவ�6ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� தி�%கள(;-  

613705   ,ப�ரதான ம?கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& 

பா-.த/

1.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& ெத�  , 2.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 3.தி�%கள(;- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� , 4.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காலன�.ெத� , 5.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழவ Gதி , 

6.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& வ Gதி , 7.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி , 8.தி�%கள(;- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி , 9.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 10.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- 

காலன�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ெதாட%க�ப�ள�. கீழஉ.திர?&'   , 

ஒ��% க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) கீழ உ.திர?&' &'யான.ெத� , 2.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) 

கீழஉ.திர?&' ஆதிதிராவ�ட- ெத� , 3.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) ேமல உ.திர?&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 

4.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) ேமல உ.திர?&' &'யான.ெத� , 5.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) 

&மாரம?கல( ஆதிதிராவ�ட-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. கீரKத?&'   

613705   ,ம?கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 2.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  

உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ேமல.ெத� , 3.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ேரா��.ெத� , 

4.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ப��ைள.ெத� , 5.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

கீரKத?&' &ள./ேம��.ெத� , 6.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' கீழ.ெத� , 

7.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ந�.ெத� , 8.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

ேமலாதிLசம?கல( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 9.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) ேமலாதிLசம?கல( &'யான.ெத� 

, 10.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) ேமல.தா?க6 , 11.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

கீழ.தா?க6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. கீழ�பாைல2-   

,ஒ��க�'ட( வட%& பா-.த/

1.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 2.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' 

(ஊ) கீழ�பாைல2- அ%ரஹார.ெத� , 3.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- ேமல.ெத� , 

4.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- ேமலவட%&.ெத� , 5.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

கீழ�பாைல2- ேரா��.ெத� , 6.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- கீழ வட%&.ெத� , 7.கீழ�பாைல2- 

(வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- ேகாணவாM%கா6ெத� , 8.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) N./%&' , 

9.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- காலன�.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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� அப�வ��.தGOவர( 

 613703   ,கிழ%& ஒ��% க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆகாசெவள� , 2.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 

3.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வட%& ெத� , 4.அப�வ��.தGOவர(  (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) 

கீழ. ெத� , 5.அப�வ��.தGOவர((வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ�6ெத� , 6.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) 

அப�வ��.தGOவர( (ஊ) சிவ
 ச
னதி. ெத� , 7.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) ேமல.ெத� , 

8.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) கீழ அAஜன.ெத� , 9.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( 

(ஊ) ந.த( ெத� , 10.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) அப�வ��O.தGOவர( அAஜன காலன�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� அப�வ��.தGOவர( 

 613703   ,வட%& ப&தி ேம+&� �ற ஒ��%க�'ட( 

கிழ%& பா-.த/

1.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) ேமல அAஜன.ெத� , 2.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( 

(ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� , 3.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) பா?& �/மைன.ெத� , 4.வளவந68- (வ,கி) 

அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வளவந68- &'யான.ெத� , 5.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) சி�'லி?க(  

அAஜன.ெத� , 6.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வளவந68- கீழ அAஜன.ெத� , 7.வளவந68- (வ,கி) 

அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வளவந68- ேரா�� அAசன.  ெத� , 8.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) சி�'லி?க( 

&'யான. ெத� , 9.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) கீழ ஆதிLசம?கல( &'யான ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அரசின- ஆதிதிராவ�ட- நல� ப�ள� ப.P-  613703   

,வட%&��ற ப�ரதான ஒ��% க�'ட( ேம+& ப&தி 

ெத+& பா-.த/

1.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� , 3.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& 

ெத� , 4.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 5.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள./ ேம��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அரசின- ஆதிதிராவ�ட- நல� ப�ள� ப.P-  613703   

,�திய ெத
�ற ஒ��% க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஓட%&ள./ ெத� , 2.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாய�6 ெத� , 3.ப.P- (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) ெமய�
 ேரா��. ெத� , 4.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாதாேகாய�6 ெத� , 5.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ச.திர( 

மி6ல'. ெத� , 6.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ அAசன. ெத� , 7.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) பன?கைர. ெத� , 8.ப.P- 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) அAசன காலன�. ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

13 13 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ஆ-பா-  613701   

,ப�ரதான ம?கE- ஓ��% க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) கைரயாபாைல2- &'யான.ெத� , 2.கைரயாபாைல2- (வ.கி) 

கைரயாபாைல2- (ஊ) கைரயாபாைல2- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) க�Q%&' 

&'யான.ெத� , 4.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) க�Q%&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.கைரயாபாைல2-(வ.கி) 

கைரயாபாைல2- (ஊ) க�டைளேதா��.ெத� , 6.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) க�டைள &'யான.ெத� , 

7.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ப-மா காலன� , 8.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ஆ-பா- &'யான 

கிழ%&.ெத� , 9.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ஆ-பா- ந�.ெத� , 10.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) 

&ள./ேம��.ெத� , 11.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ஆ-பா- ெத+&.ெத� , 12.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- 

(ஊ) ஆ-பா- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 13.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ெச?கேம� , 14.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- 

(ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 15.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ேகா�டக(

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெநM&�ைப  612610 

  ,ப�ரதான ம?கE- ஓ��%க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள.தா?கைர.ெத� , 3.ெநM&�ைப (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 4.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�டாமண�ய-ெத� , 5.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

வட%&.ெத� , 6.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 7.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 

8.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 9.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& அAஜன.ெத� , 10.ெநM&�ைப 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேரா� அAஜன.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ;?காR- 

(கைரயா�பாைல2-) 612603   ,ஒ��%க�'ட( 

கிழ%&�ப&தி வட%&�பா-./

1.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ. ெத� ;?காR- , 2.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� 

;?காR- , 3.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத� ;?காR- , 4.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேமல.ெத� ;?காR- , 5.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத�  பா%க( , 6.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) காலன�ெத� பா%க( , 7.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� பா%க(

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 71



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

16 16 அரசின- உய- நிைல�ப�ள� எ�க�  612 603   

,ைமய  ப&தி �திய ஒ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& ெத� , 3.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேரா��. ெத� , 4.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல. ெத� , 5.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ�ணா காலன� , 6.எ�க� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல வ Gதி , 7.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�. ெத� , 8.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ வ Gதி , 

9.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ச
னதி ெத� , 10.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& வ Gதி , 11.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

தி�மTசன வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� எ�க�  612603   

,கிழ%&�ற ம?கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல%காலன� , 2.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ட%கா6காலன� , 3.எ�க� (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) கீழ%காலன� , 4.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�ப�ைக , 5.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப��கத
 ேதா�� , 6.எ�க� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெபAய.ேதா�� , 7.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ைத%கா6காலன�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 வ�ேவகானKதா உதவ�ெப5( ெதாட%க�ப�ள� 

கா�பணாம?கல(    612603   ,கிழ%&�ற ம?கE- 

ஓ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 கா�பணாம?கல( வைளய6காரெத�  , 2.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 உ��%கைட ெத�  ,     , 3.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 ெமய�
ேரா�  ,       

               , 4.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 சLசிதானKத( நக- , 5.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) ைககா�' , 6.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத�, , 7.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெசௗAயா-ேகாவ�6ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 வ�ேவகானKதா உதவ�ெப5( ெதாட%க�ப�ள� 

கா�பணாம?கல(  612603   ,ேம+&� ப&தி ம?கE- 

ஓ�� க�'ட( வட%& பா-.த/

1.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 2.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 

3.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+%&.ெத� , 4.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 

5.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) தாV�பா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�,  அரசவன?கா�   

,ேம+&�ற ஒ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரகார( , 2.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேதா��. ெத� , 3.அரசவன?கா� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� வா-�-1 , 4.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-�-1 , 5.அரசவன?கா� (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-2 , 6.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள./ேம��.ெத� வா-�-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� அரசவன?கா�   

,கிழ%& �ற ம?கE- ஓ��% க�'ட( வட%& 

பா-.த/

1.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-�-2 , 2.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஆ�'�பாைளய( ெத� 

வா-�-2 , 3.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-2 , 4.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
 ேரா� ெத� வா-�-2 , 5.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-�-1 , 6.அரசவன?கா� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) அரX அYவல- &'ய���� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�, தGப?&'    

,ப�ரதான ஒ��% க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& 

பா-.த/

1.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ெமய�
ேரா� , 2.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) �/.ெத� , 3.தGப?&' (வ.கி.), 

ெச(ம?&' (ஊ) ந�.ெத� , 4.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ைஜன.ெத� , 5.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) 

கY?க'.ெத� , 6.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) வட%&ெவள� , 7.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ெத+&.ெத� , 

8.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' காலன�.ெத� , 9.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' 

ெமய�
ேரா� , 10.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' வட%&.ெத� , 11.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' 

(ஊ)ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' ெத+&.ெத� , 12.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' கீழ.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. மண%கா6 

அMய(ேப�ைட   610104   ,ஒ��%க�'ட( 

ேம+&ப&தி ெத+& பா-.த/

1.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 3,4,5 ெகா.த?&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 3,4,5 

&'யான.ெத� , 3.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 3,4,5 ேமல மண%கா6ெத� , 4.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  

மி6ெமய�
ேரா� , 5.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  மி6ெத� , 6.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  &மர%ேகாவ�6ெத� , 

7.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  தாமைர%&ள.ெத� , 8.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 

9.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  சிவ
ேகாவ�6ெத� , 10.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ப�ள�%Zட.ெத� , 11.மண%கா6 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ெப�மா�ேகாவ�6 வட%&.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

24 24 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. மண%கா6 

அMய(ேப�ைட   610104   ,ேம+& �ற ஒ��% 

க�'ட.தி
 கிழ%& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ெப�மா�ேகாவ�6 ெத+&.ெத� , 2.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  தி�வாTசிய( 

ெமய�
ேரா� , 3.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  மட./.ெத� , 4.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ேநதாஜி.ெத� , 

5.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  நாடா-ெத� , 6.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ேம��.ெத� , 7.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ)  தி�வா[- ெமய�
ேரா� , 8.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  Nதலியா-ெத� , 9.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  

அக.தGOவர Xவாமிேகாவ�6 ெத� , 10.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  கீழ மண%கா6 ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. மண%கா6 

அMய(ேப�ைட    610104   ,கிழ%& �ற ஒ��% 

க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ப�ளா% 1,2 தி�வாTசிய( ெமய�
ேரா� , 2.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ)  

ேவளா-ெத� , 3.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ப�ளா% 1,2 காKதிநக- கிழ%& , 4.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ)  

காKதிநக- ேம+& , 5.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ)  வட%&.ெத� , 6.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) 

ந�.ெத� , 7.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ெத+&.ெத� , 8.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) 

சி
ன.ெத+&.ெத� , 9.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ப�.தி%ெகா6ைல.ெத� , 10.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 

(ஊ) Nதலியா-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� கீர?&'  610104   

,ேம+& �ற ப�ரதான ஒ��% க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) X�ணா(�கார ெத� , 2.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வாைழ% ெகா6ைல ேம��. ெத� , 

3.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஏX ெத� , 4.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர. ெத� , 5.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

தி6ைல வ�நாயகந68- , 6.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஒ.த% க�டைள , 7.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &Lசி�பாைளய( , 

8.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &Lசி�பாைளய( ந�.ெத� , 9.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 10.கீர?&' (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� , 11.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&ெத� , 12.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) க
ன� ேகாவ�6 ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ந�நிைல�ப�ள� வடக�ட(  610104 

  ,கிழ%& �ற ப�ரதான ம?கE- ஓ��% க�'ட( 

வட%& பா-.த/

1.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 2.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) Nதலியா-ெத�  , 3.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) �/.ெத� , 4.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+&. ெத� , 5.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காமராஜ- ெத� 

, 6.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கைரவ Gர
ெத� , 7.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� , 8.வடக�ட( 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெச�'.திட6 , 9.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஊ-ெவள�ெத� , 10.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேம��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வடக�ட(  610104 

  ,ேம+& �ற ப�ரதா
 ம?கE- ஓ��% க�'ட( 

வட%& பா-.த/

1.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சீெவள�.ெத� , 2.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெவ�டா- பால( , 3.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) பாலவாM &'யான.ெத� , 4.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) பாலவாM அAஜன.ெத� , 5.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- வட%&.ெத� , 6.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) எ�'ய8- ேமல.ெத� , 7.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- ெத+&.ெத� , 8.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) எ�'ய8- கீழ.ெத� , 9.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- அ%ரஹார.ெத� , 10.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& அAஜன.ெத�  , 11.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- வட%& அAஜன.ெத�  , 12.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) எ�'ய8- கீழஅAஜன.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

தி�%க�ணம?ைக  610104   ,ேம+& �ற ஒ�� 

க�'ட.தி
 வட%& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) உைடயா-&ள. ெத�  , 2.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப.திராவ� 

ேப�ைட. ெத� , 3.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 4.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ராஜ
 

ேதா�� ெத� , 5.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ வ Gதி , 6.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ச.திர./ 

ெகா6ைல.ெத� , 7.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� , 8.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& 

வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

தி�%க�ணம?ைக  610104   ,ெத
ேம+& ஒ�� 

க�'ட.தி
 ைமய�ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப]��.ெத� , 2.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& வ Gதி , 

3.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி , 4.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெகா.த.ெத� , 

5.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) நக^O�ர( , 6.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெஜகநாத
 பாைளய.ெத� 

, 7.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, அகரதி�ந68-. 

610104   ,கிழ%&� �ற ப�ரதான ஒ��%க�'ட(, 

வட%&�ப&தி, ேம+& பா-.த/.

1.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) நாேவலி வா-� I , 2.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� I , 

3.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) த�டார. ெத� வா-� 2 , 4.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மி6 ெத� வா-�  

II , 5.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத� வா-� II , 6.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேமல. ெத� வா-�  II  , 7.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காமரா` காலண�.ெத� வா-�  II ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, அகரதி�ந68-. 

610104   ,ெத+&�ற ப�ரதான ஒ��%க�'ட(, ேம+& 

ப&தி, வட%& பா-.த/.

1.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) பய�ரா?க�ண�. ெத� வா-�  II , 2.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேம��. 

ெத� வா-�  II , 3.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெசௗAேதா��. ெத� வா-�  II , 4.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6 ெத� வா-�  I , 5.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெச?காKேதா�ட( வா-� II , 

6.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� II

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசின- ேம6 நிைல� ப�ள� கா�a-     ,ெத+&�ற 

ேம+&�பா-.த  ஒ��%க�'ட( வட%&�ப&தி

1.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காரTேசA , 2.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� , 3.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

Nதலியா- ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 அரசின- ேம6 நிைல� ப�ள� கா�a-     ,கிழ%&�ற 

வட%&பா-.த  ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி

1.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 2.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6ெத� , 3.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

கீழ. ெத� , 4.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) Oடாலி
நக- , 5.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ள�%ZடசK/ , 6.கா�a- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) தLச.ெத� , 7.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�டாAேகாவ�6 ெத� , 8.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசின- ேம6 நிைல� ப�ள� கா�a-  610104   

,ெத
�ற �திய ஒ��% க�'ட.தி
 ைமய அைற 

வட%& பா-.த/

1.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத� , 3.கா�a- (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) மி6ெத� , 4.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� , 5.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வ�ளாக( காமராஜ-ெத� , 

6.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வ�ளாக( ெபAய.ெத� , 7.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வாைழ%ெகா6ைல.ெத� , 8.கா�a- 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ)  கைலஞ- நக- , 9.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஆசியாநக- , 10.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &�மாTேசA

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,கிழ%& �ற �திய ஒ��% க�'ட.தி
 

ெத+& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 ெதாcவன?&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 ெதாcவன?&' , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 பவ�.திரமாண�%க( 

ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,ப�ரதான ஒ�� க�'ட.தி
 கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத
�ற( , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 வ G��வசதி வாAய( , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1ப�ளா% 2,3 காமராஜ- நக-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

இலவ?கா-&' 610051   ,ப�ரதா
 ஒ�� க�'ட.தி
 

ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ப&தி 1ப�ளா% 2,3 ெவ�ளாள-ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 

ப�ளா% 2,3 அ�ணாநக- , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 மாதாேகாவ�6ெத� , 4.இலவ?கா-&' 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ)  எ( ஜி ஆ- நக- , 5.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  தி�.வ�.க. நக-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,கிழ%& �ற ைமய ஒ��% க�'ட.தி
 

ைமய அைற ேம+& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  �/.ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ஜி.ஆ-.'. நக-மாவ�ட ஆ�சிய- 

&'ய����

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,கிழ%& �ற �திய ஒ��% க�'ட.தி
 

வட%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 2 ப�ளா% 1 பவ�.திரமாண�%க( கீழ.ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

பவ�.திரமாண�%க( ேமல.ெத� , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) இலவ?கா-&' கீழ.ெத� , 4.இலவ?கா-&' (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ப&தி 2 ப�ளா% 1 இலவ?கா-&' ேமல.ெத� , 5.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 2 ப�ளா% 1 

&'யான.ெத� , 6.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வ G�� வசதி வாAய( , 7.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

41 41 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�   அ(ைமய�ப
 

613701   ,ெத+&�ப&தி Z�த6 �திய ஒ��% க�'ட( 

ேம+&��ற( வட%&�பா-./

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கா6 வாண�யெத�   , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கா6ெத� , 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) N.U.R.L. ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா]%கார.ெத� , 5.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆTசேநய- ேகாவ�6ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பஜா- , 7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ராஜேகாபா6 Xவாமி வட%&.ெத� , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ம
னாரயT ெச�'யா-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�   அ(ைமய�ப
 

613701   ,ெத+& ப&தி Z�த6 �திய ஒ��% க�'ட( 

கிழ%& �ற( வட%& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெநசவாள- காலன�.ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ராஜேகாபால Xவாமி 

ச
னதி.ெத� , 3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கி�hண
ேகாவ�6 ெத� , 5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி
னகைட.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெசௗராh'ரா ெபAய.ெத� , 7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வாண�ய.ெத� , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெத
கா6 ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 9.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கா6 காலன�.ெத� , 10.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ேரா��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� அ(ைமய�ப
  613701   

,வட%& �ற  ப�ரதான ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய ப&தி 

அைற எ� 4 ெத+& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) கி�hண
ேகாவ�6 ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா��.ெத�, 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6ெத�, 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பால.ெத� ேம+& , 

5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காKதிநக-�/.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதாண�./ைற.ெதர, , 

7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�'கார.ெத�,  8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;%கார.ெத� , 9.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) காசிகார.ெத�,  10.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) Nற%கார.ெத� ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� அ(ைமய�ப
  613701   

,வட%& �ற  ப�ரதான ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய ப&தி 

அைற எ� 2 ெத+& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேகாN�'ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர உைடயா- ெத�,  

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) எல?&'கீழ.ெத�, 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) எல?&' ந�.ெத� , 

5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர �/.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர காலன�. ெதர, , 

7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர ந�.ெத�, 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஒ.த.ெத�,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� அ(ைமய�ப
   613701   

,ெத+& ப&தி �திய ஒ��% க�'ட( அைற எ� 16 

வட%& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) &றவ
ேதா�� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� , 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;%கார.ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காவ=-ேரா� , 5.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ஒ.த. ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர உைடயா-ெத� , 7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) பTசாKேதா��.ெத� , 9.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

அ%கைர ேமல.ேதா��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊ ஒ ந�நிைல ப�ள� அ(ைமய�ப
   ,கிழ%& �திய 

ஒ��%க�'ட( ைமய அைற ேம+& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பால.ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) கி�hண
ேகாவ�6ெத� , 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபAய%கைட.ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) உ��%கார.ெத� , 

5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காசி%கார.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 7.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பால.ெத� ேம+& , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�'%கார.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆைனவடபாதி   

613701   ,ப�ரதான ஒ�� க�'ட( வட%& ப&தி 

ேம+& பா-.த/

1.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஓைகLேசA ஆதிதிராவ�ட- வா-� - 4 , 2.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆல?&' 

ஆதிதிராவ�ட- வா-� -4 , 3.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� -4 , 4.ஆைனவடபாதி (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) X�ப�ரமண�ய ேகாய�6ெத� வா-�-4 , 5.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாய�6 

ஆதிதிராவ�ட-ெத�வா-�-4 , 6.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) த(�ரா
ேதா��.ெத� வா-�-4 , 7.ஆைனவடபாதி (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) வட%& ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4 , 8.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆைனவடபாதி   

613701   ,ப�ரதான ைமய ஒ�� க�'ட( வட%& 

பா-.த/

1.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேரா�� ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4 , 2.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ப��ைளயா-ேகாவ�6ெத� வா-�-4 , 3.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா(பா%ைக &'யான.ெத� வா-�-4 , 

4.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா(பா%ைக ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4 , 5.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

பா(பா%ைக ந.த( ேரா��.ெத� வா-�-4 , 6.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆைனெத
பாதி ராஜா.ெத� வா-�-4 , 

7.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆைனெத
பாதி ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

49 49 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள� காவ=-  613701   

,ேம+& ப&தி ஒ��% க�'ட.தி
 ேம+& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) க��;-ெத� , 2.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பாMLச6கைட ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.காவ=- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) பாMLச6 கைட.ெத� , 4.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) க��;- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.காவ=- (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) காவ=- ெமய�
ேரா� , 6.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ைண.ெத� , 7.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� , 8.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 9.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ந�.ெத� , 10.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைள வ G��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%கப�ள� காவ=-  613701   

,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஐயனா- ேகாவ�6 ெத� , 2.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காவ=- ெத+&.ெத� , 3.காவ=- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) காவ=- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 4.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) jர=-ெத� , 5.ந��வா%&' (வ.கி), 

காவ=- (ஊ)  /�ட.P-ெத� , 6.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ந��வா%&' &'யான.ெத� , 7.ந��வா%&' 

(வ.கி), காவ=- (ஊ)  ந��வா%&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 8.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  கீரKத&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� 

, 9.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ச./வா' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 10.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ச./வா' 

&'யான.ெத� , 11.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ச./வா' ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 kவ�நாயகா உதவ�ெப5( ந�நிைல�ப�ள� ஆM&' 

NகKத=-  613 701   ,வட%& க�'ட( ெத+& 

பா-.த/

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச�'யா-ெத�வா-�-3 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல NகKத=- &'யான.ெத� வா-�-

3 , 3.ஆM%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா- ேகாவ�6ெத� வா-�-3 , 4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல NகKத=- 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 kவ�நாயகா உதவ�ெப5( ந�நிைல�ப�ள� ஆM&' 

NகKத=-  613 701   ,கிழ%&� பா-.த ெத+&��ற 

க�'ட(

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆM&' &'யான.ெத� வா-�-4 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) சம./வ�ர(  வா-�-4 , 

3.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.தவாச6 ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-4 , 4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.தவாச6 

&'யான.ெத� வா-�-4 , 5.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.தவாச6 அ%ரஹார( வா-�-4 , 6.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மட��ர( ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-4 , 7.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மட��ர( &'யான.ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

53 53 �ன�த அைட%கல அ
ைன ந�நிைல�ப�ள� 

ப��ைடயான����  613701   ,�திய ஒ��% 

க�'ட.தி
 ெத+& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைடயான���� ,மாதாேகாய�6 ெத� வா-�-4 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� வா-�-1 , 3.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாதாகாலன� வா-�-1 , 4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

எ�க�ேரா� ேமல.ெத� வா-�-1 , 5.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைடயான���� ெசபOதியா- ேகாவ�6ெத�வா-�-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 �ன�த அைட%கல அ
ைன ந�நிைல�ப�ள� 

ப��ைடயான����  613701   ,�திய ஒ��% 

க�'ட.தி
 ெத+& ப%க( வட%& ப&தி

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ NகKத=- &'யான.ெத�வா-�-2 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழNகKத=- கீழ 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 2    , 3.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா6ல%க�ட( ெசபOதியா- ேகாவ�6ெத�வா-�-2 , 

4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா6லக�ட( &'யான.ெத�வா-�-2 , 5.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா6ல%க�ட( 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� மைழ2- 

அ.திேசாழம?கல(  613703   ,ப�ரதான 

ஒ��%க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.அ.திLேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) மைழ2-ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.அ.திLேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) மைழ2- 

&'யான.ெத� , 3.அ.திேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கி�hணா�ர( &'யான.ெத� , 4.அ.திேசாழம?கல( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) அ.திேசாழம?கல( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.அ.திேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ.திேசாழம?கல( 

&'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க �ப�ள� ஊ-&'  613703   

,ப�ரதான ஒ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மறவ-ெத� , 2.ஊ-&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) அAஜன.ெத� , 3.ஊ-&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா� , 4.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல அAஜன.ெத� , 5.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ அAஜன.ெத� , 

6.ஊ-&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� , 7.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 8.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெத+&.ெத� , 9.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 10.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணா நக-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, ெச�'சிமிழி 

(கி�hண
ேகா�டக() 613 703   ,ேம+&�ப%க 

ஒ��%க�'ட.தி
 ைமய ப&தி ெத+& பா-.த/

1.கி�hணேகா�டக( (வ.கி)ெப�மாளகர((ஊ) ெச�'Lசிமிழி &'யானெத� , 2.கி�hணேகா�டக( (வ,கி)ெப�மாளகர((ஊ) 

ெச�'Lசிமிழி கீழ.ெத� , 3.கி�hணேகா�டக( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ெச�'Lசிமிழி ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

58 58 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�மாளகர(  

613703   ,கிழ%& ப%க ஒ��% க�'ட.தி
 ெத+& 

�ற( ேம+& பா-.த/

1.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  சிமிழி ேரா� , 2.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  கிேளAயா ெகா6ைல , 

3.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ப�ட.ெத� , 4.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேமல.ெத� , 5.ெப�மாளகர( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ)  கீழ.ெத� , 6.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேகா�டக( , 7.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  மகாஜன 

ேப�ைட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�மாளகர(  

613703   ,கிழ%& �ற ஒ�� க�'ட.தி
 வட%& ப&தி 

ேம+& பா-.த/

1.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேதா��.ெத� , 2.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேவளா-ெத� , 3.ெப�மாளகர( 

(வ,கி) ம+5( (ஊ)  �/.ெத� , 4.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ெப�மா�ேகாவ�6 ெத� , 5.ெப�மாளகர( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ)  ேமல அ%ரஹார( , 6.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ந� அ%ரஹார( , 7.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  

ெத+&ெத� , 8.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  &�ைட%கைர.ெத� , 9.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  சிவ
 

ேகாவ�6 ெத� , 10.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  வட%&. ெத� , 11.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேம��.ெத� , 

12.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  த�டார இ���.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க �ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,�திய ஓ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA (ேப) தTைசசாைல ெத� , 2.ெகாரடாLேசA(ேப) எO.ப� சிவ
 ேகாய�6 ெத� , 3.ெகாரடாLேசA(ேப) 

எ
.ஜி.காலன� ெத� , 4.ெகாரடாLேசA(ேப) X�ணா(�கார. ெத� , 5.ெகாரடாLேசA(ேப) காமராச- சாைல ெத� , 

6.ெகாரடாLேசA நாைகசாைல , 7.ெகாரடாLேசA(ேப) ெவ�ள மத& காலன� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க �ப�ள�, ெகாரடாLேசA 

613703   ,ெபா ப / ஆM]%Zட வளாக.திY�ள �திய 

ஒ��% க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA(ேப) வட%&மா?&' ெத� , 2.ெகாரடாLேசA(ேப) காமராச- சாைலெத�, , 3.ெகாரடாLேசA(ேப) 

இKதிராநக-ெத�, , 4.ெகாரடாLேசA(ேப) க(ப
ெகா6ைல.ெத� , 5.ெகாரடாLேசA(ேப) காமராஜ-சாைல தியாகராஜ-ேதா�ட(

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

62 62 அரசின- மகள�- ேம6நிைல�ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,�திய ஒ�� க�'ட.தி
 கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA (ேப) ெச(பழவன%&', , 2.ெகாரடாLேசA (ேப)  ேகா�டக(, , 3.ெகாரடாLேசA (ேப) மTசெகா6ைல ெத�  , 

4.ெகாரடாLேசA (ேப) வ�Oவநாத�ர( வட%&ெத� , 5.ெகாரடாLேசA (ேப) வ�Oவநாத�ர( ெத+&ெத� , 6.ெகாரடாLேசA (ேப)  

ேமலரய�6ேவ ேக� ெத� , 7.ெகாரடாLேசA (ேப) ப��ைள.ெத� , 8.ெகாரடாLேசA(ேப) Nதலியா-காலண� , 9.ெகாரடாLேசA 

(ேப) கி�ட?கிேதா��.  ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அரசின-மகள�-ேம6நிைல�ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,�திய ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய  அைற 

வட%& பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA (ேப) பழவன%&', &'யான.ெத� , 2.ெகாரடாLேசA (ேப) பழவன%&'ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.ெகாரடாLேசA 

(ேப) காமராச- சாைல.ெத� , 4.ெகாரடாLேசA (ேப) காKதிகாலன�ெத�, , 5.ெகாரடாLேசA (ேப) ம?களா�ர(ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அரசின-மகள�-ேம6நிைல�ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,வட%& பா-.த ேம+& ப%க �திய 

ஒ��%க�'ட(

1.ெகாரடாLேசA (ேப) ெப�மாளகர( சாைல.ெத�ெச6ல�ப
 ேப�ைட , 2.ெகாரடாLேசA (ேப) ெத+&மா?&'அAஜன.ெத� , 

3.ெகாரடாLேசA (ேப) ெத+&மா?&'ெத� , 4.ெகாரடாLேசA (ேப) ெச6ல�ப
ேப�ைடெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க � ப�ள� கNக%&'    

,ப�ரதான ஒ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி ேம+& �ற(

1.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி�வர?கந68- , 2.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கNக%&' வட%&.ெத� , 3.கNக%&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) கNக%&' காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� , 4.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கNக%&' மாதாேகாவ�6ெத� , 

5.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �றசா.தா?&'

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� அரசம?கல(   

,ப�ரதான வட%& ப%க ஒ�� க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அரசம?கல( , 2.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அOகாேனாைட Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

67 67 �ன�த சேவAயா- ந� நிைல�ப�ள� ப.P-ேம6கைர  

613703   ,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி

1.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P- ேம6கைர வட%&.ெத� , 2.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P- 

ேம6கைர ேமல.ெத� , 3.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P-ேம6கைர மாதாேகாவ�6ெத� , 4.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ) ப.P- ேம6கைர ெத+&.ெத� , 5.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P- ேம6கைர ேரா��.ெத� , 

6.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( பன?கைர.ெத� , 7.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( கீழ.ெத� , 

8.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( காலன�.ெத� , 9.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( ெமய�
ேரா� , 

10.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெவ�ணவாச6,    

,ெத+& பா-.த வட%& �ற ஒ�� க�'ட( ேம+& 

�ற(

1.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச(பழவன%&' அAசனெத� வா-�-4 , 2.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ேம6கைர 

ேமல அAஜன.ெத� வா-�-1 , 3.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம6கைர ந�.ெத� வா-�-1 , 4.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேம6கைர கீழ அAஜன.ெத� வா-�-1 , 5.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ேமலAஅAஜன.ெத� வா-�-2 , 6.கள.P-  

(வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ந�.ெத� வா-�-2 , 7.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- அ%ரஹார(வா-�-2 , 8.கள.P-  

(வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ஜGவா காலன� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெவ�ணவாச6,   

,வட%&�ற  ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய அைற ெத+& 

பா-.த/

1.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- கீழ அAஜன.ெத� வா-�-2 , 2.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 

ேம��.ெத� வா-�-2 , 3.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ேமல.ெத� வா-�-3 , 4.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெவ�ணவாச6 கீழ.ெத� வா-�-3 , 5.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 கீழ அAஜன.ெத� வா-�-3 , 6.கள.P- 

 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ஆ+ற?கைர.ெத� வா-�-3 , 7.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 

ேமAமி6ெத� வா-�-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெவ�ணவாச6  

613703   ,ேம+& �ற �திய  ஒ��%க�'ட( கிழ%& 

பா-.த/

1.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 கீழ.ெத� வா-�-3 , 2.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�Eவ-ெத� வா-�-3 , 

3.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ெத+& அAஜன.ெத� , 4.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மண6ேம��.ெத�  

வா-�-3 , 5.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமA மி6ெத� வா-�-3 , 6.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ெமய�
 

ேரா� வா-�-3 , 7.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6 ெத� வா-�-3 , 8.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) M.G.Rநக- 

வா-�-3 , 9.கள.P- (ஊ) பாலா&' �/.ெத� வா-�-4 , 10.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாலா&' ெமய�
ேரா� வா-�-

4 , 11.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கர��மி6 ெத� வா-�-4 , 12.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) பழவன%&' சாைல வா-�-4 

, 13.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ைத%கா6ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  தி�வ�டவாச6  

613702   ,வட%& ப%க ஒ�� க�'ட( ேம+& ப&தி 

ெத+& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) கீழ அAசன ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) நா�டா- ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 

(வ,கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைரெத�, , 5.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

&'யான ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப-மாகாலன� , 7.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) வாண�ய ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  தி�வ�டவாச6  

613702   ,வட%& �ற ஒ��% க�'ட( கிழ%& ப%க( 

ெத+& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆய�யார(ம
ேகாவ�6ெத�, , 2.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத�, , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஜாவ�யா.ெத�, , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஜமாலியா.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ,தி�வ�டவாச6  

613702   ,ெத+& ப%க க�'ட( ேம+& �ற( வட%& 

பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) �/ அAசன ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) மணேம��.ெத� , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) பாலா%&' ெமய�
ேரா� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) n�6லா.ெத� , 

5.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெசௗஹ.தலி.ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) தா-சாைல ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 71



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ந�நிைல�ப�ள� ,தி�வ�டவாச6  

613702   ,ெத+& ப%% க�'ட( கிழ%& �ற( வட%& 

பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) மண.திட6 , 2.தி�வ�டவாச6 (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( 

(ஊ) மதினா.ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) அ6அமo
ெத� , 5.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப�Oமி.ெத� 

, 6.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) Nகமதியா.ெத� , 7.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) �/.ெத� , 8.தி�வ�டவாச6 

(வ,கி) ம+5( (ஊ) உம-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசின- உய-நிைல�ப�ள� அ.தி%கைட  613702   

,ெத+&�ற ேம+& ப&தி க�'ட.தி
 ைமய அைற 

ேம+& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) உம- ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) காமராஜ-சாைல , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) அ�ணா.ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ைத%கா6ெத� , 

5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ஜி
னா.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசின- உய-நிைல�ப�ள� அ.தி%கைட  613702   

,ஒ��%க�'ட( ெத+&�ப&தி ேம+&�பா-./

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ரpமான�யா ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) nAயா ெத�  , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) இ%பா6ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ேஜாதிநக- ஜவக-ெத� , 

5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ேஜாதிநக- கீழ.ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ேஜாதிநக- 

ேமல.ெத� , 7.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) அ�6கலா( ஆசா.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� (ெப�க�) 

அ.தி%கைட  613702   ,ம?கE- ஓ�� க�'ட( 

கிழ%& ப&தி வட%& பா-..ட/

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) &�டார ரஹG(ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) 

ஜவக-ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ஹ�ல(மா�ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( 

அ.தி%கைட (ஊ) உ/மான�ய.ெத� , 5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) கமாலிய-ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 

(வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) Nத6வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�(ெப�க�) 

அ.தி%கைட  613702   ,ம?கE- ஒ�� க�'ட( 

ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ேமல.ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) 

வட%&.ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ெபAய.ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட 

(ஊ) கீழ.ெத� , 5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ெத+&.ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( 

அ.தி%கைட (ஊ) ஜாஹG-உேச
ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ந�நிைல�ப�ள� NசிAய(  610110   

,கிழ%&�ற ஒ�� க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.நாலி6 ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) நGல=- வட%& ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( 

NசிAய( (ஊ) நGல=- ெத+& ஆதிதிராவ�ட- ெத� , 3.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) நGல=- 

&'யான.ெத� , 4.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) ந?கா&ள( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) 

ம+5( NசிAய( (ஊ) சாவ'.ெத� , 6.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) நாலி6ஓ
5 &'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� NசிAய(  610110   

,ேம+& ப&தி ஒ��% க�'ட( கிழ%& �ற( வட%& 

பா-.த/

1.நாலி6 ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) NசிAய( &'யான.ெத� , 2.Nசிறிய(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார.ெத� , 

3.Nசிறிய( (வ.கி) ம+5(  (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� , 4.Nசிறிய( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந.த( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.Nசிறிய( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) NசிAய( ேமல ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 6.NசிAய( (வ.கி) ம+5( (ஊ) இர?க6ெத� , 7.NசிAய( (வ.கி) 

ம+5(  (ஊ) இல?கா-&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 8.NசிAய( (வ.கி) ம+5(  (ஊ) இல?கா-&' &'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா�சிஒ
றியந�நிைல�ப�ள� NசிAய(  613702   

,ம?கE- ஓ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) அ%ரஹார( ெத� , 2.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� , 

3.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ)  ேமல.ெத� , 4.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) கீழ.ெத� , 

5.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ)  ந�.ெத� , 6.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ெத+&.ெத� , 

7.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) த�டார.ெத� , 8.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாவ�6ெத� 

, 9.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ஆல.தா?&' கீழ.ெத� ந�.ெத� , 10.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) 

ஆல.தா?&' கீழ.திட6ெத� , 11.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) மண6ேம��. ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேமலராதாந68-  

610113   ,ம?கE- ஓ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &த(பநய�னா-ேகாய�6ெத�  , 2.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

தி�மாTேசாைல,மண6 ேம��.ெத� , 3.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி��பண��ேப�ைட, ேதா��.ெத�, 

ஆ+ற?கைர.ெத� வா-�-1 , 4.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காவால&', ேமல.ெத�, ெபAயா-ெத�, வட%&.ெத�,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

83 83 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேமலராதாந68-  

610113   ,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி கீழ.ெத�, ேமல.ெத�, ெத+&.ெத�, ஆ+ற?கைர ெத�  , 

2.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
பாதி, ;%கார.ெத�, ஆ+ற?கைர.ெத�, ெத
பாதி , 3.ேமலராதாந68- (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) பன?&'

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 அரX உய-நிைல� ப�ள� க�ெகா�.தவண�த(  

610113   ,�திய ைமய ஒ��க�'ட(, கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) /-ைகேகாய�6ெத� , 2.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ)  பழநில( , 3.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) க6ல'.ெத� , 4.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) த%கE- கீழ.ெத� , 5.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) த%கE- ந�.ெத� 

, 6.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) த%கE- ேமல.ெத� , 7.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�மா�ேகாவ�6 ெத� , 

8.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� கிழ%& , 9.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� ேம+& , 10.வ�டய�ர( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) மி6ெத� , 11.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ)  வ�க.ெத� , 12.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& 

காலன�.ெத� , 13.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6ெத� , 14.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& காலன�.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அரX உய-நிைல� ப�ள�க�ெகா�.தவண�த(  610113 

  ,�திய ஒ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ந.த(  , 2.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெபAயா-ெத� 

ெமய�
ேரா� , 3.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) தLச
 அ'.ெத� , 4.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

ஆலவாM &'யான.ெத� , 5.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆலவாM ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 6.க�ெகா�.த 

வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ந� ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 7.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) வட%& 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 8.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) வட%& ேச.தி , 9.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( 

(ஊ) கைர.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

86 86 அரX உய-நிைல� ப�ள�க�ெகா�.தவண�த(  610113 

  ,ெத+& �ற ஒ��% க�'ட( ைமய அைற வட%& 

பா-.த/

1.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) வ Gர
 ப�ட%&ள.ெத� , 2.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா� கீழ.ெத� , 3.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 4.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( 

(ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத+&.ெத� , 5.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 வட%&.ெத� , 

6.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஓ�ட-ெத� , 7.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� 

ேமல.ெத� , 8.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ;சாA.ெத� , 9.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  

க�ள�ய'.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைலப�ள� 

ேமலதி�மதி&�ண(  613701   ,கிழ%& �ற ஒ�� 

க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலதி�மதி%&
ன( ப��ைளயா-ேகாவ�6ெத� , 2.ேமல.தி�மதி%&
ன( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலதி�மதி%&
ன( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமல.தி�மதி%&
ன( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 4.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 

5.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� , 6.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அரசான� 

ேம��.ெத� , 7.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� , 8.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேம��.ெத� , 9.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) &'யான ேமல.ெத� , 10.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத� , 11.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 

12.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெகா'ம?கல( - சிவ
ெத� , 13.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

மாAய(ம
ேகாவ�6 &'யான.ெத� , 14.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 15.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ேசாழLேசA

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 71



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ஊரா�சிஒ
றிய /வ%க�ப�ள� 

தாைழ%&'(தியாகராஜ�ர()  613701   ,ப�ரதான 

ஒ��%க�'ட( வட%& ப&தி கிழ%&�பா-.த/

1.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' கிழ%&.ெத� , 2.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' ந�.ெத� , 

3.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' காலன�.ெத� , 4.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' 

&'யான.ெத� , 5.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' அ%ரஹார( , 6.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

தியாகராஜ�ர(  , 7.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிரா?&' , 8.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாக?&' , 

9.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீர?ேகா�டக( அAஜன.ெத� , 10.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீர?ேகா�டக( 

&'யான ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  எ�%கா�a-  

610110   ,கிழ%& ஒ��% க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழஎ�%கா�a- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழஎ�%கா�a- 

சாைல.ெத� , 3.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ப��ைளேகாவ�6 ெத� , 4.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  &ள./.ெத� 

கீழ எ�%கா�a- , 5.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  அ%ரஹார.ெத� , 6.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழ.ெத� , 

7.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல.ெத� , 8.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல எ[%கா�a- சாைல.ெத� , 

9.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல எ[%கா�a- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 10.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத� , 11.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  Nதலியா-ெத� , 12.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

திைனயா%&'.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� கமலா�ர( 610110   

,�திய ஒ��%க�'ட( கிழ%& �ற( வட%& ப&தி 

ேம+& பா-.த/

1.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�க%&' வா-�-1 , 2.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா�'ய
நக-  வா-�-1 , 3.கமலா�ர( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) க�ைடய
ேதா��  வா-�-1 , 4.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார(  வா-�-2 , 5.கமலா�ர( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ேசர
 நக-  வா-�-2 , 6.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத�  வா-�-2 , 7.கமலா�ர( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா�  வா-�-2 , 8.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி��Tைச  வா-�-2 , 9.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ஓ�ட நாLசியா-&'  வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ெதாட%க�ப�ள� ப�.தி2-   ,�திய 

ஒ��%க�'ட( ெத+& ப&தி  ேம+&�பா-./

1.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா?கண�யா?&ள(,ஏA.திட6 வா-�-1 , 2.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத� 

வா-�-1 , 3.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- &'யானவ-ெத� வா-� 1 , 4.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல 

ப�.தி2- வட%&.ெத�  வா-�-1 , 5.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- ந�. ெத�  வா-�-1 , 6.ப�.தி2- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- ெத+&.ெத� வா-�-1 , 7.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழப�.தி2- அAசனெத� 

வா-�-2 , 8.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- கீழஅAஜன.ெத� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 அரசின-ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ெத+& ப&தி  ப�ரதான  ஒ��% க�'ட( ேம+& �ற 

வட%&�பா-./

1.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாய�6 அAசன ேமல.ெத�வா-�-1 , 2.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

த�டா
 &ள.ெத� வா-�-1 , 3.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 அAஜன.ெத� வா-�-1 , 

4.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம��.ெத� வா-�-1 , 5.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சKதிரேசகர
ேப�ைட  

வா-�-2 , 6.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபAய%கைட.ெத�  வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ெத+& ைமய ஒ��%க�'ட( வட%&ப&தி 

கிழ%&பா◌ா◌்.த/

1.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&ெவள� அAஜன.ெத� வா-�-1 , 2.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

சாைல%கார.ெத� வா-�-2 , 3.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி
ன%கைட.ெத�  வா-�-2 , 4.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) கீழ.ெத�  வா-�-2 , 5.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத�  வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�Kதர%&',    

,ெத
ேம+& ப&தி �திய ஒ��%க�'ட( வட%& 

பா-.த/.

1.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �லி2- ேமல.ெத�  வா-�-4 , 2.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �லி2- வா-�-3 , 

3.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ��லி2-  வா-�-3 , 4.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபா5%கேம�  வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�Kதர%&',   , 

ெத+& �ற ஒ�� க�'ட( வட%& பா-.த/

1.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
�லி2- வா-�-3 , 2.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ள%&'  வா-�-3 , 

3.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம(பல( அAஜன.ெத� வா-�-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 அரசின-ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ெத+& ப�ரதான ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  &ள�%கைர கீழ.ெத� , 2.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  Nதலியா-ெத� , 3.&ள�%கைர 

(வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேதா��.ெத� , 4.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கடம?&' , 5.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

&ள�%கைர ேமல அAஜன.ெத� , 6.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சி.தாைள , 7.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

கா��%ெகா6ைல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அரசின-ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& 

பா-.த/

1.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ஓ�ட%&' &'யான ெத� , 2.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சிவ
ேகாவ�6ெத� , 

3.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல ஓ�ட%&' , 4.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழ ஓ�ட%&' , 5.&ள�%கைர (வ.கி) 

ம+5( (ஊ)  சா�வ
 ேமல அAஜன.ெத� , 6.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சா�வ
 கீழ அAஜன.ெத� , 7.&ள�%கைர 

(வ.கி) ம+5( (ஊ)  சா�வ
 &'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 அரசின- ந�நிைல�ப�ள� ேதவ-க�டந68-  613704  

 ,ெத+&�ற ஒ�� க�'ட( ேம+&�ப&தி  வட%& 

பா-.த/

1.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) உLசிேம��ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) உLசிேம� 

&'யான.ெத� , 3.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 4.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 அரசின- ந�நிைல�ப�ள� ேதவ-க�டந68-  613704  

 ,ெத+& �ற க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& பா-.த/

1.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 2.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 

3.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நா?கைர வட%&.ெத� , 4.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நா?கைர 

ந�.ெத� , 5.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நா?கைர ெவ�ளாள-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள�, த�டைல 613701  

 ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( கிழ%& ேநா%கிய/

1.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& த�டைல,&'யான. ெத� வா-� 1 , 2.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& 

த�டைல,ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 3.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& த�டைல ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 

4.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம�பா' ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 5.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம�பா' 

&'யான.ெத� வா-� 1 , 6.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& த�டைல &'யான.ெத� வா-� 2  , 7.த�டைல (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) சி?காளTேசA வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள�, தியான�ர( 610004 

  ,ப�
�ற �திய ஒ��% க�'ட(, வட%& ப&தி, 

கிழ%& பா-.த/.

1.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியான�ர( ெத+& &'யான.ெத� வா-� 2 , 2.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியான�ர( 

வட%& &'யான.ெத� வா-� 2 , 3.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியான�ர( ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 2 , 4.த�டைல 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமம?கல(  வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ைமய�ப&தி ஒ��% க�'ட( வட%& ப&தி 

ேம+& ேநா%கிய/

1.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) Z��ற] நக- வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ெத+&�ப&தி ஒ��%க�'ட( ேம+& ப�A] 

வட%& ேநா%கிய/

1.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ேமலெத� வா-�3 , 2.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 3 , 3.வ�ளம6 

(வ.கி), தணடைல (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 3 , 4.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) வட%& வ Gதி வா-� 3 , 5.வ�ளம6 (வ.கி), 

தணடைல (ஊ) ேமலவ Gதி வா-� 3 , 6.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ெத+& மடவ�ளாக( வா-� 3 , 7.வ�ளம6 (வ.கி), 

தணடைல (ஊ) ெபா
ன�ேதா�� வா-� 3 , 8.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) வட%& (ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 , 

9.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 , 10.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) k.k.நக- வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ெத+&�ப&தி ஒ��%க�'ட(  வட%& ப&தி 

ேம+& ேநா%கிய/

1.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) தியாகராஜநக- வா-� 3 , 2.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) வ
மoகநாத
 க�டைள வா-� 3 

, 3.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ராஜகணபதி நக- வா-� 3 , 4.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) அ�ணாநக- வா-� 3 , 

5.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) எழி6 நக- வா-� 3 , 6.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) N6ைல நக- வா-� 3 , 7.த�டைல 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) மண6 ேம� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ெத+&�ப&தி ஒ��%க�'ட(  

ேம+&�பா-.த  க�'ட(

1.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) E.B. நக- வா-� 3 , 2.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ம�த( நக- வா-� 3 , 3.வ�ளம6 

(வ.கி), தணடைல (ஊ) ெபAயா- நக- வா-� 3 , 4.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) தமிV நக- வா-� 3 , 5.வ�ளம6 (வ.கி), 

தணடைல (ஊ) ச%தி நக- வா-� 3 , 6.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) சி?களாTேசA ஆvத�பைட காவல-&'ய���� 

வா-�3 , 7.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) தியான�ர( வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,ேம+& ப&தி �திய ஒ�� க�'ட( வட%& 

பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) பாவாேகாபா6 சாமி ெத� வா-� 3 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) காமா�சி அ(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 

4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,�திய ஒ�� க�'ட( ேம+& �ற( ெத+& 

ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) N(w-.திக� ெத� வா-�  3 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) காகித%கார ெத� வா-� 4 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) ச(பKதw-.தி ப��ைளயா- ேகாவ�6 ெத�  வா-�  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,கிழ%&�ப&தி வட%& ேநா%கிய �திய 

ஒ��%க'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) க(ப- ெத�  வா-� 4 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ேதா��.ெத� வா-� 4 , 3.தி�வா[- (நகரா�சி) 

பாலஜிநக- வா-� 4 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத
ற6 நக- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,கிழ%& ப%க  �திய ஒ�� க�'ட( ேம+& 

ப&தி வட%& ேநா%கிய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) அரச&ள.ெத� வா-� 5 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலவட(ேபா%கி ெத� வா-� 3 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) மடவ'யா-ெத� வா-� 3 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) கமலாலய( வடகைர வா-� 3 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

சK/�நக- வா-� 4 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) மா�திநக- வா-� 4 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) ந6ல�பநக- வா-� 4 , 

8.தி�வா[- (நகரா�சி) kேதவ� நக- வா-� 4 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலவ Gதி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நி2 பார. ெம�A&ேலச
 OZ6 �/. ெத� 

தி�வா[-   ,ப�ரதான க�'ட( தைர தள( அைற 

எ� 1 வட%& பா-தத/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) �/.ெத� வா-� 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

111 111 நி2 பார. ெம�A&ேலச
 OZ6 �/. ெத� 

தி�வா[-   ,ப�ரதான க�'ட( தைரதள( அைற 

எ� 2 வட%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) இராமநாத
 நக- வா-� 4 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெபா
XKதர( நக- வா-� 4 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) A.T.P. நக- வா-� 5 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) V.S.R. நக- வா-� 4 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) சா/X�ைபயா நக- 

வா-� 4 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) தமிVநா� வ G��வசதிவாAய( A ப�A] வா-� 4 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) தமிV நா� வ G�� 

வசதிவாAய( B ப�A] வா-� 4 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) தமிV நா� வ G�� வசதிவாAய( C ப�A] வா-� 4 , 9.தி�வா[- 

(நகரா�சி) தமிV நா� வ G�� வசதிவாAய( -D ப�A]வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 நி2பார. ெம�A&ேலச
 ப�ள� �/.ெத� 

தி�வா[- 610002   ,�திய ஒ��% க�'ட(, 

தைரதள(, கிழ%& ப&தி, வட%& பா-.த/. அைற 

எ�.11

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத+&ெகா.த ெத� வா-� 6 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலெகா.த. ெத� வா-� 6 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வட%&%ெகா.த. ெத� வா-� 6 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ந�%ெகா.த. ெத� வா-�  6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 நி2பார. ெம�A&ேலச
 ப�ள�  �/.ெத� 

தி�வா[-    610002   ,�திய ஒ��% க�'ட(, 

தைரதள(, ேம+& �ற( வட%& பா-.த/. அைற 

எ�.12

1.தி�வா[- (நகரா�சி) கீழ%ெகா.த. ெத� வா-� 6 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெபAயா- ெத� வா-� 6 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) ஆ�'. ேதா�� வா-� 10 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) சKதனமகாராஜா ேதா�ட( வா-�10 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

ப�டாAேகாவ�6 ெத� வா-�13 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ஈவ�எO.நக-வா-� 6 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) ஆசா.நக- வா-�5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசின- ேம6நிைலப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

தி�வா[- 610002    ,�திய ஒ�� க�'ட( வட%& 

ப&தி ப�ரதான க�'ட( ெத+& ப&தி ேம+& 

ேநா%கிய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( ேமல.ெத�  வா-� 7 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) சாமKதா
பாைளய( 

ெத+&ெத�,வட%&.ெத�  வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 அரசின- ேம6நிைலப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

தி�வா[-610002   ,�திய Z�த6 ஒ��%க�'ட( 

வட%& ப%க ப�ரதான க�'ட.தி
 வட%& ப&திய�6 

உ�ள ேம+& ேநா%கிய க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( �/.ெத�  வா-� 8 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( 

ெத+&.ெத�  வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசின- ேம6நிைலப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

610002   ,ெத+&ேநா%கிய கிழ%&�ப&தி �திய 

ஒ��%க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) jப� நக- வட%& ெத�  வா-� 9 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) jப� நக- ந�. ெத�   வா-� 9 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) jப� நக- ெத+& ெத�  வா-�    9 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய(ப-மா ெத�  

வா-�  7 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( ெஜய( ெத�  வா-�  7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 நகரா�சி ெதாட%கப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

தி�வா[-   610002   ,ேம+&ப&திய�Y�ள 

வட%&ேநா%கிய ஆOெபOடாO க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) தா`ப�ரகாh ெத�  வா-� 10 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ந�.ெத� ெகா'%கா6பாளய( வா-�8 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) மலாயா.ெத� வா-� 8 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 7 , 

5.தி�வா[- (நகரா�சி) ஹாOநக- வட%&ெத� வா-� 9 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%& ெத� ெகா'%கா6பாளய( வா-� 8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 நகரா�சி ெதாட%கப�ள� ராமகைய  610002    ,�திய 

ஒ��% க�'ட( வட%& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக வட%&. ெத�  வா-� 9 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக ெத+&. ெத�  வா-� 9 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக கீழ.ெத� வா-� 9 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக ேரா�  வா-� 9 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

ராமேக ெகா'%கா6 ெத� வா-� 9 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) தி�வ�Qவ- ெத�  வா-� 9 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக 

ச
னதிெத� வா-� 9 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக ப�டாA% ேகாவ�6ெத� வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஆ- சி பா.திமா ெம�A% ப�ள�, ராமேக ேரா�, 

தி�வா[--610002   ,ஒ��% க�'ட( தைரதள( 

வ&�பைற எ� 10 ஏ, வட%& ேநா%கிய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) தி�வா[- ச
னதி. ெத� வா-� 14 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%& வட( ேபா%கி ெத�  வா-�11 

, 3.தி�வா[- (நகரா�சி) கKத�பமட.ெத� வா-� 10 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ம�த�பா' ெத� வா-�   9 , 5.தி�வா[- 

(நகரா�சி) ம�தபா' காKதி நக- வா-� 9 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ெச?க�நG- ஓைட வா-� 11 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) 

w�%&.ெத� சK/ வா-� 10 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) வ���பா�சி நட��  வா-� 10 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) N�%& 

ெத�  வா-� 10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ெவ?கேடOவரா உதவ�ெப5( /வ%க�ப�ள� 

நடவாகன ெத�    தி�வா[- ெத+&ேநா%கிய 

ேம+&ப&தி ஓ��%க�'ட(    ,தி�வா[-

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ப�டாAேகாவ�6 சK/ வா-� 13 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%&வ Gதி வா-� 13 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வட%& மடவ�ளாக( வா-� 13 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) காண�யாள- ெத� வா-� 13 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

வட%&கைட. ெத� வா-� 13 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%&ேகா�ரவாச6 வா-� 13 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) சியாமாெத� 

வா-� 14 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) நடவாகன.ெத� வா-� 14 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) நவகிரக.ெத� வா-� 14

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ெகௗAசாமி நிைன] நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

தி�வா[- 610 002   ,ெத+&ப&தி வட%&ேநா%கிய 

ப�ரதான%க�'ட(  ேம+&ப�A]

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத+&மடவ�ளாக( வா-� 14 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) மானKதியா- ெத� வா-� 14 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) /-%ைகச
னதி வா-� 14 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத+& வ Gதி வா-� 14 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) கீழவ Gதி வா-� 

12 , 6.தி�வா[- (ந) அMயனா-ேகாய�6 ெத� வா-� 11,12 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) அ�ப-ெத� வா-� 11 , 8.தி�வா[- 

(நகரா�சி) /-வாச-ச
னதிெத� வா-� 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 எO. எO. உதவ�ெப5( ந�நிைலப�ள� கமலாலய( 

ெத
கைர  தி�வா[- 610 002   ,ப�
�ற 

ேம+&ேநா%கிய வரா�டாப&தி வட%&ப�A]

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெந�'ேவைல%கார.ெத� வா-�16 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) கமலாலய( ெத
கைர வா-�  2 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலசீதள?க�டைள வா-� 2 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) க�ணார.ெத� வா-� 16 , 5.தி�வா[- 

(நகரா�சி) கமலாலய( ேம6கைர வா-� 2 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ஜ]ள�%கார. ெத�  வா-�  2 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) 

மட��ர(பா�ைட வா-� 16 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) வா
மoக�ர( வா-� 2 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) எ6ைல%க6ெத� 

வா-� 17 , 10.தி�வா[- (நகரா�சி) சிவ�ப�ரகாசமட.ெத� வா-� 2 , 11.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ெத+&மடவ�ளாக(  

வா-� 17 , 12.தி�வா[- (நகரா�சி) சி.திவ�நாயக- ேகாய�6ெத� வா-� 16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ேவYைடயா- ேம6 நிைல�ப�ள� தி�வா[-   

,ஒ�� க�'ட( (அ�/6 கலா( ப�ளா%) கிழ%& ப%க( 

ேம+& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) /-%காலயா ேரா� வா-� 1 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) வ உ சி ெத� வா-� -2 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) Xவாமி மட.ெத� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ேவYைடயா- ேம6நிைல�ப�ள� தி�வா[-    

,ேம+&�பா-.த  ஒ��%க�'ட( (வ�ேவகானKத- 

ப�ளா%) அைற எ� 48

1.தி�வா[- (நகரா�சி) /-%காலயா ேரா� வா-� 2 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) கமலா(பா�நக- வா-� 2 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வ.உ.சி.ெத� வா-� 2 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) Xவாமிமட.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 சபாபதி Nதலியா- ெப�க� உய- நிைல�ப�ள�  

தி�வா[- 610 002   ,ப�ரதான%க�'ட.தி
 

வட%&ப&தி ம?கE- ஓ�வரா�டா]ட
 Z'ய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) கா��%கார. ெத� , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ச
னதி. ெத� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 சபாபதி Nதலியா- ெப�க� உய-நிைல�ப�ள� 

.தி�வா[- 610002 ப�ரதான%க�'ட( ெத+&ப&தி   , 

ஒ��%க�'ட( ம?கE- ஓ� வராணடா]ட
 

Z'ய/ தி�வா[- 610002

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ெத+&.ெத� மடவ�ளாக( வா-� 17 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) N%தி வ�னாயக- ெத
கைர 

 வா-� 17 , 3.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ேம+& மடவ�ளாக(  வா-� 17 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� வட%& 

மடவ�ளாக(  வா-�  17 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) சபாபதி ெத�  வா-� 18 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ேமலவ Gதி  

வா-� 17

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 சபாபதி Nதலியா- ெப�க� உய-நிைல�ப�ள� 

.தி�வா[- 610002 வட%& ேநா%கிய ேம+& �ற    

,ம?கE- ஓ� க�'ட( தி�வா[- 610002

1.தி�வா[- (நகரா�சி) பஜனமட. ெத� வா-� 17 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) N.தி வ�நாயக-ேகாவ�6  ெத�  வா-� 17 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ேகாய�6 கீழவ Gதி  வா-�   17 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) N�%&. ெத� வா-� 17 , 

5.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� வட%&வ Gதி வா-� 17

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� 

காைர%கா��ெத�  தி�வா[- 610 002    ,ெப+ேறா- 

ஆசிAய- ச?க( �திய ஒ�� க�'ட(, வட%& ப&தி 

(அைற எ�.41) கிழ%& பா-.த/.

1.தி�வா[- (நகரா�சி) Nன�சிப6 ேப�ைட வா-� 16 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) jAய
 &ள( வடகைர  வா-�  16 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) தி�மTசன வ Gதி  வா-� 15 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) jAய
 &ள( ெத
கைர  வா-�16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

129 129 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� 

காைர%கா��ெத� தி�வா[- 610 002   ,ெப+ேறா- 

ஆசிAய- ச?க( �திய ஒ�� க�'ட( ெத+&ப&தி 

(அைற எ�.42) கிழ%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ேபா�O ைல
 வா-�  16 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) காைர%கா��. ெத� வா-� 15 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வடபாதிம?கல( ேசாமXKதர( ெத�  வா-�  15 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ஆ5Nக. ேதா�ட( வா-� 16 , 

5.தி�வா[- (நகரா�சி) &மரேகாய�6 ெத� வா-� 15 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) &மரேகாவ�6 வட%& மடவ�ளாக(  வா-� 15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ெகௗAசாமி நிைன] நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  610002 

  ,ேம+&�ற �திய கிழ%&ேநா%கிய ஒ��%க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) அMயனா- ேகாவ�6 ெத�  வா-�  11-12 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) எ�.திகார ெத� வா-� 11 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) அ?காள(ம
 ச
னதி ெத�  வா-� 12 , 4.தி�வா�- நகரா�சி தியாகி ச.தியw-.தி ெத�  வா-� 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ெகௗAசாமி நிைன] நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  610002 

  ,கிழ%&�ற ேம+& ேநா%கிய ஒ�� க�'ட(

1.தி�வா�- (நகரா�சி) கீழ ச
னதி ெத� வா-� 11 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) தி�வ�Qவ- நக-  வா-� 11 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) கீழவட(ேபா%கி.ெத� வா-� 12 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) அ?காள(ம
 ேகாய�6 சK/ வா-� 12 , 5.தி�வா�- 

(நகரா�சி) வாச
 நக- வா-� 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 k மoனா�சி ெம�A% ேம6நிைல�ப�ள� த-மேகாவ�6 

ெத� ராமா�ஜ(ஆ-L அ�கி6    ,தி�வா[- 610002 

ஒ��% க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகி சி
னசாமி ெத�  வா-� 21 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ம�த�ப�'ண( ெத+&. ெத�  வா-� 

21 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) ம�த�ப�'ண( கீழ. ெத�  வா-� 21 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகி சார?கபாண� ெத� 

வா-� 21 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ம�த�ப�'ண( ேரா� வா-� 21 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ேதா�ட./. ெத� வா-� 21 , 

7.தி�வா�- (நகரா�சி) வச(ேபாைட. ெத� வா-� 21 , 8.தி�வா�- (நகரா�சி) ேநதாஜி ேரா�  வா-� 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ைசவப�ரகாச  உதவ�ெப5(  ந�நிைல�ப�ள� 

காைரகா��ெத�  தி�வா[- 610002 ெமய�
 க�'ட( 

   ,கிழ%& ப&தி நா�� ஓ� க�'ட( தி�வா[- 

610002

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேநதாஜி ேரா� வா-� 20 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

134 134 ைசவப�ரகாசா உதவ� ெப5( ந�நிைலப�ள� 

காைரகா��.ெத� தி�வா[- 610002   

,ெத
�றN�ள கிழ%&ப&தி க�'ட( நா�� ஓ� 

க�'ட(

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேபரறிஞ-அ�ணாச/%க( வா-� 12 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெநMவ�ள%& ேதா�� வா-� 21 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 k மoனா�சி ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள� 

த-மேகாவ�6 ெத� ராமா�ஜ(ஆ-L அ�கி6    

,தி�வா[- 610002 ேம+&�ற ஒ��% க�'ட( ெத+& 

பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) த-மேகாவ�6 ெத� வா-� 21 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) எட.ெத� வா-� 21 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� தி�வா[-.  

610 002   ,வ�.எO. ஜானகி அ�ண� க�'ட(  

வட%&ப&தி அைறஎ�  18 ேம+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) நகரமடசK/ வா-� 15 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) &QKதா
 &ள( ெத
கைர  வா-� 19 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) &QKதா
 &ள( கீVகைர  வா-�   19 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) சீரா.ேதா�� வா-� 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� தி�வா[-.  

610 002   ,வ�.எO. ஜானகி அ�ண� க�'ட(  ெத+& 

ப&தி அைறஎ�  16 ேம+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) பனக6 ேரா� வா-� 19 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) அழகிA ெத� வா-� 19 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) 

சிவ(நக- வா-� 19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 நகரா�சி ந�நிைலப�ள� அலிவல( ேரா� வ�ஜய�ர(  

தி�வா[- 610 001   ,வட%&ப&திய�Y�ள 

ெத+&ேநா%கிய �திய ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப�A]

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆஸா. ேரா� வா-�  22 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெகா'%கா6 ெத� வா-� 22 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) வ�'%கார ெத� வா-� 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

139 139 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, அலிவல( ேரா� 

வ�ஜய�ர(   610001   ,வட%& ப%க �திய ஒ��% 

க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) அலிவல( ேரா� வா-� 25,  2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெபAயா-ெத�ேம���பாைளய( வா-� 24 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, அலிவல( ேரா� 

வ�ஜய�ர(   610001   ,�திய ஒ��% க�'ட( கிழ%& 

ப&தி ெத+& ேநா%கிய/ அைற எ� 2

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேம���பாைளய( வா-� 25 , Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ேமாசO உதவ�ெப5( ந�நிைல�ப�ள� வ�'%கார 

ெத� தி�வா[-   ,�திய ப�ரதான ஒ��%க�'ட( 

வட%&�பா◌ா◌்.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகராச�ர( ெத� வா-� 22 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆஸா. ேரா� வா-�  22 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) எ6ைலய(ம
 ச
னதி வா-� 28 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) எ6ைலய(ம
 கீழவ Gதி வா-�  28 , 5.தி�வா�- 

(நகரா�சி) எ6ைலய(ம
 ெத+&வ Gதி வா-� 28 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-�22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ
றிய அYவலக( சKைத ேப�ைட 

வ�ஜய�ர( தி�வா[-   610001   ,கிழ%& ேநா%கிய 

அYவலக ப�ரதான ஒ�� க�'ட( ெத+&ப&தி

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஜி
னா. ெத� வா-� 28 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) சி
ன�ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 28 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) ெச6வ( ெத� வா-� 25 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) ேபரறிஞ-அ�ணாசாைல வா-� 28 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) 

வடபாதிம?கல( ராமலி?கேரா� வா-� 28 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ப
ன G-ெச6வ( ெத� வா-�  30 , 7.தி�வா�- 

(நகரா�சி) காமரா` ெத� வா-� 30 , 8.தி�வா�- நகரா�சி ��ள.ெத� வா-� 25

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 'Aன��' அகாடமி N/நிைல ேம6 நிைல�ப�ள� ேக 

' ஆ- எOேட� தி�வா[- 610001   ,ைமய ஒ��% 

க�'ட.தி
 ைமய ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தTசாR- ேரா�  வா-� 28 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) வ�ளம6 கைட.ெத�  வா-� 30 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

144 144 'Aன��' அகாடமி  N/நிைல ேம6 நிைல�ப�ள� 

ேக ' ஆ- எOேட� தி�வா[- 610001   ,ைமய 

ஒ��% க�'ட.தி
 வட%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகெப�மாந68- ப�ைண ெத�  வா-� 30 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெஜகஜGவ
ரா( ெத�  

வா-�  30 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) திலக- 2வ/ ெத�  வா-�  30 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) வ
மoகநாத க�டைள  வா-� 30

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 'Aன��' அகாடமி N/நிைல ேம6 நிைல ப�ள� ேக 

' ஆ- எOேட� தி�வா[-   ,கிழ%& �ற க�'ட( 

வட%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 ேமல.ெத� வா-� 27 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- 

ேகாவ�6 ெத+& ெத�  வா-� 27 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 ந�.ெத�  வா-�  27 , 

4.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 வட%&.ெத�  வா-� 27 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 

ப��ைளயா- ேகாய�6 ெத+&.ெத� ஆ.தா&ள(  , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 ெத+&. ெத� 

உபசK/-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ராம
 உதவ�ெப5( ந�நிைல�ப�ள� ஐKn+5 

ப��ைளயா- ேகாவ�6 ெத�   ,தி�வா[- 610001 

ப�ரதான%க�'ட( ேம+&ப�A]

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐயனா-&ள( கீVகைர வா-� 27 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாவ�6 ச
னதிெத� 

 வா-� 26 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) காKதி ேரா� வா-� 26 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) திலக- Nத6ெத� வா-� 27 , 

5.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆ5Nக(  ெத� வா-� 26

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 'Aன��' அகாடமி N/நிைல ேம6 நிைல ப�ள� ேக 

' ஆ- எOேட� தி�வா[-   ,ெத+&�ற க�'ட( 

ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேக.'.ஆ- . எOேட�  வா-� 27 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ைபபாO ேரா� வா-� 26 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ேக.'.ஆ- நகரா�சி /வ%க ப�ள�.ஐ.ப�.ேகாவ�6 

ச
னதி ெத� வ�ஜய�ர( தி�வா[-   610 001   

,ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி வட%&�பா-./

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ெபAயமி6 ெத�  வா-� 29 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) X�ப�ரமண�யசாமி ேதா�ட(  வா-� 27 , 

3.தி�வா�- (நகரா�சி) ரய�6ேவகாலன� கீV�ற( வா-� 29

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

149 149 ேக.'.ஆ-. நகரா�சி /வ%கப�ள� .ஐ.ப�.ேகாவ�6 

ச
னதி ெத� வ�ஜய�ர( தி�வா[- 610 001   

,ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி வட%&�பா-./

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ரய�6ேவ கா(ப]��  வா-� 29 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) பாரதி ெத�  வா-� 26 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) நரசி?க( ேப�ைட  வா-�  26 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) �ைகய�ைல ேதா�ட( வா-� 29 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) 

காKதிசாைல உபசK/ வா-� 26 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) வாழவாM%கா6 (ைபபாOேரா�) வா-� 26

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 தி� வ� க அரX கைல% க68A கிடார?ெகா�டா
  

 ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( தைர தள(, (அைற 

எ�.13ப�) வட%& பா-.த/.

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ந�.ெத� கிடார?ெகா�டா
 வா-�24 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) க�டெபா(ம
 ெத� வா-�24 , 

3.தி�வா�- (நகரா�சி) க�டெபா(ம
ெத�-2வா-� 24 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) க�டெபா(ம
ெத�-3வா-� 24 , 5.தி�வா�- 

(நகரா�சி) சKதனெகா6ைல வா-� 24 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) கீழ.ெத� கிடாராெகா�டா
 வா-�24 , 7.தி�வா�- 

(நகரா�சி) காமராஜ-ெத� கிடாராெகா�டா
 வா-� 24 , 8.தி�வா�- (நகரா�சி) அரசின- காலன� கிடாரா?ெகா�டா
 வா-� 

24 , 9.தி�வா�- (நகரா�சி) ெபAயா- ெத�  கிடார?ெகா�டா
 வா-�24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 தி� வ� க அரX கைல% க68A கிடார(ெகா�டா
 

610001   ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( தைர தள(, 

(அைற எ�.13ஏ) வட%& பா-.த/.

1.தி�வா�- (நகரா�சி) அ�ணாநக- (கிடார?ெகா�டா
 வா-� 23 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) நாைகேரா� 

(கிடார?ெகா�டா
)  வா-� 23 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆல'மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-�-23 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) 

க�டைளேதா�� வா-� 23 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ரய�ல'.ெத� வா-� (கிடார?ெகா�டா
) வா-� 24 , 6.தி�வா�- 

(நகரா�சி) ெத+&.ெத� வா-� (கிடார?ெகா�டா
 வா-�24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 தி�. வ�.க.அரX கைலக68A கிடார?ெகா�டா
   

610003   ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( தைர தள(, 

கிழ%& பா-.த/.

1.தி�வா�- (நகரா�சி) நாைகேரா� கிடார?ெகா�டா
 வா-�23 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) அரசின- காலன� வா-� 24 , 

3.தி�வா�- (நகரா�சி) கீழ.ெத� கிடார?ெகா�டா
 வா-� 24 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) ந�.ெத� கிடார?ெகா�டா
 

வா-�24 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ெச?கேம��. ெத� வா-�23 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ச%திநக- வா-� 23 , 7.தி�வா�- 

(நகரா�சி) ஆ5Nக( நக- வா-�23 , 8.தி�வா�- (நகரா�சி) வ.ஊ.சி. நக- வா-� - 23 , 9.தி�வா�- (நகரா�சி) காமராஜ- 

ெத� கிடார?ெகா�டா
 வா-�24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(   610002   ,ேம+& ப%க ஒ�� 

க�'ட( ெத+&�ற( கிழ%& பா-.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந.த( ெத� வா-� 1 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாYகா6 ம�டப( வா-� 1 

, 3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) சித(பர( நக- வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(   610002   ,ேம+& ப%க ஒ�� 

க�'ட( வட%&�ற( கிழ%& பா-.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேடா6ேக� ெத� வா-� 1 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) இ.ப�. காலன� வா-� 1 , 

3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) காேவA நக- வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(   610002   ,கிழ%& ப%க 

ஒ��%க�'ட( ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேரா��ெத� வா-� 2 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேந� நக- வா-� 2 , 

3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(     ,கிழ%& ப%க ஒ��%க�'ட( 

ைமயப&தி வட%& பா◌ா◌்.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ(மா� அ(மா� நக- வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(     ,கிழ%& ப%க   ஒ��%க�'ட( 

கிழ%& ப&தி வட%& பா◌ா◌்.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKதம?கல( வா-� 3 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5(  (ஊ) வடகா6 வா-� 3 , 

3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ப�ள�வாரமஙகல( (ஊ) வ�Oவாமி.ர�ர( வா-� 3 , 4.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) கீழ%காவ/%&' (ஊ) 

அ�ணா.ெத� வா-� 3 , 5.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) கீழ%காவ/%&' (ஊ) ப�லாவ'wைல வா-� 3 , 6.ப�ள�வாரம?கல( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�Eவ
ேதா�� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� ப�ள�வார ம?கல(  

610002   ,ேம+&�ப&திய�Y�ள ஒ��%க�'ட(

1.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 1 , 2.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-�2 , 

3.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலராமனா�ர( வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ஒ
றிய /வ%க �ப�ள� பைழயவல(  610101  

 ,ஆ-.சி.சி க�'ட(,  கிழ%&ப&தி

1.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 2.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 1 , 

3.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 4.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கைலஞ- ெத� வா-� 1 , 

5.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 1 , 6.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 

7.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/%காலன� வா-� 1 , 8.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாதா%ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 

9.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க  ப�ள� பைழயவல(  610101  

 ,ெத+&��ற வட%& பா-.த கிழ%& ப&தி க�'ட(

1.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 2.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 

3.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2 , 4.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம��.ெத� வா-� 2 , 

5.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபAயா- காலன� வா-� 2 , 6.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 3 , 

7.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ�ேப�ைட வா-� 3 , 8.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ேப�ைட வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �.P- 610101   

,�திய ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச�&' வா-� 1 , 2.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அKேதான�யா- ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 

3.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஈOவர
 வாச6 வா-� 1 , 4.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாZ-ெமய�
ேரா� வா-� 2 , 

5.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.P- வா-� 2 , 6.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத� வா-� 2 , 7.ெச�&' (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ராஜ
க�டைள வா-� 2 , 8.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) க��;-ஆ+ற?கைர.ெத� வா-� 2 , 9.ெச�&' (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) க��;- வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, நட�;-   ,வட%& 

ேநா%கிய ம?கE- ஓ��% க�'ட(

1.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேரா��.ெத� வா-� 1 , 2.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &ள%கைர%கைர வா-� 1 , 3.நட�;- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 1 , 4.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 5.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கீழ.ெத� வா-� 1 , 6.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) அKேதாண�யா- ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 7.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

உ%கைட வா-� 2 , 8.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ைவ�;-  610101   

,�திய ஆ-.சி.சி. க�'ட( ேம+& ப&தி வட%& 

ேநா%கிய/

1.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியாகராச
 ேப�ைட வா-� 1 , 2.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி வா-� 1 , 3.ைவ�;- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ச�ட நாத�ர( மி6ெத�  வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ைவ�;-  610101   

,ைமய ஒ��% க�'ட( வட%& ேநா%கிய/

1.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ(ேப.கா- நக- வா-� 2 , 2.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�மா� ேகாவ�6 ெத� வட%& 

ச
னதி. ெத� ேமல. ெத�-2 , 3.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� ெத
பாதி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ேசாழ?கந68-  

610101   ,�திய ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி

1.&�(ேபA (வ.கி), தி�வாதிைர ம?கல( (ஊ) &�(ேபA வா-� 1 , 2.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட&', 

வா-� 3 , 3.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேதரா%&ள( ேம��பாைளய( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ேசாழ?கந68-  

610101   ,ம%கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& ேநா%கிய/

1.ேசாழ?கந68- (வ.கி), தி�வாதிைர ம?கல( (ஊ) ேசாழ?கந68- வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, jர=-  610101   ,ப�
�ற 

ேம+&க�'ட( வட%& ப&தி  கிழ%&பா-.த/ (அைற 

எ�.1)

1.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெந�?கா�டா?&' வா-� 3 , 2.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாதா 

ேகாவ�6 ெத� வா-� 3 , 3.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல ெந�?கா�டா
&' வா-� 3 , 4.தி�வாதிைர 

ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�வாதிைரம?கல( வா-� 3 , 5.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) எcN%கா6 

வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, jர=-  610101   ,ப�
�ற 

ேம+& க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& பா-.த/ 

(அைற எ�.3)

1.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமலjர=- வா-� 4 , 2.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழைவ�;- 

வா-� 4 , 3.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழjர=- ெசௗAராஜ
க�டைளவா-� 4 , 4.தி�வாதிைர ம?கல( 

(வ.கி), ம+5( (ஊ) ப�ரா?&' வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ஆw-.  610101   

,ஒ��%க�'ட( ேம+&ப�A]

1.ஆw- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட ஓைட வா-� 1 , 2.ஆw- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பைழயகாலன� வா-� 1 , 3.ஆw- (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2-1 , 4.ஆw-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) �தியகாலன� வா-� 2 , 5.ஆw- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மாதாேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ெதாட%க�ப�ள�, ஓடாLேசA  610101  

 ,ஒ��க�'ட( ெத+& ப&தி ேம+& ப�A] வட%& 

ேநா%கிய/

1.ஓடாLேசA  (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 2.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�வத
 ேகாய�6 ப./ வா-� 1 , 

3.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�டார ஓைட. ெத� வா-�   2 , 4.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாதாேகாய�6 ெத� 

வா-� 2 , 5.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
ன?&' வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� க�ள�%&'. 611101  

 ,ம?கQ- ஓ� க�'ட(, வட%&�ப&தி 

ைமய%க�'ட( கிழ%& ப�A]

1.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத
 ஓடாLேசA வா-� 2 , 2.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) கா=-கீழ. ெத� வா-� 2 , 

3.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) கா=-ேமல.ெத� வா-� 2 , 4.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாதா ேகாவ�6 ெத� ேரா�� 

ெத� வா-� 3 , 5.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பாலியாபர( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, க�ள�%&'  610101 

  ,ஒ��%க�'ட(, ெத
ப&தி. கிழ%& ேநா%கிய/

1.அ'��/ேசA (வ.கி),  க�ள�%&' (ஊ) வட%& ெவள�  வா-� 1 , 2.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) வட%& ெத� வா-� 

1 , 3.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) ெப�மா� ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 4.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) 

ந�.ெத� வா-� 1 , 5.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 6.அ'��/ேசA (வ.கி), 

க�ள�%&' (ஊ) ேரா��ெத� வா-� 1 , 7.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) அ'��/LேசA வா-� 4 , 8.அ'��/ேசA (வ.கி), 

க�ள�%&' (ஊ) மண6ேம� வா-� 4 , 9.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) ேப�ைட தTசாR- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஆதிதிராவ�டநல /வ%க ப�ள�, ம�த�ப�'ண(. 610001 

  ,�திய ைமய ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி 

வட%&�பா-.த/

1.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைரெத� வா-� 1 , 2.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ம�டப.ெத� வா-� 1 , 

3.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) பாZ-ெத� வா-� 1 , 4.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 

5.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ேரா�.ெத� வா-� 1 , 6.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெகாLச&' கிழ%&. ெத� ந.த( 

வா-� -1 , 7.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெகாLச&' ேமல.ெத�  வா-� 1 , 8.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) 

Z.த(பா' வா-� 1 , 9.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ)  Z.த(பா' வா-� 1 , 10.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) 

ப�லாவ'Nைள வா-� 1 , 11.பழவன%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) எNேவலி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ஆதிதிராவ�டநல /வ%க� ப�ள�, ம�த�ப�'ண(. 

610001   ,ேம+&ப%க ஆOெபOடாO க�'ட( 

ேம+&ப�A]

1.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 2 , 2.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கைலஞ-ெத� வா-� 2 , 

3.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி வா-� 2 , 4.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி வா-�  2 , 5.பழவன%&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஆதிதிராவ�டநல /வ%க� ப�ள�, ம�த�ப�'ண(. 

610001   ,வட%& பா-.த �திய ைமய ஒ�� க�'ட(

1.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) M.G.R நக- வா-� 2 , 2.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 2 , 

3.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-�  3 , 4.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ
�வழி ெத� வா-� 3 , 

5.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆசாAெத� வா-� 3 , 6.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) இ�ேவலி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ஆ�'�பாைளய(  611 101   ,வடப&தி  

ஓ��%க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேம���பாைளய( வா-� 1 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 

ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 3.அ'ய%கமஙகல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ�'�பாைளய( வா-� 1 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ)  ெமய�
 ேரா� ஆ�'�பாைளய( வா-� 1 , 5.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) &ள./ேம��. ெத� 

வா-� 1 , 6.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;?காள�ய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 7.அ'ய%கம?கல( (ஊ) �/ 

ேரா� வா-� 1 , 8.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சK/ெவள� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 அரX ேம6நிைல�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  611101   

,�திய ஓ��%க�'ட(-வட%& க�'ட.தி
 

கிழ%&ப&தி

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி�வா[-  நாைக சாைல வா-� 2 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ப�ட%கா6 ெத� வா-� 2 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஜலாலியா. ெத� வா-� 2 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ர&கான�யா. ெத� வா-�  2 , 5.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2 , 6.அ'ய%கம?கல( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) மணேகண�. ெத� வா-� 3 , 7.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ராஜா.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல( - 

611101   ,ெத+&�ற ேம+&�பா-.த  ஒ��%க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாைகேரா� வா-� 5 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாவ�6 

ெத�வா-� 5 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-� 5 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமலெச�' ெத� வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

179 179 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� ேம+&��ற 

கிழ%&�பா-.த  ஒ��%க�'ட( வட%&�ப&தி   

,அ'ய%கம?கல(-611101

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/காலன� வா-� 5 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  

611101   ,ப�
�ற வட%&ப%க ஒ��%க�'ட(  கிழ%& 

ேநா%கிய/

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழெச�'. ெத� வா-�  4 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�மைன.ெத� 

வா-� 7 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ)    ரய�ல'.ெத� வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  

611101   ,கிழ%& ேநா%கிய வட%& ப&தி ப�
�ற  

ஒ�� க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலெச�'.ெத� வா-� 5 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/மைன. ெத� 

வா-� 7 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/.ெத� வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  

611101   ,வட%&ப%க ஒ��%க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-�  6 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� 

வா-�  6 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' வா-� 8 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' 

கீழ.ெத� வா-� 8 , 5.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) N6ைல ேதா�� வா-� 8 , 6.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) அ'ய%கம?கல( கீழ.ெத� வா-� 8 , 7.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாமைர%&ள. கீழ.ெத� வா-� 9 , 

8.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாமைர%&ள( ெத� வா-� 9 , 9.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம��.ெத� 

வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

183 183 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசம?கல( 611 101 

  ,கிழ%&�ப&தி ம?கE- ஒ��%க�'ட( 

ெத+&�ப�A] ேம+& பா-.த/

1.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) எ
ேம நில( நாைக சாைல வா-� 1 , 2.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- 

அ%ரஹார(  வா-�2 , 3.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- கீழ.ெத� வா-� 2 , 4.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) சி.தாந68- ேமல.ெத� வா-� 2 , 5.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- வட%&ெத� வா-� 2 , 

6.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- கீழ ஹAஜனெத� வா-� 2 , 7.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- 

அ�ணாநக- வா-� 2 , 8.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசம?கல( வட%&ெத� வா-� 3 , 9.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ெந�?&' ெமய�
ேரா� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசம?கல( 611 101 

  ,ெத
 �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத�  வா-� 2 , 2.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ச?கர
 ேம��.ெத� வா-� 3 , 3.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசம?கல( ந�.ெத� வா-� 3 , 4.ேசம?கல(  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-� 3 , 5.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ�'பாைளய( ேதR- சாைல வா-� 3 , 

6.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசம?கல( ெச�'ெத� வா-� 3 , 7.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ேசம?கல( 

ேமல.ெத� வா-� 3 , 8.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி�வனாத�ர( வா-� 3 , 9.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெந�?&' ெமய�
ேரா� வா-� 4 , 10.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' மி6ெத� வா-� 4 , 11.ேசம?கல(  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ெந�?&' அ%ரஹார( வா-� 4 , 12.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' அ%ரஹார( வா-� 4 , 

13.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' கீழ.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, ேம+& ப&தி, 

வட%& பா-.த/.

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) அMயனா- ேகாவ�6 ெத�  வா-� 1 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாவ�6 ெத�  

வா-� 1 , 3.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெத+& அ%ரஹார( வா-� 1 , 4.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) வட%& அ%ரஹார( 

வா-� 1 , 5.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) அMயனா- ேகாவ�6 கீழெத� வா-� 1 , 6.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ப�டாA 

ேகாவ�6 ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� XKதரவ�ளாக(   

,வட%& ப%க �திய  ஒ�� க�'ட( ேம+& ேநா%கிய/

1.XKதரவ�ளாக( (வ.கி), அலிவல(  (ஊ) அலிவல( சாைல XKதரவ�ளாக( வா-� 3 , 2.XKதரவ�ளாக( (வ.கி), அலிவல( (ஊ) 

ப�ள�Zட.ெத� XKதரவ�ளாக( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

187 187 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, ேம+& �ற ைமய 

ப&தி, வட%& பா-.த/.

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ைகலாசநாத- ேகாவ�6 ெத� வா-� 

1 , 3.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 4.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) பஜைன மட. ெத� வா-� 3 , 

5.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ேகாவ�6 ப./ ஆதிதிராவ�ட- ெத�வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, க��;- 611 101   

,ேம+& �ற �திய ஒ��%க�'ட( கிழ%& பா-.த/.

1.க��;- (வ.கி), அலிவல( (ஊ) &'யான.ெத� க��;- வா-� 4 , 2.க��;- (வ.கி), அலிவல( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட- காலன� 

ெத� க��;- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, கிழ%& �ற.தி
 

ைமய ப&தி, வட%& பா-.த/

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 2 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 2 

, 3.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) சம./வ�ர( வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, கிழ%& �ற.தி
 

கைடசி ப&தி, வட%& பா-.த/.

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெப�மா� ேகாய�6 ெத�வா-� 2 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) �/.ெத� வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� �லிவல(  610106   ,�திய 

ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி வட%& ேநா%கிய/

1.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) வ�h�ேதா�� ெமய�ேரா� வா-� 1 , 2.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( 

(ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� �லிவல(  610106   ,ஒ�� 

க�'ட( ைமய ப&தி ேம+& பா-.த/

1.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) வ�hணKேதா�� அ�ணாகாலன� வா-� 1 , 2.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), 

�லிவல( (ஊ) வ�6வண(ப�ைக வா-� 1 , 3.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) தன�%ெகா�டான���� வா-� 1 , 

4.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) வாளவாM%கா6 ெத
கைர வடகைர வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

193 193 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, �லிவல(  610109   ,�திய 

ஒ�� க�'ட( வட%& ப&தி ெத+& பா-.த/ அைற 

எ� 13

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+&. ெத� வா-� 2 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 

, 3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) X�ைபயா�ப��ைள ெத� வா-� 2 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 

5.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, �லிவல(  610109   

,ேம+& பா-.த வட%& ப%க கிழ%&% க�'ட  ைமய  

ப&தி ஒ�� க�'ட(

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 2 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப��ைளயாேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 

3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழவ Gதி வா-� 2 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி வா-� 2 , 5.�லிவல( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி வா-� 2 , 6.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+& மடவ�ளாக( வா-� 2 , 7.�லிவல( (வ.கி), ம+5( 

(ஊ) அ(ம
ேகாவ�6 ச
னதி. ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, �லிவல(  610109   

,ஒ��%க�'ட(, கிழ%&�ப&தி ெத+&% க�'ட( 

ெத+& ப�A]

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�.வ�.க.நக- வா-�4 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ%கைர. ெத� வா-� 4 , 3.�லிவல( 

(வ.கி), ம+5( (ஊ) ெச�'. ேதா�� வா-� 4 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ஜி
னா ெத� வா-� 4 , 5.�லிவல( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) ேமலெச�' ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, �லிவல(  610109   

,ெத+&� �ற ஒ��% க�'ட( ேம+& ேநா%கிய 

வட%&� ப&தி

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 4 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேவல?&' சாைல வா-� 4 , 

3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெப�மா� &ள( ேம6கைர  வா-� 4 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) காமராஜ- ெத� 

வா-� 4 , 5.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேதா�� ெச�'.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள��லிவல(  610109   

,ஒ��%க�'ட(-ேம+&�ப&தி வட%&க�'ட(

1.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) அMயனா- ேகாய�6 ெத�  வா-� 3 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ந�Lெச�'. ெத� 

வா-� 3 , 3.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ச
னதி ெத�  வா-� 3 , 4.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) 

தி�./ைற�;�' சாைல வா-� 3 , 5.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) காத- பா�ஷா சK/  வா-�  3 , 6.�லிவல( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) தி�வாச6 வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள��லிவல(  610109   

,ஒ�� க�'ட( ேம+&�ப&தி  ைமய க�'ட( 

கிழ%& பா-.த/

1.�லிவல(  (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�./ைற�;�' சாைல வா-� 5 , 2.�லிவல(  (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேதா��. ெத� வா-� 

5 , 3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) காKதி நக- 1 வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 /வ%க�ப�ள��லிவல(  610109   

,ேம+& பா-.த கிழ%& ப%க �திய வட%&  ஒ�� 

க�'ட(

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) காKதி நக- 2 வா-� 5 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வாளவாM%கா6 வடகைர  வா-� 5 , 

3.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) வாளவாM%கா6 ெத
கைர வா-� 5 , 4.�லிவல(  (வ.கி), ம+5( (ஊ) க6ல'.ேதா�� 

வா-� 5 , 5.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&வ Gதி வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஆதி திராவ�ட- நல /வ%க�ப�ள� கிழ%&�பா-.த  

ஒ��%க�'ட( வட%&�ப&தி   ,ேவல?&'

1.ேவல?&' (வ.கி), ம+5(  (ஊ) பாரதியா- ெத� வா-� 1 , 2.ேவல?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேவல?&'  ெமய�
 ேரா� 

வா-� 1 , 3.ேவல?&'  (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாய�6ெத� வா-� 1 , 4.ேவல?&' (ஊ) ரய�ல' கீழ.ெத� 

வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஆதி திராவ�ட- நல /வ%க�ப�ள�  ேவல?&' - 

610109   ,கிழ%&பா-.த  ஒ��%க�'ட( ெத+&�ப&தி

1.ேவல?&'  (வ.கி), ம+5( (ஊ) ரய�ல' ெத� வா-�  1 , 2.ேவல?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெபAயா- ெத� வா-� 2,1 , 

3.ேவல?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� ெமய�
ேரா� வா-� 1,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, கீழ�ப�ைக 613704   

,ஒ��%க�'ட(,வட%& ப&தி

1.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-� 1 , 2.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) �லிவல( ேரா� வா-� 1 , 

3.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 4.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட- 

ெத� வா-� 1 , 5.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத
கைர ேவல?&'  வா-� 1 , 6.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெமய�
 

ேரா� வா-� 1 , 7.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, கீழ�ப�ைக 613704   

,ெத+& ப&தி ஒ��%க�'ட(

1.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 2 , 2.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 3.ெப�?&' 

(வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-� 2 , 4.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) அண%&' வா-� 3 , 5.ெப�?&' (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) ேமல%Z.த?&' வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� க6யாணமகாேதவ� 

 613103   ,�திய ஓ��%க�'ட( ேம+&ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ம+5( (ஊ) க6யாணமகாேதவ� வா-� 1 , 2.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ
னவாச6 

வா-�  2 , 3.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  மண�க�'  வா-�  1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

க6யாணமகாேதவ�  613103   ,ெத+&�ப&தி  

ஒ��%க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  ேமலண%&'  வா-�  1 , 2.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  

ெகா�டார%&' வா-� 2 , 3.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  ம�டப.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  Z�- 610103   

,ேம+& �ற ஒ��%க�'ட( வட%&ப�A] கிழ%& 

பா-.த/

1.Za- (வ.கி), ம+5( (ஊ) Za- வா-� 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  Z�- 610103   

,ெத+& ப&தி ஒ��%க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.Za- (வ.கி), ம+5( (ஊ) கள%&' வா-� 2 , 2.கீழZ.த?&' (வ.கி), Za- (ஊ) கீழZ.த?&' வா-� 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� , Z�- 610103   

,வட%& �ற ெத+& பா-.த ைமய ஒ�� க�'ட(

1.நாரணம?கல( (வ.கி), Za- (ஊ) உழன� வா-� 2 , 2.நாரணம?கல( (வ.கி), Za- (ஊ) நாரணம?கல( வா-� 4 , 

3.நாரணம?கல( (வ.கி), Za- (ஊ) ெமாச%&ள(வா-�   3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� காAயா?&' 610106   

 ,�திய ஒ�� க�'ட( ேம+& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப6லாவர( வா-� 1 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெந(ேமலி வா-� 1 , 

3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) இல?ைகLேசA வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� காAயா?&' 610106   

,�திய ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) காAயா?&' வா-� 2 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 2 , 

3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெபா
ேனA�ப�ள(  வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

211 211 k கி�hணா உதவ� ெப5( ந�நிைல�ப�ள� 

த�பளா(�லி2-   610106   ,ேம+&ப&தி 

ஆOெபOடாO க�'ட( கிழ%&ப�A] ெத+& 

பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெவ�ளாள. ெத� வா-� 3 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� 

வா-� 3 , 3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாய�6 ெத�  வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 k கி�hணா உதவ� ெப5( ந�நிைல�ப�ள� 

த�பளா(�லி2-   610106   ,ேம+&ப&தி  ேம+& 

ஆOெபOடாO க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 3 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 4 , 

3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) வாTj- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �/�ப.P-  610106 

  ,ஒ��%க�'ட(, ேம+& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதR- ேரா� வா-� 1 , 2.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& ேச.தி  காலன� ெத� 

வா-� 1 , 3.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாகாண ெத� வா-� 1 , 4.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வட%& 

ேச.தி  வா-�1 , 5.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெர�'யா- ெத�  வா-� 1 , 6.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தைலயாA 

ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �/�ப.P-  610106 

  ,ஓ��%க�'ட( ெத+& ேநா%கிய கிழ%&� ப&தி

1.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத�  வா-� 2 , 2.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாவ�6 

ெத�  வா-� 2 , 3.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) NO�( ெத� வா-�2 , 4.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� 

வா-� 2 , 5.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ச.திரக�டைள வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� மா?&'  610103   

,கிழ%& �ற ம?கE- ஓ��% க�'ட( ேம+& 

பா-.த/

1.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) T.T.P.ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 2.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� வா-� 1 

, 3.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 4.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�%Zட. ெத� வா-� 1 , 

5.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட-ெத� ப.த-ெத� வா-�1 , 6.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 

7.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

216 216 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� மா?&'  610103   

,�திய ஒ��%க�'ட( ெத+&ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�வ�ப�டாைக ேரா��ெத� வா-�1 , 2.மா?&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம6பாதி வா-� 1 , 

3.மா?&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) Nதலிசா.த?&' வா-� 2 , 4.மா?&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) அகரசா.த?&' வா-� 2 , 

5.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.த?&'வா-� 3 , 6.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�வ�ப�டாைக  வா-�  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� கழன�வாச6   

,வட%& ப%க ஒ�� க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.க6யாணXKதர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ம�வ.P- வா-� 1 , 2.க6யாணXKதர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கழின�வாச6 வா-�  2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வடகைர   610103   

,ஒ�� க�'ட( ெத+& �ற( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.வடகைர (வ.கி) ம+5( (ஊ) வடகைர வா-� 1 , 2.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கைர  வா-� 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வடகைர   610103   

,ஒ�� க�'ட( ெத+& �ற( ேம+& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந(ப��பா' வா-� 1 , 2.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ ெத
கைர வா-� 1 , 3.வடகைர  

(வ.கி) ம+5( (ஊ) உ%கைட வா-�  2 , 4.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;சால?&' வா-�  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ஆ.P- 610103   

,�திய ஒ��%க�'ட( ேம+&ப&தி வட%& ேநா%கிய/

1.ராதாந68- (வ.கி) ஆ.P- (ஊ) ராதாந68- வா-� 1 , 2.ராதாந68- (வ.கி) ஆ.P- (ஊ) ஆ.P- வா-� 1 , 3.ராதாந68- 

(வ.கி) ஆ.P- (ஊ) க�%க?&' வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 அரX ேம6நிைல�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  610103   

,�திய ஓ��%க�'ட( கிழ%& ேநா%கிய ேம+&�ப&தி 

க�'ட(

1.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெர�ைட&ள( வா-� 1 , 2.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா8சாமிநக- வா-� 1 , 

3.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 4.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 

5.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

222 222 அரX ேம6நிைல�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  610103   

,�திய ஒ��% க�'ட( ெத+& ப%க( கிழ%& பா-.த/

1.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2 , 2.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காலன�.ெத� வா-� 2 , 

3.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச�'சாவ'.ெத� வா-� 2 , 4.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� வா-� 2 , 

5.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பழTசாைல.ெத� வா-� 2 , 6.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ(பாள� ேம� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ெத
னவராயந68- 610103   ,�திய ஒ��க�'ட( 

கிழ%&�ப&தி ேம+& ேநா%கிய/

1.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) ெத
னவராயந68- வா-� 3 , 2.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) 

மதக'.ெத� வா-� 3 , 3.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) XகKத
க�டைள வா-� 3 , 4.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) 

தி�ெநM�ேப- (ஊ) பால?&' வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�,க�வ?&'    

,கிழ%&� பா-.த  ஒ��க�'ட(

1.க�வ?&' (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) ேமல;தம?களLேசA வா-� 5 , 2.க�வ?&' (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) 

கீழ;தம?களLேசA வா-� 5 , 3.க�வ?&' (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) க�வ?&' வா-� 5 , 4.க�வ?&' (வ.கி) 

தி�ெநM�ேப- (ஊ) ஆ�'2- வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  

610202   ,ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &
ன�2- வட%&ெத� வா-� 1 , 2.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 

3.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாைல2- ேமல.ெத� வா-� 2 , 4.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாைல2- 

ெமய�
ேரா� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  

610202   ,ஒ�� க�'ட( ேம+& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 1 , 2.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாைல2- ஆதிதிராவ�ட- 

ெத� வா-� 2 , 3.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழபாைல2- ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 3 , 4.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கீழபாைல2- கீழ.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேவ�ப.தா?&'.  

610202   ,�தியஓ��%க�'ட( ெத+&�ப�A] கிழ%& 

ேநா%கிய/

1.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� ஓவள�%&' வா-� 2 , 2.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� 

ஓவள�%&' ெத� வா-� 2 , 3.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ6லி&ள(ெத� ஓவள�%&' வா-� 2 , 4.ேவ�ப.தா?&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- ஓவள%&' வா-�  2 , 5.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( ேவ�ப.தா?&' 

வா-� 1 , 6.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� ேவ�ப.தா?&' வா-�1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

228 228 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேவ�ப.தா?&'.  

610202   ,வட%& ப&தி ஒ��%க�'ட( கிழ%& 

ேநா%கிய/

1.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� ேவ�ப.தா?&' வா-�1 , 2.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� 

ேவ�ப.தா?&' வா-� 1 , 3.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) வTசி2- ேவ�ப.தா?&' வா-�  3 , 4.ேவ�ப.தா?&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) வய8- பரம&' வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ப�
னவாச6  610202 

  ,ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி ேம+& ேநா%கிய/

1.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- வா-� 1 , 2.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 

3.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாR- கீழ.ெத� வா-�1 , 4.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& அ%ரஹார( வா-� 1 

, 5.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�%Zட.ெத� வா-� 1 , 6.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவட- கீழ.ெத� 

வா-� 1 , 7.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ-&' தாமைர&ள.ெத� வா-� 2 , 8.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ப�
னவாச6  610202 

  ,ம?கE- ஒ��% க�'ட( வட%& ேநா%கிய 

கிழ%&� ப&தி

1.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாR- கைடவ Gதி வா-� 1 , 2.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாR- ெத+&. ெத� 

வா-� 1 , 3.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலஅ%ரஹார( வா-� 1 , 4.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவட- 

கீழெத+& ெத� வா-� 2 , 5.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�Lசபா%க( வா-� 2 , 6.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

நமLசிவாய�ர( வா-� 2 , 7.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-�  1,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, /ைர%&'610205   

,ஒ��%க�'ட( வட%& ேநா%கிய/

1.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஈTச6 பண?கைர வா-� 1 , 2.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ/ற%&' 

வா-� 2 , 3.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழெநMேவலி வா-� 3 , 4.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமல/ற%&' வா-� 3 , 5.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவனா
டா- ேகாவ�6 வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� �P-.    610205   

,ேம+&�ப&தி ஒ��%க�'ட( கிழ%& ேநா%கிய/

1.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழவ Gதி வா-� 1 , 2.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி வா-�  1 , 3.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமலவ Gதி ெப�மா� ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 4.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 5.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

சிவ
 ேகாவ�6 ெத� ரய�ல' ெத� வா-� 1 , 6.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) பால.த' ெத� வா-� 1 , 7.�P-  (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ெபAயமி6 ெத� வா-� 2 , 8.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ளாளா- ெத� ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, �P-.  610205   

,ஓ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி ேம+& ேநா%கிய/

1.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சனெவள� ப�டவ-.தி வா-� 2 , 2.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 

, 3.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) நமசிவாய�ர( கீழ.ெத� மழவராய-ெத� வா-� 4 , 4.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) நமசிவாய�ர( 

சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� 4 , 5.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா�ைணய' ெத� வா-� 5 , 6.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மணLசிெத� வா-� 5 , 7.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� கா�ெவ�' ேகாணN�%&.ெத� வா-� 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�%காரவாச6   

,ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆல?&' ெமய�
ேரா� வட%& காலன� ெத� வா-� 1 , 2.தி�%கரவாச6  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) வட%& வ Gதி ேமலவ Gதி ெத+& வ Gதி கீழவ Gதி வா-� 1 , 3.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 

2 , 4.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணாம
ற( வா-� 2 , 5.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.ேதA 

ேம��ெத� வா-� 2 , 6.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெமய�
ேரா� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�%காரவாச6   

610202   ,ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� ேகாம6 வா-� 3 , 2.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) D.P.C.ேரா� வா-� 3 

, 3.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேகாம6 அ%ஹார( கீழ.ெத� ேமல.ெத� ெமய�
ேரா� வா- , 4.தி�%கரவாச6 (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) காமரா`ெத� வா-� 4 , 5.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ராதாநTைச காலன�.ெத� ெபAய.ெத� வா-� 4 , 

6.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� வா-� 4 , 7.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி
ன.ெத� 

தைலயாAகள( வா-� 4  , 8.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைரேகாம6 வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,வட%& ப%க ப�ரதான க�'ட( ெத+& ேநா%கிய/

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) வ�Qவ- காலண�.ெத� வா-� 12 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), 

Z.தாந68- (ந) சி.தா.த?கைர வா-� 12 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) ஔைவ காலன� கீழ. ெத�  

வா-� 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,�திய ஒ��க�'ட( கிழ%&�பா-./ ெத+&லி�K/ 

w
றாவ/ அைற

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ஔைவ காலன� ேமல. ெத� வா-� 12 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , 

Z.தாந68- (ந) மர%கைட ெமய�
 ேரா� வா-� 11 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அMய
 

ேதா�டLேசA வா-� 1 , 4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) இராஜேகாபாலசாமி ேதா�ட( ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

238 238 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,�திய ஒ��க�'ட( ெத+&�ப&தி கிழ%&�பா-./ 

Nத6 அைற

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) மர%கைட கீழ. ெத� வா-� 10 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,ெத+&% க�'ட(

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேத-வட%&. ெத� வா-� 2 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- 

(ந) மர%கைட வட%&. ெத� வா-� 11 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ெத+&.ெத�.  

பைழயேபா�Oெத�   வா-� 11 , 4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேமல.ெத�. கீழ.ெத�. ெமய�
ேரா�  

வா-� 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, ேகாைரயா+ற?கைர 

 614102   ,ேம+& ேநா%கிய ஒ��% க�'ட( வட%& 

ப&தி

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேகாைரயா- ெத+& ெத�  வா-� 1 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), 

Z.தாந68- (ந) ேகாைரயா- வட%& ெத�   வா-� 1 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) வ உ சி காலன�    

 வா-� 1 , 4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) ேகாைரயா- கீழ. ெத�   வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஆ%Oேபா-� ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள�, 

Z.தாந68- 614102   ,கிழ%& �ற ப�ரதான ஒ��% 

க�'ட( ைமய ப&தி ேம+& ேநா%கிய/ 

(கைலயர?க() ப�ளா% 3

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெஜகனாதப��ைள ெத�  வா-�  9 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) 

ெல�Xமா?&' கைட. ெத�  வா-�  4 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ஆOப.திA ைல
  வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஆ%Oேபா-� ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள�, 

Z.தாந68- 614102   ,கிழ%& �ற ப�ரதான ஒ�� 

க�'ட( வட%& �ற( (Nத6 அைற ப�ளா% -3) 

ேம+& ேநா%கிய/

1.Z.தாந68- (ந) ேந�ஜி ேரா�  வா-� 7 , 2.Z.தாந68- (ந) �ள�ய?&' ெத+&.ெத� வா-� 7  , 3.Z.தாந68- (ந) 

�ள�ய?&' வட%&. ெத� வா-�  7 , 4.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) �ள�ய?&' கீழ.ெத�  வா-� 6 , 

5.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) �ள�ய?&' ந�.ெத� வா-� 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

243 243 ஆ%Oேபா-� ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள�, 

Z.தாந68- 614102   ,ெத+& ப%க �திய ஒ�� 

க�'ட( 2வ/ அைற வட%& ேநா%கிய/ (ப�ளா%-1)

1.Z.தாந68- (ந) காKதி நக-  வா-�  7 , 2.Z.தாந68- (ந) ஆசா. ேரா� வா-� 8 , 3.Z.தாந68- (ந) சிவ
ேகாய�6 

ெத�வா-� 8 , 4.Z.தாந68- (ந) அ�/6 ரpமா
 ேரா� வா-� 8 , 5.Z.தாந68- (ந) ைசய. உேச
 ேரா�வா-� 8 , 

6.Z.தாந68- (ந) ஆOப.திA ேரா�வா-� 8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, பன?கா�டா?&'   

,எO எO ஏ க�'ட(

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெல�Xமா?&' கீV.ெத�  வா-�  5 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) 

ேமல�பன?கா�டா?&'  வா-� 5 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) பன?கா�டா?&'  வா-� 5 , 

4.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) கீVபன?கா�டா?&'  வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள�, ெல�Xமா?&' 

614102   ,ெத+& ப&தி

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) க(ப- ெத� வா-�  4 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) காமராஜ- 

காலன�  வா-�  4 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெல�Xமா?&' ேமல. ெத�  வா-�  5 , 4.ெல�Xமா?&' 

(வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ச.திர(சK/  வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள�, ெல�Xமா?&'   

,க�'ட.தி
 வட%& ப&தி

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெகாரடாLேசA ேரா�  வா-� 3 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) 

ேதா�டLேசA வட%&. ெத� வா-� 3 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ேதா�டLேசA ெத+&. ெத�  வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�(ஆ�க� ) ேம+&��ற 

ப�ரதான ஒ��%க�'ட(   ,Z.தாந68--614101

1.Z.தாந68- (ந) ேந� ைல
  வா-� 18 , 2.Z.தாந68- (ந) ரpமான�யா ெத� வா-� 18 , 3.Z.தாந68- (ந) 

கமாலியா ெத� வா-� 18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�(ஆ�க� ) கிழ%&�ற 

ெத+&�ப&தி அைற ஒ��%க�'ட(    ,Z.தாந68--

614101

1.Z.தாந68- (ந) ஜமாலியா ெத�  வா-�   6 , 2.Z.தாந68- (ந) &�%க' ெத� வா-� 6 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

249 249 அரசின- ஆ�க� ேம6நிைல�ப�ள� Z.தாந68--  

614101   ,ப�ரதானக�'ட( கிழ%&�ப&தி 

�ைழய�
வாய�லி
 வல/ப%க( உ�ள  Nத6 அைற

1.Z.தாந68-  (ந) இOமாய�6  ெத�  வா-� 19 , 2.Z.தாந68- (ந) ஜாவ�யா. ெத�  வா-� 19 , 3.Z.தாந68- (ந) 

nAயா ெத� வா-�19 , 4.Z.தாந68- (ந) ஹமoதியாெத� வா-� 19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அலா]தG
 உதவ�ெப5( ெதாட%க�ப�ள�,  நாக
&' 

614101   ,�திய ெத+& ப&திம?கQ� ஓ��%க�'ட( 

கிழ%&பா-.த/

1.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) நாக?&' வட%&. ெத� வா-� 23 , 2.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

அ(ம
ேகாய�6 ெத�வா-� 23 , 3.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அ(ம
ேகாய�6 சK/ வா-� 23 , 4.ப��த&' 

(வ.கி) , Z.தாந68- (ந) காத- பா�சா. ெத� வா-� 23 , 5.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) நாக?&' ேமல.ெத� 

வா-� 23

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசின- ெப�க� ேம6நிைல�ப�ள� Z.தாந68-  

614101   ,வட �ற �திய க�'ட( ெத+&ப&திய�6 

கிழ%&பா-./ (ைமய%க�'ட()

1.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ெசௗக. அலி ெத�  வா-� 21 , 2.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ந.த-கன� 

ேரா� வா-� 22 , 3.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ஆசா. நக- வா-� 21 , 4.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

தமிழ- ெத� வா-� 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அரசின- ெப�க� ேம6நிைல�ப�ள� Z.தாந68-  

614101   ,வட%& �ற க�'ட.தி
 வட%& ப&தி

1.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அ
வாAய.ெத� வா-� 22 , 2.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) வ�.ப�.எ( ேரா� 

வா-� 22 , 3.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) கா�ெவ�'. ெத� வா-� 23 , 4.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

க�'ய�ப- ெத� வா-� 22 , 5.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ெச?கேம��. ெத� வா-� 24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 அரசின-  ேம6நிைல�ப�ள�  (ெப�க�) 

Z.தாந68--614101   ,வட%&பா-.த  �திய 

ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி

1.Z.தாந68- (ந) ெபAயகைட. ெத� வா-� 20 , 2.Z.தாந68-  (ந) அ%கைர �/.ெத� வா-� 24 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

254 254 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� (ெப�க�) Z.தாந68--

614101   ,வட%&�ற கிழ%&�பா-.த  �திய 

ைமய%க�'ட( ேம+&�ப&தி

1.Z.தாந68-  (ந) மOஜGதியா ெத� வா-� 21 , 2.Z.தாந68-  (ந) ெசௗக.அலி ெத� வா-� 21 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஜாமியா ெதாட%க�ப�ள�, Z.தாந68-  614101   

,வட%& ப&தி  ஒ��%க�'ட( ெத+&� பா-./ 

ேம+கிலி�K/ w
றாவ/ அைற

1.Z.தாந68- (ந) ெபAய ெத� வா-� 17 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஜாமியா ெதாட%க�ப�ள�, Z.தாந68-  614101   

,ஒ��%க�'ட( ெத+&ப&தி  வட%&�பா-./ 

ேம+கிலி�K/ இர�டாவ/ அைற

1.Z.தாந68-  (ந) ேமல. ெத� வா-� 16 , 2.Z.தாந68- (ந) சி
ன�ப�ள�. ெத� வா-�  16 , 3.Z.தாந68- (ந) 

ஜி
னா ெத� வா-� 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ம
பா உ6 உலா ேம6நிைல�ப�ள�, Z.தாந68-   

614101   ,கிழ%&ப&திஒ��%க�'ட(  ேம+&பா-./ 

மா'�ப' அ�ேக Nத6 அைற

1.இராமநாத
ேகாவ�6, (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேம6ெகா�டாலி ைல
 ெத+& ெத� வா-� 14 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 

(வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேம6ெகா�டாழி வட%& ெத� வா-� 14 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

ேம6ெகா�டாழி தமிழ- ெத� வா-� 13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

258 258 ம
பா உ6 உலா ேம6நிைல�ப�ள�, Z.தாந68-   

614101   ,ப�ரதான ஒ��க�'ட( வட%&� ப&தி 

ெத+&பா-./

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேமல�ப�ள� ைல
 வா-� 15 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , 

Z.தாந68- (ந) பாM%கார. ெத� வா-� 15 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) �/.ெத�  வா-� 15 , 

4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ஹாஜியா- ெத� வா-� 15 , 5.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- 

(ந) கமாலியா. ெத� வா-� 18 , 6.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அ�/6 ரpமா
 ேரா� வா-� 15 , 

7.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) வ�னாயக- ேகாவ�6 ெத� வா-� 14 , 8.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , 

Z.தாந68- (ந) மர%கைட ப�டாA ேகாவ�6 ெத�                         , 9.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- 

(ந) மர%கைட  ெத+&.ெத� வா-� 13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, ;தம?கல(  

614101   ,�திய ெத+& க�'ட(  வட%&�பா-./  

ேம+%&ப&தி வ%ராந68-

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலக�ணLச?&' வா-� 1 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழக�ணLசா?&' 

வா-� 1 , 3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர.ெத� வா-� 1 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ%ராந68- 

�/.ெத� வா-� 1 , 5.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;தம?கல( �/.ெத� வா-� 1 , 6.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

;தம?கல( ெத+&.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, ;தம?கல(  

614101   ,�திய கிழ%& �ற க�'ட(

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 2 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆசா.ெத� வா-� 2 , 

3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மகjமியா ெத� வா-� 2 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஜாகீ-உேச
 ெத� வா-� 2 

, 5.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 6.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள�. ;தம?கல(, ேம+&��ற ப�ரதான 

ஒ��% க�'ட(   ,;தம?கல(  614101

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;தம?கல( �/.ெத� வா-� 1 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;தம?கல( 

ெத+&.ெத� வா-� 3 , 3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) சலாம. ெத� வா-� 3 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

வ%ராந68- அALன.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள�. ;தம?கல(, ;தம?கல(  614101   

,ெத+& ப&தி ேம+& பா-.த ஒ��% க�'ட(

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நG-ம?கல( வா-� 3 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேகா�டக( வா-� 3 , 

3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப%கீ-மOதா
 ெத� வா-� 3 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காய�ேதமி6ல. ெத� 

வா-� 3 , 5.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தG
 ெத� வா-� 3

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

263 263 .ஊ.ஒ.ந.நி ப�ள� ேவQ%&'  610102   ,ெத+&ப&தி 

�திய ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ ெத+&ப&தி

1.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேகா(;- அ%ரஹார(  வா-� 1 , 2.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) 

ேகா(;- ந�.ெத� வா-�   1 , 3.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ)   ஆ+ற?கைர ேமல.ெத�  வா-�    1 , 

4.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) கீழ.ெத� வா-�  1 , 5.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ஆ+ற?கைர. 

கீழ. ெத�  வா-�   1,2 , 6.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' ந�.ெத� வா-�  2 , 7.அகரேவQ%&' 

(வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' கிழ%& ெமய�
ேரா�  வா-�   2 , 8.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' 

அ%ரஹார(  வா-�   2 , 9.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' ெத+& ெமய�
ேரா�  வா-�   2,3 , 

10.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' ேமல.ெத� வா-�  3 , 11.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) 

ேவQ%&' ஆ+5�பால( வா-�  3 , 12.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ம?களா�ர( வட%&.ெத� வா-�  3 , 

13.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ம?களா�ர( ந�.ெத� வா-�  3 , 14.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) 

ம?களா�ர( ெத+& ெத�  வா-�   3 , 15.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) கடமனா?&' ெத� வா-�  3 , 

16.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) மாள�ைக.திட6 வா-�  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 .ஊஒநநிப�ள� ேவQ%&'  610102   ,வட%&�ற 

ஓ��% க�'ட( ேம+&�பா-./ வட%&�ப&தி

1.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய�6 ேமல.ெத�  வா-�   1 , 2.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

காள�ய(ம
 ேகாய�6 கீழெத�  வா-�   1 , 3.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச(ம
 திட6 வா-�  1 , 4.சி.தன%&'(வ.கி) 

ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத+&ெத� வா-�  1 , 5.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&'ேமல.ெத� வா-�  1 

, 6.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' ந�.ெத� வா-�  1 , 7.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ராஜேகாபால சாமி ெத� 

 வா-� 1 , 8.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' ெமய�
 ேரா� கீழ.ெத� வா-�   1 , 9.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேவQ%&' அ?காள(ம
 ேகாய�6 ெத�   வா-�    2 , 10.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' சிவ
ேகாய�6 

ெத�  வா-�   2 , 11.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' வட%&.ெத�  வா-�   2 , 12.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேவQ%&' ேரா��.ெத� வா-�   2

Ü¬ùî¢¶ 
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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

265 265 .ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� சி.த
ன%&' 610102  

 ,�திய க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தன%&' ெமய�
ேரா��.ெத� வா-�  2 , 2.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தன%&' 

நாv�.ெத� வா-�  2,3 , 3.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தன%&' காலன�ெத� வா-�  2,3 , 4.சி.தன%&'(வ.கி) 

ம+5( (ஊ) சி.தன%&' கீழ.ெத� வா-�    2,3 , 5.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க-ணாR- கீழ.ெத� வா-�  2,3 , 

6.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க-ணாR- ேமல.ெத� வா-�  2,3 , 7.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க-ணாR- 

&'யான.ெத� வா-�  2,3 , 8.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க6ல'.ெத� வா-�  2,3 , 9.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

வடபாதி ெமய�
 ேரா� ெத�  வா-�    2,3 , 10.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி கீழ.ெத� வா-�  2,3 , 

11.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி &'யான.ெத� வா-�  2,3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� ெவ?கார(ேபைர2-  610102   ,ேம+& 

க�'ட( ெத+&ப&தி  கிழ%&�பா-./

1.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) எட.ெத� வா-� 1 , 2.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) 

wல?&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 3.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) wல?&' அ%ரஹார(  வா-� 1 , 

4.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) wல?&' ெபAய.ெத� வர-� 1 , 5.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி 

wல?&' (ஊ) நிமிலிLேசA வா-� 1 , 6.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) ெவ?கார( ேபைர2- 

ேரா��.ெத� வா-� 1 , 7.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) ஜGவாெத� வா-� 1 , 8.ெவ?கார(ேபைர2- 

(வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) காலண�.ெத� வா-� 1 , 9.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) 

ெவ?கார(ேபைர2- கீழ.ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%கப�ள�, அAேவலி க��;-   

,�திய க�'ட(  கிழ%&� ப&தி, வட%&�பா-.த/.

1.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 2 , 2.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) �னவாச6 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 , 3.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) �னவாச6 கீழ.ெத� வா-� 3 , 4.�னவாச6 (வ.கி), 

பாரதி wல?&' (ஊ) ெநாLசி&' வா-� 4 , 5.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) க��;- அ%ரஹார( வா-� 4 , 

6.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) க��;- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 4 , 7.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) 

;பதிராஜ�ர( ெத� வா-� 4 , 8.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) அறிவE- &'யான.ெத� வா-� 4 , 9.�னவாச6 

(வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) அறிவE- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 4
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 59 of 71



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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® 
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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 ஊ. ஒ. /வ%க�ப�ள� ;Kதாழ?&'  610102   ,வட%& 

பா-.த �திய க�'ட(, கிழ%&�ப&தி

1.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) அ
னவாச6 ெமய�
ேரா� (ஓ�டLச�' ெத� .பKதல' ெத� , 2.;Kதாழ?&'(வ.கி ) 

ம+5( (ஊ) ;Kதாழ?&' ெத�  வா-� 1 , 3.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) மதக'. ெத� வா-� 1 , 4.;Kதாழ?&'(வ.கி 

) ம+5( (ஊ) ப�டார. ெத� வா-� 1 , 5.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ;Kதாழ?&'  ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 

6.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1, 2 , 7.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர. ெத� வா-� 2 , 

8.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) காலண�. ெத� வா-� 2 , 9.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) அ
னவாச6 ெத� வா-� 2 

, 10.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� வா-� 2 , 11.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஈழ?ெகா�டா
 வா-� 2,3 

, 12.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ேமலமணலி Nத6 ெத� வா-� 3 , 13.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ேமலமணலி 

இர�டா( ெத� வா-� 3 , 14.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ேமலமணலி w
றா( ெத� வா-� 3 , 15.;Kதாழ?&'(வ.கி ) 

ம+5( (ஊ) ேமலமணலி நா
கா( ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊ.ஒ./வ%க�ப�ள� கீழமணலி  610103   

,வட%&�பா-.த ம?கE� ஓ��%க�'ட(

1.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) N�ட( வ�ணா-&'ய���� வா-� 1 , 2.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) N�ட( 

காலன�.ெத� வா-� 1 , 3.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKதனா?&' வட%&.ெத� வா-� 1 , 4.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேசKதனா?&' காலண�.ெத� கீழ.ெத� வா-� 1 , 5.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKதனா?&' &'யான. ெத� 

வா-� 1 , 6.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 7.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி 

அ%ரஹார( வா-� 2 , 8.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி ந�.ெத� வா-� 2 , 9.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கீழமணலி ெத+&. ெத� வா-� 2. 3 , 10.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி வட%&. ெத� வா-� 3 , 11.கீழமணலி 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) காரநாத
 ேகாய�6 ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

270 270 ஊரா�சி ஒ
றிய   ந�நிைல�ப�ள�, ஓைகேபைர2-  

610206   ,�திய ெத+& ப&தி ஒ��% க�'ட( கிழ%&� 

பா-.த/, வட%&�ப&தி.

1.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) வட%& ெத� வா-� 1 , 2.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாய�6  

ெத�  வா-� 1 , 3.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 4.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) 

ந�.ெத� வா-� 1 , 5.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-�  1,2 , 6.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) 

ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-�  2 , 7.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத�  வா-�  2 , 8.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி 

) ம+5( (ஊ) அ�ணாகாலண� வா-�  2 , 9.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஜGவாெத� வா-�  2 , 10.ஓைக�ேபைரv- 

ஊரா�சி ேரா��. ெத�  வா-�   2 , 11.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ராமா�ஜ( மணலி ேமல.ெத�  வா-�  3 , 

12.(ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ராமா�ஜ( மணலி கீழ.ெத�  வா-�  3 , 13.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( 

(ஊ) நாகராஜ
 ேகா�டக( காலண�.ெத�  வா-� 3 , 14.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) நாகராஜ
 ேகா�டக(  வா-� 

3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ேவ�உைடயா- நநி.ப�ள� பைழய=-  610110   

,�திய ஒ��%க�'ட( ெத+&� பா-.த/, ேம+&� 

ப&தி, Nதலா( அைற.

1.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) சாதி%பா�சாெத� வா-� 1 , 2.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) &'யான.ெத� வா-� 2 , 

3.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) ேகா(;- ெத+& வட%& வா-� 1,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ேவ�உைடயா- நநி.ப�ள� பைழய=-  610110   

,ேம+&� ப&தி ப�ரதான க�'ட(

1.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) அAசன.ெத� ேம+& கிழ%& வா-� 1 , 2.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) வடக�டைள 

அAசன.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, வடபாதிம?கல(  

610206   ,ப�ரதான% க�'ட( ெத+&�பா-.த/ 

ேம+&�ப&தி

1.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ;ச?&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 2.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ;ச?&' கீழ.ெத� 

வா-� 1 , 3.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) மாய=- வா-� 1 , 4.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ெமய�
ேரா� 

&'யான.ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

274 274 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, வடபாதிம?கல(  

610206   ,ப�ரதான% க�'ட( வட%& பா-.த/ கிழ%& 

ப&தி

1.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) �னவாச6 ெபAயெத� வா-� 2 , 2.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ெதY?&.ெத� 

வா-� 2 , 3.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) �னவாச6 ந� &'யான.ெத� வா-� 2 , 4.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) 

வ�.எO.' ெத� வா-� 2 , 5.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) �னவாச6 ேமல.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, உLசிவா' 

கிள�ய=- கிராம(  610206   ,�திய க�'ட( 

வட%&�ப&தி ேம+&�பா-.த/

1.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ஆ+ற?கைர ேநதாஜி ெத� வா-� 3 , 2.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

உLசிவா' ஒ.தெத� வா-�4 , 3.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ெகா.P- ேரா�. ெத� வா-� 3 , 4.கிள�ய=-(வ.கி) 

வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' வட%& ெத�  வா-�  3 , 5.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' ெத+&.ெத� 

வா-�  3 , 6.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ேசாலLசி வா-� 3 , 7.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

&லமாண�%க( ேரா�� ெத+& வா-� 3 , 8.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ெப�மா� ேகாவ�6ெத�  வா-� 4 , 

9.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- &'யான.ெத� வா-� 4 , 10.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

கிள�ய=- மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 11.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- மாதாேகாய�6 ெத� 

வா-� 4 , 12.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- '?கி.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, உLசிவா' 

கிள�ய=- கிராம(  610206   ,�திய க�'ட( 

ெத+&�ப&தி ேம+&�பா-.த/

1.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- ேமல ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 4 , 2.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( 

(ஊ) கிள�ய=- தாமைர%&ள( வா-� 4 , 3.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- வட%&.ெத� வா-� 4 , 

4.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- ெத+&.ெத� வா-� 4 , 5.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

ப�.ப�ளா% ெத� வா-� 4 , 6.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) வாM%கா6 கைர.ெத� வா-� 4 , 7.கிள�ய=-(வ.கி) 

வடபாதிம?கல( (ஊ) ஆ+ற?கைர ேம+&. ெத� வா-� 4 , 8.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) இர�ைட. ெத� 

வா-� 4 , 9.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' தாமைர%&ள( ெத� வா-� 4 , 10.கிள�ய=-(வ.கி) 

வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' தாமைர%&ள( ெத� வா-� 4 , 11.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) &லமாண�%க( 

ேரா� வட%&.ெத� வா-� 4 , 12.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கீழ உLசிவா'. ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

277 277 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� அALசKதிர�ர(  610206   ,ேம+&� 

ப&தி ப�ரதான ஒ��% க�'( ெத+&�பா-.த/

1.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) Xப.திய( வா-� 1 , 2.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) ெந�?கைர வா-� 1 , 

3.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) இளம?கல( வா-� 1 , 4.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) இளம?கல( &'யானவ- ெத� 

வா-� 1 , 5.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) தி�டேசA வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� அALசKதிர�ர(  610206   ,கிழ%& 

ஒ��% க�'ட.தி
 ைமய அைற ேம+& பா◌ா◌்.த/

1.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) அALசKதிர�ர( &'யான.ெத� வா-� 2 , 2.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) 

அALசKதிர�ர(  கைட.ெத�,ெமய�
ேரா� வா-� 3 , 3.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) அALசKதிர�ர( வட%&.ெத� வா-� 

3 , 4.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 3 , 5.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) கலிம?கல( நாகராஜ
 

ேகா�டக( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� ��ளம?கல(  610206   

,ப�ரதான ஒ��% க�'ட( nலக.திலி�K/  

ெத+&�பா-.த/ ேம+&�ப&தி க�'ட(

1.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ெப�மா� ேகாய�6 கிழ%& அ%ரஹார( ெமய�
 ேரா� ெத� , 

2.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) இKதிராகாKதி காலன� வா-� 1 , 3.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) மகா.மாகாKதி ெத� வா-� 

1 , 4.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 1 , 5.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ெமய�
 ேரா� 

ேம+& அ%ரஹார. ெத� வா-� 1 , 6.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) வட%& �/.ெத� வா-� 1 , 

7.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) கா.தவராய
 ெத� வா-� 1 , 8.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட- ெத� 

வா-� 1 , 9.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� ��ளம?கல(  610206   , 

ேம+&�ப&தி ப�ரதான  க�'ட(  ெத+& பா◌ா◌்.த/

1.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ந.த( ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 2.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ந.த( &'யான.ெத� 

வா-� 2 , 3.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ந.த( காலன�. ெத� வா-� 2 , 4.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ஊ�'யாண� 

ெமய�
 ேரா� வா-� 3 , 5.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ஊ�'யாண� வட%& காலன�.ெத� வா-� 3 , 

6.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ஊ�'யாண� ெத+& காலன�.ெத� வா-� 3 , 7.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) Nதலியா- 

ெத� ஊ�'யாண� வா-� 3 , 8.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ேவளா- ெத�  வா-�  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

281 281 ஊ.ஓ.ெதாட%க�ப�ள� கா%ைகயா'- சா.த=-   

,கிழ%&�ற �திய ஒ��%க�'ட( ெத+& பா◌ா◌்.த/

1.கா%ைகயா' (வ.கி) பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' ேமல.ெத� வா-� 2,3 , 2.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

மKைத%கார. ெத�  வா-� 3 , 3.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 3 , 

4.கா%ைகயா'(வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' கீழ.ெத� வா-� 3 , 5.கா%ைகயா'(வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' 

ஆ+ற?கைர. ெத� வா-� 1 , 6.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 

7.கா%ைகயா'(வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' ப��ைளயா- ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 8.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

கா%ைகயா' N�க
ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 9.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- வட%&. ெத� வா-� 3 , 

10.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- அ%ரஹார(  ெத+&. ெத� வா-� 3 , 11.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

சா.த=- கீழ.ெத� வா-� 3 , 12.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- ெத+&. ெத� வா-� 3 , 13.சா.த=- 

(வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- ந�.ெத� வா-� 3 , 14.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- காள�ய(ம
 ேகாய�6 

ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊ.ஓ.ெதாட%க�ப�ள� கா%ைகயா' சா.த=-   

,ேம+&�ப&தி ஒ��% க�'ட( ெத+&�பா-.த/

1.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) ந
ன�ம?கல( ெமய�
 ேரா� வா-� 4 , 2.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

ந
ன�ம?கல( காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 3.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) ந
ன�ம?கல( அ%கைர.ெத� 

வா-� 4 , 4.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சKைதெவள� ேமல.ெத� வா-� 4 , 5.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

சKைதெவள� கீழ.ெத� வா-� 4 , 6.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சKைதெவள� ெமய�
 ேரா� வா-� 4 , 7.சா.த=- 

(வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- மாAய(ம
 ேகாய�6ெத� வா-� 3 , 8.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- 

ேதா��.ெத� வா-� 3 , 9.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- கீழ.ெத� வா-� 3 , 10.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- 

(ஊ) சா.த=- ெத+&.ெத� வா-� 3 , 11.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள�, பா��&'- 614101   

,வடகிழ%& ஒ��%க�'ட( ெத+&�பா-.த 

கிழ%&�ப&தி

1.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) தி�வ�Qவ- நக- வா-� 1 , 2.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ெபAயெத� வா-� 2 , 

3.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

284 284 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள�, பா��&'- 614101   

,ேம+&�பா-.த வட%& க�'ட(

1.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ெலன�
 ெத� வா-� 3 , 2.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) பால
 நக- வா-� 3 , 

3.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) அ(ேப.கா- ெத� வா-� 3 , 4.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) சீன�வாச நக- வா-� 3 , 

5.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ஜGவாெத� வா-� 4 , 6.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) பாரதி நக- வா-� 4 , 

7.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- வா-� 3 , 8.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) வ�.ப�.எ( ெத� வா-�   2 , 

9.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) கா.தாய�அ(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 10.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ேதா��. ெத� 

வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊ.ஓ.ந.நி.ப�ள� வடேகாவ=-  614102    

,வட%&�பா-.த ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி

1.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 1 , 2.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &Lசிபாைளய.ெத� வா-� 1 , 

3.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத�. வா-� 1 , 4.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 5.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யானெத� கிழ%& வா-� 2 , 6.வடேகாவ=- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� வட%& வா-� 2 , 7.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� ேம+& வா-� 2 , 

8.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� ெத+& வா-� 2 , 9.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 3 

, 10.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� வா-� 3 , 11.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 3 , 

12.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஜGவா.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ஊரா�சிஒ
றிய./வ%க�ப�ள� ெத
ேகாவ=-6 14102  

 ,வட%&�பா-.த �திய ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி

1.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
ேகாவ=- வட%&.ெத� வா-� 1 , 2.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

Nதலியா- ெத� வா-� 1 , 3.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 4.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமல.ெத� வா-� 1 , 5.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காலன�.ெத� வா-� 2 , 6.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெத+& ெத� வா-� 2 , 7.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 8.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ைத%கா6 வா-� 2 , 9.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ப�ைக வா-� 2 , 10.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

வா%ேகா�ைடெமய�
ேரா� வா-�-3    , 11.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வா%ேகா�ைட கீழ.ெத� வா-� 3 .ெத� 

வார , 12.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வா%ேகா�ைட ேமல.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

287 287 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, மTசனவா' -  

மண%கைர 614 101   ,கிழ%&�பா-.த ஒ��% க�'ட( 

ெத+&�ப&தி

1.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) மTசனவா' வட%&.ெத�  வா-� 1 , 2.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) 

ஜGவா.ெத� வா-� 1 , 3.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) மண%கைர வா-� 1 , 4.தி�ராேமOவர( (வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) ெவ��%&ள( வா-� 2 , 5.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) தி�ச%திN+ற( வா-� 3 , 

6.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) �ற%ேகா�டக( வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�ராேமOவர(   

,�திய ஒ��%க�'ட( கிழ%&ப&தி ெத+&பா◌ா.த/

1.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) தி�ராேமOவர( ேகாய�6ெத� வா-�4 , 2.தி�ராேமOவர( (வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) தி�ராேமOவர( அAசன.ெத�  வா-�  3 , 3.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) 

தாமைர%&ள( ெத� வா-� 7 , 4.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேசன%கைர.ெத� வா-� 2 , 5.மTசனவா'(வ.கி)  

தி�ராேமOவர( (ஊ) ;%&ள. ெத� வா-� 1 , 6.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) சி.தி வ�னாயக- ேகாய�6 ெத� 

வா-� 1 , 7.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) க�வ%&ள( வா-� 2 , 8.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) 

சி
ன%க
ன� ேதா�� வா-� 2 , 9.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேசன%கைர ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 

10.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) Z�பாLசி% ேகா�ைட &'யான.ெத� வா-� 2 , 11.மTசனவா'(வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) Z�பாLசி% ேகா�ைட ந.த( அAசன.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊஒ.ந.நி.ப�ள� , தி�ராேமOவர(  614101   

,ெத+&�ப&தி ஒ��க�'ட(  வட%&�ப&தி 

ேம+&�பா-./

1.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ெச?ைகேம� கைட.ெத� வா-� 3 , 2.தி�ராேமOவர( (வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) ெச?ைகேம� கீழ.ெத� வா-� 4 , 3.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேகா�டகLேசA  

ெமய�
 ேரா� வா-� 4 , 4.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) சி.தி வ�நாயக- ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 

5.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேகா�டகLேசA ேமல.ெத� வா-� 4 , 6.தி�ராேமOவர( (வ.கி)  

தி�ராேமOவர( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 4 , 7.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ஜGவா.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

290 290 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள�,த�ண G-&
ன( - 

614101   ,ேம+&�பா-.த பைழய ஒ��%க�'ட( 

ெத+&�ப&தி

1.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) அMய(ேப�ைடேரா��ெத�  வா-� 1 , 2.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா- 

ேகாய�6 ெத� வா-� 1 , 3.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&. ெத�  ெத+&. ெத� வா-� 2 , 4.ஓவ-LேசA (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) பைழய கா%ைகயா' அ%கைர �/.ெத� வா-�  2 , 5.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�a- அAசன. ெத� 

வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� ,த�ண G-&
ன(   

614101   ,வட%&�பா-.த �திய ஒ��%க�'ட( 

கிழ%&�ப&தி

1.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) அ�ணாநக- �/.ெத� வா-� 3 , 2.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) த�ணG- &
ன(  

ப�ள�வாச6 ெமய�
 ேரா� வா-� 3   , 3.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) இOமாய�6 ெத� வா-� 3 , 4.ேவ+&' (வ.கி) 

ஓவ-LேசA (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 3 , 5.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) சிவ
ேகாய�6 ெத� வா-� 3 , 6.ேவ+&' (வ.கி) 

ஓவ-LேசA (ஊ) த�ணG-&
ன( ேமல ஆதி திராவ�ட- ெத� வா-� 4 , 7.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) த�ணG-&
ன( 

கீழ ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 4 , 8.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) பாரதி நக- வா-� 4 , 9.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) 

ேவ+&' ேமல.ெத� வா-� 4 , 10.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) ேவ+&' கீழ.ெத� வா-� 4 , 11.ேவ+&' (வ.கி) 

ஓவ-LேசA (ஊ) ேகாவ�6ப./ ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, &லமாண�%க(   

610206   ,வட%& ப&தி �திய க�'ட( ேம+&�பா-./

1.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ராமநாத�ர( கீழ.ெத� வா-�- 1 , 2.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ராமநாத�ர( 

ந�.ெத� வா-�- 1 , 3.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ராமநாத�ர( ேமல.ெத� வா-�- 1 , 4.&லமாண�%க( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) &லமாண�%க( வட%& ெத� வா-�- 1 , 5.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) &லமாண�%க( ெத+& ெத� 

வா-�- 2 , 6.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ
�&' கீழ.ெத� வா-�- 2 , 7.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) 

அ
�&' ேமல.ெத� வா-�- 2 , 8.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ
�&' வட%& ெத� வா-�- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள� ெபAயெகா.P-  610206   ,�திய 

கிழ%&�ப&தி ஒ��%க�'ட( ெத+&�பா-./ 

ேம+&�ப&தி

1.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) ம
னTசி ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 2.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) அகரெகா.P- 

&'யான.ெத� வா-� 1 , 3.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) சி
ன%ெகா.P- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 

4.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) ெபAயெகா.P- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2 , 5.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) 

ெபAயெகா.P- &'யான.ெத� வா-� 3 , 6.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) ெபAயெகா.P- யாதவ- ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

294 294 ஊ.ஒ./வ%க�ப�ள� மண%கைர  610206   ,�திய 

ஒ��க�'ட( ெத+&ப&தி கிழ%&�பா-./

1.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 1 , 2.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாய�6 ெத�  வா-� 1 , 

3.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வட%&ெத� வா-� 1 , 4.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 

5.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) தி�வாச6 ேம��.ெத� வா-� 1 , 6.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) மண%கைர ேமல.ெத� 

வா-� 2 , 7.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' வட%&. ெத� வா-� 2 , 8.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) நாடா- ெத� 

வா-� 2 , 9.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' ப��ைளயா- ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 10.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) 

வடேவ+&' ந�.ெத� வா-� 3 , 11.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' ெத+&.ெத� வா-� 3 , 

12.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' பைழய காலன� ெத�   வா-�  3 , 13.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' 

�திய காலன�.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 ஊ.ஒ./வ%க�ப�ள� தி�நா�'ய.தா?&'  610202   

,ப�ரதான க�'ட( வட%&�பா-./ கிழ%&�ப&தி

1.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 2.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) 

தி�நா�'ய.தா
&' ந�.ெத� வா-� 1 , 3.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' வட%&.ெத� வா-� 1 , 

4.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' கீழ.ெத� வா-� 1 , 5.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) 

தி�நா�'ய.தா
&' ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 6.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' ெத+&. ெத� வா-� 

1 , 7.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) &மாரம?கல( வா-� 1 , 8.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ராஜா?க�டைள வட%&.ெத� 

வா-� 1 , 9.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ராஜா?க�டைள ேமல.ெத� வா-� 2 , 10.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) 

ராஜா?க�டைள ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 11.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) சிவ
ேகாய�6 கீழ.ெத� வா-� 2 , 

12.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெகா-%க'. ெத� வா-� 2 , 13.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) வட%&. ஆதிதிராவ�ட- ெத� 

வா-� 2 , 14.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2 , 15.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ேமல 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2 , 16.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ேமல ெவள�.ெத� வா-� 2 , 17.பால%&றிLசி 

(வ.கி)ம+5((ஊ) ப�டார ஒைட.ெத� வா-� 2 , 18.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) பால%&றிLசி ேவளாள- ெத� வா-� 3 , 

19.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 3 , 20.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) காலண�. ெத� வா-� 3 , 

21.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெச(ப�ய ந.த( வா-� 3 , 22.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) மாமர.த' ெத� வா-� 3 , 

23.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெத+&. ெத� வா-� 3 , 24.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ;Kேதா�ட( ஆ+ற?கைர.ெத� 

வா-� 3 , 25.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ;Kேதா�ட( பைழய.ெத� வா-� 3
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

296 296 ஊ.ஒ. ந.நி.ப�ள� சி.திைர2-  610205   ,�திய கிழ%& 

ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ வட%&�ப&தி

1.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ைலய
 ெத� வா-�  1 , 2.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகார(�. ெத� வா-� 1 , 

3.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) காலன�. ெத� வா-� 1 , 4.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசா.திAய( வா-�  1 ெத� , 

5.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.திைர2- அ%ரஹார( &'யான.ெத�     வா-� 2 , 6.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா�  வா-� 2 , 7.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.திைர2- அAசன.ெத� வா-� 2 , 8.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) சி%கெவள� &'யான.ெத� வா-� 2 , 9.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி%கெவள� அAசன.ெத� வா-� 2 , 

10.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�( ம/%Z- கீழ.ெத� வா-�  3 , 11.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�( ம/%Z- 

ஓம%&ள( வா-� 3 , 12.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�( ம/%Z- ேமல.ெத� வா-� 3 , 13.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ஆதிவ�ட?க( கீழ.ெத� வா-� 3 , 14.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல%ேகா�டக( வா-� 3 , 15.சி.திைர2-(வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ஆதிவ�ட?க( ேமல.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசKத?&' 610206  

 ,�திய ெத
�ற  ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ 

ெத+&�ப&தி

1.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபாMைக ந68- கீழ.ெத� வா-�- 1 , 2.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபாMைக ந68- 

ேமல.ெத�  வா-�- 1 , 3.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' ெத+&.ெத� வா-�- 2 , 4.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேசKத?&' ெமய�
ேரா� ெத�  வா-�- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசKத?&' 610206  

 ,ெத+&�ற  �திய ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ 

வட%&�ப&தி

1.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' காலன� ெத� வா-�- 2 , 2.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' 

ப�ள�யாண�. ெத� வா-�- 2 , 3.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' ப�ள�வாச6 ெத� வா-�- 2 , 4.ேசKத?&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' கைட.ெத� வா-�- 2 , 5.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' க(மாள. ெத� வா-�- 

2 , 6.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( கீழ.ெத�  வா-�- 3 , 7.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( ேமல.ெத� 

வா-�- 3 , 8.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( காலன� ெத� வா-�-3 , 9.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( 

கீழஅAசன. ெத� வா-�- 3 , 10.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �ததகர( வாM%கா6ப�ைக வா-�- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

299 299 ஊ.ஒ.ந.ப�ள� ஒ��%க�'ட( மாவ�ட&'  610206   

,�திய ஒ��க�'ட(  ேம+&�ப&தி ெத+&�பா-./

1.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாவ�ட&' வட%& அAசன.ெத�வா-� 1 , 2.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) 

மாவ�ட%&' ெத+& அAசன. ெத� வா-� 1 , 3.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாவ�ட%&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 

4.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால%&றிLசி வட%&. ெத�  வா-� 1 , 5.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால%&றிLசி 

ெமய�
 ேரா� ெத� வா-� 1 , 6.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால%&றிLசி ெத+& ெத� வா-� 1 , 7.மாவ�ட&' (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) வ�சாலா�சி�ர( மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 8.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) வ�சாலா�சி�ர( 

ேமல.ெத� வா-� 2 , 9.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெல�Xமி நாராயண�ர( ெமய�
 ேரா� ெத� வா-� 2 , 

10.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேகா�டக( ேமல.ெத� வா-� 2 , 11.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேகா�டக( ெமய�
 

ேரா� ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, ெச�வாமண� 610205   

,ெத+&�ற ஒ��%க�'ட( வட%& பா-.த/ கிழ%& 

ப&தி

1.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலLேச.தி ெத� வா-�- 1 , 2.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-�- 1 

, 3.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெச�'&ள%கைர ெத� வா-�- 1 , 4.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேம���பாைளய( 

ெத� வா-�- 1 , 5.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப.த- ெத� வா-�- 1 , 6.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) Nதலியா- 

ெத� வா-�- 1 , 7.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ%ரஹார. ெத� வா-�- 1 , 8.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெபAய 

&ள%கைர ெத� வா-�- 1 , 9.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான. ெத� வா-�- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, ெச�வாமண� 610205   

,கிழ%& ேநா%கிய �திய க�'ட(

1.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) இY�;- நாடா- ெத� வா-�- 2 , 2.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந.த( ேரா��.ெத� 

வா-�- 2 , 3.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) இY�;- ெத� வா-�- 2 , 4.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீரால.P- ெத� 

வா-�- 2 , 5.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�வாசல'. ெத� வா-� 2 , 6.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால
 

ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
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168   திவா�� 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

302 302 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�ெந6லிகாவ6  

 ,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட( வட%& பா-.த/ - 

கிழ%& ப&தி

1.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� வா-� 2 , 2.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) 

சாைல.ெத� வா-� 2 , 3.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) jAய&ள. ெத� வா-� 2 , 4.மார?&' (வ.கி). 

,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) வட%& ெத�  வா-� 2 , 5.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 

6.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 2 , 7.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ெத+&.ெத� 

வா-� 2 , 8.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) மடவ�ளாக( வா-� 2 , 9.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) 

ரய�ல'. ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� மார?&'    

,கிழ%&�ற ேம+&�பா-.த  �திய ஒ��%க�'ட(

1.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) தாமைரப�ள( வா-� 1 , 2.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ேமல 

மார?&'  வா-�1 , 3.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ஜGவா ெத�  வா-� 1 , 4.மார?&' (வ.கி). 

,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ)  பால
 ெத�   வா-� 1 , 5.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 

6.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ெச%க' ந.த( வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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 ெதாட�க�ப�ள� ேம���பா��த  

ஒ���க��ட� வட���ப�தி   ,உ�தமதான$ர�-

614205

1.உ�தமதான$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹாரெத1, வா�� 1 , 2.உ�தமதான$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேச�ைவ�கார�ெத1 வா�� 

1 , 3.உ�தமதான$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா�� 2 , 4.உ�தமதான$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா�� 2 , 

5.உ�தமதான$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா�� 2 , 6.உ�தமதான$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா� வா��1 , 

7.அ
8�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ
8�� ெமய6
ேரா� வா��1 , 8.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா�� 1 , 

9.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ
8�� ெத���ெத1 வா�� 1 , 10.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ
8�� கீழ�ெத1 வா�� 1 

, 11.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ
8�� அ�ரஹார� வா�� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� கிழ���பா��த  

ஒ���க��ட� ெத���ப�தி   ,உ�தான�-614 208

1.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா�  வா 2 , 2.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா�� 2 , 3.அ
8��(வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா�� 2 , 4.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா�� 1 , 5.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ)  

ெத���ெத1 வா�� 2 , 6.அ
8��(வ.கி) ம�.� (ஊ) வ>டா?� வா�� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள� , ந@?�,614208   

,ேம���ப�தி ஒ���க��ட� ெத���$ற�

1.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� வ Aதி வா�� 1 , 2.ந@?�(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலவ Aதி வா�� 1 , 3.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழ வ Aதி வா�� 1 , 4.ந@?�(வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�வாணவ Aதி வா�� 1 , 5.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� வ Aதி வா 1 , 6.ந@?� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-1&3 , 7.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹாரெத1 வா��-2 , 8.ந@?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வாழ�பழ�கைட�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள� , ந@?�,614208   

,ேம��பா��த ஒ���க��ட� கிழ��ப�தி

1.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) D�ெகா>டா
 ஆ. தைல�$�ெத1  வா��-2 , 2.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� ெத1 வா��-2 

, 3.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல வட�ேபா�கி� ெத1  வா��-2 , 4.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�  ெத1  வா��-3 , 

5.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண�ேகா� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-3 , 6.ந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண�ேகா� ��யான 

ெத1  வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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

5 5 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ஒ���க��ட� 

கிழ��$ற� வட��ப�தி   ,FலாGவாHேசI-

614208

1.DலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகா�டJேசI அ�ஹார� வா�� எ> 1 , 2.DலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அ�பலகாரெத1  வா�� எ> 1 , 3.DலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா�  வா�� எ> 1 , 4.DலாGவாHேசI (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெத�� அ�பல�கார ெத1  வா�� எ> 1 , 5.DலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) களHேசI ��யான ெத1  வா�� 

எ> 1 , 6.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) களHேசI ஆதிதிவ6ராட� ெத1  வா�� எ> 1 , 7.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ேகா�டJேசI ஆதிதிவ6ராட� ெத1  வா�� எ> 1 , 8.சாலேபாக�(வ.கி) FலாGவாHேசI (ஊ) சாலேபாக� ெமய6
 ேரா� 

வா�� எ>-3 , 9.சாலேபாக�(வ.கி) FலாGவாHேசI (ஊ) சாலேபாக� ��யான ெத1  வா�� எ> 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ேம��ப�க 

ஒ���க��ட�  வட��ப�தி   ,FலாGவாHேசI-

614208

1.சாலேபாக�(வ.கி) FலாGவாHேசI (ஊ) சாலேபாக� வட�� ஆதிதிராட� ெத1 வா�� எ>    -3 , 2.சாலேபாக�(வ.கி) 

FலாGவாHேசI (ஊ) சாலேபாக� ெத�� ஆதிதிராட� ெத1 வா�� எ> 3  , 3.சாலேபாக�(வ.கி) FலாGவாHேசI (ஊ) 

சாலேபாக� இர>டாவ= ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� , 4.ஆவ6Jசாவ�(வ.கி) DலாGவாHேசI (ஊ) ஆவ6Jசாவ� ��யான 

ெத1 வா�� எ> 3 , 5.ஆவ6Jசாவ�(வ.கி) DலாGவாHேசI (ஊ) ஆவ6Jசாவ� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 3 , 

6.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) FலாGவாேசI ��யான ெத1 வா�� எ> 2 , 7.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

FலாGவாேசI ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 2 , 8.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) கா1�� ெமய6
 ேரா� வா�� எ> 2 

, 9.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) கா1�� ��யான ெத1 வா�� எ> 2 , 10.FலாGவாHேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) கா1�� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 2

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

7 7 நி�மலா உய�நிைல� ப�ள�  ேம���$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   ,மண��>� -

614 302

1.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண��>� வட�� ெத1 வா�� எ> 1 , 2.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண��>�  ெத�� 

ெத1 வா�� எ> 1  , 3.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண��>� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 1 , 4.மண?� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) நாகமMகல� ெமய6
 ேரா� வா�� எ> 1 , 5.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாகமMகல� ேதா�$ ெத1 வா�� எ> 1 , 

6.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாகமMகல� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா�� எ> 1 , 7.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ள� திட@ 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 1 , 8.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசா�தமMகல� ெமய6
 ேரா� வா�� எ> 1 , 9.மண?� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசா�தமMகல� ெத�� ெத1 வா�� எ> 1 , 10.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசா�தமMகல� ெமய6
 ேரா� 

வா�� எ> 1 , 11.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசா�தமMகல� ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 1 , 12.மண?� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) $=��� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 �� எ> 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 நி�மலா உய�நிைல� ப�ள�  கிழ���$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   ,மண��>�-

614302

1.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மMகல� ��யான ெத1 வா�� எ> 2 , 2.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மMகல� ேதா�$ ெத1 

வா�� எ> 2 , 3.மண?�(வ.கி) ம�.� (ஊ) மMகல� காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா�� எ> 2 , 4.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மMகள� ந��ெத1 வா�� எ> 2 , 5.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மNைத�கைர ெத1 வா�� எ> 2 , 6.மண?� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) மண?� ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 2 , 7.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண?� ��யான ெத1 வா�� எ> 2 , 

8.மண?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண?� கீழ ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� எ> 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரசின� ஆதிதிராவ6ட�நல�ப�ள� (கிGதள� 

ந�அைற ேம�� ப�தி   

,வட��நாயக
ேப�ைடமதகர�,614302

1.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��நாயக
ேப�ைட கீழ�ெத1   வா.எ>.1 , 2.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� நாயக� 

ேப�ைட ேமல�ெத1 வா�� எ> 1 , 3.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��நாயக� ேப�ைட  ெத1 வா�� எ> 1 , 4.மதகர� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) மாNேதா�$� ெத1 வா�� எ> 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய ேசைவ ைமய�   ,கிழ�� 

பா��த  ைமய க��ட� மதகர�-614302

1.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கJச�ப�= ெத1 வா�� எ> 2 , 2.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மதகர� கீழ�ெத1 வா�� எ> 2 , 

3.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மதகர� ��யான ெத1 வா�� எ> 2 , 4.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மதகர� ேமல�ெத1 வா�� 

எ> 2 , 5.மதகர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மதகர� $=�ெத1 வா�� எ> 2

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

11 11 அரசின�  உய�நிைல� ப�ள� ெத���$ற 

வட���பா��த  ஒ���க��ட�   ,இனா�கிள�O� 

614208

1.இனா�கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா�� எ> 1 , 2.இனா�கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��� ெத1 வா�� எ
2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அரசின�  உய�நிைல� ப�ள� கிழ��$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   ,இனா�கிள�O� 

614208

1.இனா�கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா�� எ> 2 , 2.இனா�கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா�� எ> 2 , 

3.இனா�கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� எ>-1 , 4.இனா�கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா�� 

எ> 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 அரசின�  உய�நிைல� ப�ள� கிழ��$ற 

வட���பா��த  ஒ���க��ட� ெத���ப�தி   

,இனா�கிள�O� 614208

1.ெரMகனாத$ர� (வ.கி) இனா�கிள�O� (ஊ) ெரMகனாத$ர� ேமல�ெத1 வா�� எ> 3     , 2.ெரMகனாத$ர� (வ.கி) 

இனா�கிள�O� (ஊ) ெரMகனாத$ர� காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா�� எ> 3 , 3.ெரMகனாத$ர� (வ.கி) இனா�கிள�O� (ஊ) 

ெரMகனாத$ர� ந��ப�ைக வா�� எ>-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� ப6ரதான 

ஒ��க��ட�  ேம��$றஅைற வட�� பா��த=  

 ,சாPவ�ேப�ைட ஆQ�,612701

1.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காNதி நக� வா��-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� சாPவ�ேப�ைட 

ஆQ�,612701   ,ப6ரதான ஒ���க��ட�  ப6
$ற  

ேம���ப�தி கிழ�� பா��த =

1.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச
னதிெத1 வா��-1 , 2.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத1 வா��-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� , ஆQ�- 612701 

  ,கிழ��ப�தி  ஒ��க��ட�

1.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா� வா��-2 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

17 17 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� சாPவ�ேப�ைட 

ஆQ�- 612701   , ேம���பா��த  பா��த ெத�� 

ஒ��  க��ட�

1.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாPவ� ேப�ைட ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1 வா��-4  , 2.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சா8வ�ேப�ைட 

கீழ�ெத1 வா��-4 , 3.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சா8வ�ேப�ைட  ெமய6
ேரா� வா��-4 , 4.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாPவ� 

ேப�ைட  ெத��  ெத1   வா��-4 , 5.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாPவ� ேப�ைட  ந��ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள�  ைமய $திய 

ஒ���க��ட� கிழ��$ற    , ேம���பா��த = 

அைற வட���ப�தி  ஆQ�-612701

1.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ெபIய� ெத1 வா��-3 , 2.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
ன DRS� ெத1  வா��-3 , 

3.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ DRS� ெத1  வா��  -3 , 4.ஆQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��டா
 �ள� ெத1  வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 அரT உய�நிைல�ப�ள� ேகாவ6Nத�� 612704   

,ேம��$ற� ஒ��க��ட�  கிழ���பப�தி

1.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 2.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளா� ெத1 க�மாள�ெத1 வா��-1 

, 3.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா�  வா��-1 , 4.ேகாவ6Nத��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dகம= அலி ஜி
னா ெத1 

வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அரT உய�நிைல�ப�ள�   ேகாவ6Nத��,612704   

,ேம��$ற ஒ��க��ட�  கிழ���பா��த =

1.ேகாவ6Nத��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பாV�கார ெத1 வா��-1 , 2.ேகாவ6Nத��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-1 , 

3.ேகாவ6Nத��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�பல�கார ெத1 ச�திர� வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� (ேம��ப�தி 

ஓ��க��ட� ெத��பா��த =   

,ேகாவ6Nத��612704

1.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆசா�ெத1 தி�$T@தா
ெத1 ெவ@ப�நக� வாஎ
2 , 2.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ப�ள�வாச@ , கிழ�� DRS� ெத1    வா��-2 , 3.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேச�பார� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 அரT உய�நிைல ப�ள� ேகாவ6Nத�� 612704   

,ெத��$ற கிழ�� பா��த ஒ�� க��ட� ெத�� 

ப�தி

1.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ,ெத��,DRS�ெத1 வா��-2 , 2.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஜாகீ� உேச
 ெத1  வா��-2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  ேகாவ6Nத��  

 ,கிழ�� ப�க  ஒ���க��ட� ெத���பா��த =

1.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 ேம�� வா��-3 , 2.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ,ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

கிழ�� வா��-3 , 3.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாடா� ெத1 வா��-3 , 4.வாண6யMகர�ைப (வ.கி)  ேகாவ6Nத�� (ஊ) 

வாண6யMகர�ைப வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 76



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

24 24 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  ேகாவ6Nத��  

 ,ஒ���க��ட� (எRஎRஐ) தி�ட�

1.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெந�வாச@ அகDைடயா� ெத1 ம�.� D���ெத1   , 2.ேகாவ6Nத�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெந�வாச@ ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ஓ��க��ட� 

கிழ��பா��த =    ,சNதிரேசகர$ர�,612804

1.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-1&2 , 2.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வாைழ�க�ைட,ேதா�$ வா��-

1 , 3.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Y>� ேரா� வா��-1 , 4.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Y>� அ�ரஹார� வா��-1 , 

5.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Y>� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-1 , 6.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-2&1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

சNதிரேசகர$ர�,612804    ,மMகZ1 

ஓ���க��ட� ெத�� ப�தி

1.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� வா��-2 , 2.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�த� ேரா� வா��-2 , 

3.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைட�ெத1 வா��-2 , 4.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2&3 , 

5.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இைட�ெத1 வா��-2 , 6.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� அ�ரகார� வா��-2 , 

7.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� அ�ரகார� வா��-3 , 8.சNதிரேசகர$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

ஆதிJசமMகல�,612804   ,மMகZ1 

ஒ���க��ட� ெத��$ற� கிழ��பா��த =

1.ஆதிJசமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.ஆதிJசமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிJசமMகல� 

ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��-1 , 3.ஆதிJசமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவதா�பர� - வா��-2 , 4.ஆதிJசமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அ�டமMகல� ��யான�ெத1(ம)ஆதிதி.ெத1 வா��2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� (ஒ��க��ட�) 

வட��பா��த =   ,வ61�பா�சி$ர�,612804

1.வ61�பா�சி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சிமிலிேம��ெத1 வா��-1 , 2.வ61�பா�சி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம[னா�சி�ள� கைர வா��-

1 , 3.வ61�பா�சி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-1 , 4.வ61�பா�சி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��-1&2 , 

5.வ61�பா�சி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பாதிI$ர�  வா� �-2 , 6.வ61�பா�சி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
னகர� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 அரசின� ஆ>க�  ேம@நிைல�ப�ள� ேம���$ற 

வட���பா��த  ப6ரதான ஒ்ட��க��ட�    

,வலMைகமா
,612804

1.வலMைகமா
 (ேப) லாய� ெத1 வா��-10 , 2.வலMைகமா
 (ேப) சிM�� ெத1 வா��-11 , 3.வலMைகமா
 (ேப) மணெவள� 

ெத1 வா��-13

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

30 30 அரசின� ஆ>க�  ேம@நிைல�ப�ள� 

வலMைகமா
 612804   ,வட��$ற ெத�� பா��த 

ஒ�� க��ட�

1.வலMைகமா
  (ேப) ேசன�ய� ெத1 வா��-9 , 2.வலMைகமா
  (ேப) ேகாத>டராம� ெத1 வா��-9 , 3.வலMைகமா
  (ேப) 

ேகாய6@ ப�= வா��-6 , 4.வலMைகமா
 (ேப) காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1  வா�� -9 , 5.வலMைகமா
  (ேப) ெசNதமிG நக� 

வா��-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அரசின� ஆ>க�  ேம@நிைல�ப�ள� 

வலMைகமா
 612804   ,வட���$ற ெத�� 

பா��த ஒ�� க��ட�

1.வலMைகமா
  (ேப) சாRதிI ேரா� வா��-13 , 2.வலMைகமா
  (ேப) ெசௗக� ெத1 வா��-11 , 3.வலMைகமா
  (ேப) 

ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-11 , 4.வலMைகமா
  (ேப) Dகமதிய� ெத1 வா��-9 , 5.வலMைகமா
 (ேப) நA�=�கார� ெத1 

வா��-6 , 6.வலMைகமா
  (ேப) கைட� ெத1  வா��-8 , 7.வலMைகமா
  (ேப) க�ள� ெத1 வா��-12 , 8.வலMைகமா
  (ேப) 

பாபநாச� ேரா� வா��-12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 அரசின� ஆ>க�  ேம@நிைல�ப�ள� 

வலMைகமா
 612804   ,வட��பா��த க��ட� 

கிழ���ப�தி

1.வலMைகமா
  (ேப) ராம� ச
னதி வா��-8 , 2.வலMைகமா
  (ேப) மதி�$� ெத1 வா��-12 , 3.வலMைகமா
  (ேப) வரத� 

ெத�� மடவளாக�  வா��-12 , 4.வலMைகமா
  (ேப) $=� ெத1 வா��-15 , 5.வலMைகமா
  (ேப) அMகாள�ம
 ேகாவ6@ 

ெத1  வா��-14 , 6.வலMைகமா
  (ேப) ெவ�ளாள� ெத1 வா��-14 , 7.வலMைகமா
  (ேப) வரத� கீழ வ Aதி  வா��-14 , 

8.வலMைகமா
  (ேப) வரத� �ள� ெத1  வா��-14 , 9.வலMைகமா
  (ேப) வரத� ச
னதி ெத1  வா��-14

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� ந�அ�ரகார� 

வலMைகமா
,612804   ,மMகZ1 

ஒ���க��ட� ெத���ப�தி

1.வலMைகமா
  (ேப) அVயனா� ேகாய6@ ெத1  வா��-8 , 2.வலMைகமா
  (ேப) ைகலாசநாத� ெத��� ெத1  வா��-8 , 

3.வலMைகமா
  (ேப) ைகலாசநாத� ச
னதி ெத1 வா��-3 , 4.வலMைகமா
  (ேப) வ6Tவநாத� கீழ வ Aதி  வா��-8 , 

5.வலMைகமா
  (ேப) ��பேகாண� ேரா� வா��-15 , 6.வலMைகமா
  (ேப) ச�த�கார� ெத1 வா��-1 , 7.வலMைகமா
  (ேப) 

க
ன�ய� ெத1 வா��-15 , 8.வலMைகமா
  (ேப) ெச��� ெத1 வா��-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� ந�அ�ரகார� 

வலMைகமா
,612804   ,மMகZ1 

ஒ���க��ட� வட���ப�தி

1.வலMைகமா
  (ேப) வரதராஜ� ேப�ைட� ெத1  வா��-1 , 2.வலMைகமா
  (ேப) சி�த
 =ைற ேரா�  வா��-15 , 

3.வலMைகமா
  (ேப) பால�கைர ேரா� வா��-1 , 4.வலMைகமா
  (ேப) ந�நாராச� ேரா� வா��-1 , 5.வலMைகமா
  (ேப) மர� 

ெவ��� ெத1  வா��-1 , 6.வலMைகமா
  (ேப) வைளய@கார� ெத1 வா��-7 , 7.வலMைகமா
  (ேப) T�பா நாய�க
 ெத1  

வா��-7 , 8.வலMைகமா
  (ேப) �டD1��  வழி நட�$  வா��-2

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

35 35 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ேமல 

அ�ரஹார� கிழ�� ப�தி   ,வலMைகமா
,612804

1.வலMைகமா
  (ேப) �Jசிபாைளய� ெத1 வா��-8 , 2.வலMைகமா
 (ேப) �JசிபாைளயJ சN= வா��-8 , 3.வலMைகமா
  (ேப) 

ேமல அ�ரஹார� வா��-5 , 4.வலMைகமா
  (ேப) பா^ெச���ள� ெத1 வா��-5 , 5.வலMைகமா
  (ேப) வட�� அ�ரஹார� 

வா��-7 , 6.வலMைகமா
  (ேப) ந� அ�ரஹார� வா��-5 , 7.வலMைகமா
  (ேப) ெத�� அ�ரஹார� வா��-5 , 8.வலMைகமா
 

(ேப) மர�பாைளய� ெத1 வா��-4 , 9.வலMைகமா
  (ேப) எ@ைலய�ம
 ேகாவ6@ ெத1  வா�� -4 , 10.வலMைகமா
  (ேப) கீழ 

அ�ரஹார� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ேமல 

அ�ரஹார� ேம���ப�தி மMகZ� 

ஒ���க��ட�    ,வலMைகமா
,612804

1.வலMைகமா
  (ேப) பாVகார� ெத1 வா��-2 , 2.வலMைகமா
  (ேப) கீழ� ெத1 வா��-3 , 3.வலMைகமா
 (ேப) உ�$�கார� 

ெத1 வா��-2 , 4.வலMைகமா
 (ேப) $MகHேசI வா��-3 , 5.வலMைகமா
 (ேப) $MகHேசI ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-3 , 

6.வலMைகமா
 (ேப) வைளயமா$ர� வா��-4 , 7.வலMைகமா
  (ேப) வைளயமா$ர� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-4 , 

8.வலMைகமா
  (ேப) $MகHேசI கீழெமய6
ேரா� வா��-3 , 9.வலMைகமா
  (ேப) வைளயா$ர� $=�ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ந@ல�Y� 

612804   ,ெத���பா��த ஒ���க��ட�

1.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப>�தேசாழந@?� ம�.� ரா�நக� வா�� - 2 , 2.ேமலவ6ைடய@(வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழ�Y>� ெத1 வா�� - 2 , 3.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந@ல�Y� ெமய6
ேரா� வா�� - 2 , 4.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ந@ல�Y� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� - 2 , 5.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந@ல�Y� ெத��ெத1 வா�� - 2 , 

6.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந@ல�Y� வட���ெத1 வா�� - 2 , 7.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப>�தேசாழந@?� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� - -3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ேகாவ6Nதசாமி ேச=ராய� நிைன_ உதவ6ெப.� 

ெதாட�க�ப�ள� ேமலவ6ைடய@ 

ஆ>டா
ேகாவ6@ 612804   ,வட���ப�க 

மMகZ�ஓ��க��ட� ெத���பா��த=

1.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 வா�� - -4 , 2.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலவ6டய@ ெமய6
ேரா� 

வா�� - -4 , 3.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) தைலயாI�ெத1 வா�� - -4 , 4.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாHேசI�ெத1 

வா�� - -4 , 5.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIயா� நக� வா�� - -4 , 6.ேமலவ6டய@(வ.கி) ம�.� (ஊ) வ�Pவ� ெத1 

வா�� - -4

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

39 39 ேகாவ6Nதசாமி ேச=ராய� நிைன_ உதவ6ெப.� 

ெதாட�க�ப�ள� ேமலவ6ைடய@ 

ஆ>டா
ேகாவ6@   ,ெத���ப�க மMகZ� 

ஓ���க��ட� ேம���பா��த=

1.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைலஞ� நக� வா�� - 1 , 2.ேமலவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��பTD�திர� வா�� - 1 , 

3.ேமலவ6டய@(வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா�� - 1 , 4.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலவ6ைடய@ அ�ரஹார� வா�� -

 3 , 5.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆசாIயா� ெத1 வா�� - -3 , 6.ேமலவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ>டாMேகாவ6@ 

வா�� -3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 மகா ேதa �1ஐி உதவ6ெப.� ந�நிைல�ப�ள� 

(வட��ப�தி மMகZ�ஒ��க��ட� ேம��$ற� 

கிழ�� ப�தி   ,வ6ைடய@ க1�Y�,612605

1.கீழ வ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-1 , 2.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா�� -1 , 3.கீழ 

வ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 4.கீழவ6டய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6டய@ ேரா��ெத1 வா��-1 , 5.கீழ 

வ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) பழNத�டார�ெத1 வா��-2 , 6.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) க1�Y� அ�ரஹார� வா��-2 , 

7.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா@லNெத1 வா��-2 , 8.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) க1�Y� ேரா���ெத1 வா��-2 , 

9.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெசMகேம��ெத1 வா��-2 , 10.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�த� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 மகா ேதa �1ஐி உதவ6ெப.� ந�நிைல�ப�ள� 

(கிழ���ப�தி மMகZ�ஒ��க��ட� )   

,வ6ைடய@ க1�Y�,612605

1.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��-2 , 2.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6Jb� வா��-2 , 3.கீழவ6ைடய@ 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�=ைறO� ேரா���ெத1 வா��-3 , 4.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-3 , 5.கீழவ6ைடய@ 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) =ைறO� கீழ�ெத1 வா��-3 , 6.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�=ைறO� அ�ரஹார� வா��-3 , 

7.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�=ைறO� ேரா���ெத1 வா��-3 , 8.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��தி�� வா��-

3 , 9.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழேதா�$�ெத1 வா��-3 , 10.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-

3 , 11.கீழவ6ைடய@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) க�ள� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�  சி�த
வாc� 612804  

 ,ேம���$ற ஓ���க��ட�தி@ ெத���பா��=

1.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-1 , 2.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 3.சி�த
வாd� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� ெத1 வா��-1 , 4.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலமாதா ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 5.சி�த
வாd� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழமாதா ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 6.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1 வா��-1

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

43 43 அரசின�  உய� நிைல�ப�ள�  சி�த
 வாc� 

612804   ,ேம��$ற ஒ���க��ட� ெத��பா��த =

1.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�த� வா��-1 , 2.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ள��� ��யான�ெத1 வா��-2 , 

3.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ��யானெத1 வா��-2 , 4.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ல��� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 5.சி�த
வாd� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 6.சி�த
வாd� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ஒ��க��ட�ெத��   

,ெதாdQ�,612804

1.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத����யானெத1 வா��-1 , 2.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 3.ெதாdQ� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��ெத1 வா��-1 , 4.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��-1 , 5.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெமய6
ேரா� வா��-1 , 6.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 7.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ஆதிதிராவ6ட�காலன� ந��ெத1 வா��-1 , 8.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� கீழெத1 வா��-2 , 9.ெதாdQ� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� ெத��ெத1 வா��-2 , 10.ெதாdQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� $=�ெத1 

வா��-2 , 11.ெச�மM�� (வ.கி)  ெதாdQ� (ஊ) ெச�மM�� மாதாேகாவ6@ெத1  வா��-2 , 12.ெச�மM�� (வ.கி)  ெதாdQ� (ஊ) 

ெச�மM�� ��யான�ெத1 வா��-2 , 13.ெச�மM�� (வ.கி) ெதாdQ� (ஊ) ெச�மM�� வட�� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள� பாடகJேசI,612804   

,ேம���$ற ஒ���க��ட� ைமய�ப�தி

1.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 2.பாடகJேசI  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 3.பாடகJேசI (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-1 , 4.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��-1 , 5.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

எ@லா
 ேம���ெத1 வா��-1 , 6.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) Tர��� 1 வ= ெத1  வா��-2 , 7.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) Tர��� சாைல வா��-2 , 8.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) Tர��� 2 வ= ெத1  வா��-2 , 9.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

Tர��� 6வ= ெத1  வா��-2 , 10.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) Tர��� 5வ= ெத1 வா��-2 , 11.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

Tர��� 4வ= ெத1  வா��-2 , 12.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) Tர��� 3வ= ெத1  வா��-2 , 13.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ஆ�றMகைர�ெத1 வா��-2 , 14.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா� வா��-2 , 15.பாடகJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெச��கற�ைபெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 10 of 76



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

46 46 ஊரா�சி ஒ
றிய.ெதா�க�ப�ள�  ெர�நாத$ர� 

612802    ,வட���பா��த ஒ���க��ட�

1.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெர�நாத$ர� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 2.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெர�நாத$ர� 

��யானெத1 வா��-1 , 3.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அன�யமMகள� ��யானெத1 ம�.� ெமய6
ேரா� வா��- , 

4.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) அன�யமMகள� ஆதிதிராவ6ட� ம�.� காலன�ெத1 வா��- , 5.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ராஜக1�Y� ��யான�ெத1 வா��-3 , 6.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஜAவ�ப சD�திர� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 

7.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ராஜக1�Y� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3 , 8.ெர�நாத$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெர�நாத$ர� 

ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வட���பா��த  

ஒ���க��ட� கிழ��ப�தி   ,வட��ப�ட� -

612802

1.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 2.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர ெத1 

வா��-1 , 3.வட��ப�ட�   (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-1&2 , 4.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��அ�ரஹார� 

வா��-1 , 5.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� அ�ரஹார� வா��-1 , 6.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 

வா��-1 , 7.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��ெத1 வா��-2 , 8.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைரேம��ெத1 வா��-

2 , 9.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசI ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 10.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசI ெத�� 

ெத1 வா��2 , 11.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசI ெமய6
ேரா� வா��-2 , 12.வட��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசI 

வட�� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெத��$ற  

வட�� பா��த  ஒ���க��ட�    ,வட��ப�ட� -

612802

1.ெத��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ட� ��யான�ெத1 வா��-1&2 , 2.ெத��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ேமல 

ெத1  வா��-1&2 , 3.ெத��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ந��ெத1 ம�.� ஆதி ெத1 வா��-1&2 , 4.ெத��ப�ட�  

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ��பனா�ேப�ைட ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 5.ெத��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

பய6Iெமய6
ேரா�கீழ�ெத1��யானெத1�ள�கைரெத1வா2 , 6.ெத��ப�ட�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) பய6I ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

வா��-2

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® 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வட��ப�தி 

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட�    

,ஊ�=�கா�,612701

1.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� த>ணA�பNத@ அ1மMகள� வா��-1 , 2.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-1 , 3.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-1 , 4.ஊ�=�கா�  (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-1 , 5.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� அ�பல�காரெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� கிழ��பா��த  

ேம���$ற ஒ���க��ட�    ,ஊ�=�கா�,612701

1.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-2 , 2.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல ��யான�ெத1 வா��-2 , 

3.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� அ�பல�காரெத1 வா��-3 , 4.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) த�டார�ெத1 வா��-3 , 

5.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ��யான�ெத1 வா��-3 , 6.ஊ�=�கா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�க� ேம���ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� வ Aராண� 612802 

  ,கிழ���பா��த $திய ஒ���க��ட�

1.வ Aராண� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பட�ப��� ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.வ Aராண� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பட�ப��� ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1  வா��-1 , 3.வ Aராண� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ Aராண� ��யான�ெத1 வா��-1 , 4.வ Aராண� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ Aராண� 

கீழஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-1 , 5.வ Aராண� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ Aராண� ேமல ஆதி திராவ6ட� ெத1   வா��-1 , 6.வ Aராண� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) Y>� ��யானெத1 வா��-1 , 7.வ Aராண� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Y>� ஆதி திராவ6ட� ெத1  வா��-1 , 8.ந@ல�Y� 

(வ.கி)  வ Aராண� (ஊ) ந@ல�Y� ��யானெத1 வா��-2 , 9.ந@ல�Y� (வ.கி)  வ Aராண� (ஊ) ந@ல�Y� ஆதி திராவ6ட� ெத1  

வா��-2 , 10.ந@ல�Y� (வ.கி)  வ Aராண� (ஊ) ெத
ெகா>டவாச@ வா��-2 , 11.ந@ல�Y� (வ.கி)  வ Aராண� (ஊ) வ�வ��� 

��யான�ெத1 வா��-2 , 12.ந@ல�Y� (வ.கி)  வ Aராண� (ஊ) வ�வ��� ஆதி திராவ6ட� ெத1  வா��-2 , 13.ந@ல�Y� (வ.கி)  

வ Aராண� (ஊ) ஆ_ைடயா�ந�த� ��யான�ெத1 வா��-2 , 14.ந@ல�Y� (வ.கி)  வ Aராண� (ஊ) ஆ_ைடயா�ந�த� 

ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 சரRவதி உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

(கிழ��$ற ஒ��க��ட� ெத��பா��த    

,ஏIேவP� 612701

1.ேவP� (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) ந�த�  வா��-1 , 2.ேவP� (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) ெச@லNதிட@  வா��-1 , 3.ேவP� (வ.கி)  

ஏIேவP� (ஊ) ேவZ� வா��-1 , 4.ேவP� (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) ேசZ� வா��-1 , 5.ேவP� (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) கீழேசZ� 

வா��1 , 6.ேவP� (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) ெவ�ள��� வா��-1 , 7.ஏI (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) ேவளா��� வா��-2

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

53 53 சரRவதி உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம��$ற  ஒ��க��ட� ெத��பா��த =   

,ஏIேவP� 612701

1.ஏI (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) க@வ6��� கீழ�ெத1 வா��-2 , 2.ஏI (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) க@வ6��� ேமல�ெத1 வா��-2 , 3.ஏI 

(வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) க@வ6��� ��யானெத1 வா��-2 , 4.ஏI (வ.கி)  ஏIேவP� (ஊ) ஏI��யானெத1 வா��-3 , 5.ஏI (வ.கி)  

ஏIேவP� (ஊ) ஏIஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� பனதிட@   

,ஒ���க��� ெத���ப�தி ேம���பா��த

1.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) பனNதிட@ ��யானெத1 வா��-1 , 2.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேச�தமMகல� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 3.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) க1�பல� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 மகால�Tமி உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

மாள�ைகதிட@ 614302   ,மMகZ� ஓ���க��ட� 

 ைமயப�தி ெத���ப�க க��ட� 

வட���பா��த=

1.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) Y>� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 2.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாள�ைக�திட@ 

��யானெத1,ஆதிதி.ெத1 வா��2 , 3.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ�ைதப�தி ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 

4.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) கா���ேதா�ட� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2 , 5.மாள�ைக�திட@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

$=�ேப�ைட ��யான�ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� (மMகZ� ஓ� 

க��டம   ,வடகைர-ஆல�f�,614302

1.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-1 , 2.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மNைத�காரெத1 வா��-1 , 

3.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா�ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 4.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா�ேகாவ6@ெத1 

வா��-1 , 5.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ெத1 வா��-1 , 6.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ�Pவ�ெத1 வா��-

1 , 7.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவலM�� மாதாேகாவ6@ெத1 வா��-1 , 8.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வடகைர ஆல�f� 

வா��-1 , 9.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவலM��அ�ப@�கார�ெத1-வா��1

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® 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

57 57 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வட���பா��த  

ஒ���க��ட�   ,ெத
கைர, ஆல�f�-614302

1.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ1கா@பாடக� ��யான�ெத1 வா��-2 , 2.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ1கா@பாடக� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1-வா��-2 , 3.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத^Mக
ேதா�$ வா��-2 , 4.வ AரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

$�திரெகா>டா
 ேசI வா��-2 , 5.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கைர ஆல�f� சாைல�ெத1 வா��-2 , 6.ேவலM�� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கைர ஆல�f� ராஜவ6நாயக�ெத1 வா��-2 , 7.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கைர ஆல�f� 

க^Mக�ெத1 வா��-2 , 8.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கைர ஆல�f� காNதிஜிெத1 வா��-2 , 9.வ AரமMகல� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெத
கைர ஆல�f� ெத��ெத1 வா��-2 , 10.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கைர ஆல�f� கீழ�ெத1 வா��-

2 , 11.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவலM�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2 , 12.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவலM�� 

��யான�ெத1 வா��-2 , 13.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தளவாய61�$ ெத1 வா��-2 , 14.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

தளவாய61�$ ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 15.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தளவாய61�$ கி1Rதவ ெத1 வா��-2 , 

16.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வடகா��� வா��-2 , 17.ேவலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கா��� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

மண�கா@,612802   ,ஒ��க��ட�  ேம��ப�தி

1.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� வா��-1 , 2.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ��யான�ெத1  வா��-1 , 

3.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ ��யான�தெத1  வா��-1 , 4.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� ��யான�தெத1  வா��-

1 , 5.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல ��யானெத1 வா��-1 , 6.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� �ள�கைர�ெத1 வா��-

1 , 7.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIயா� நக� வா�� --1 , 8.மண�கா@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) இNதிரா நக� வா��-2 , 

9.சைடயMகா@ (வ.கி)  மண�கா@ (ஊ) சைடயMகா@ ��யான�ெத1 வா��-2 , 10.சைடயMகா@ (வ.கி)  மண�கா@ (ஊ) 

சைடயMகா@ மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-2 , 11.சைடயMகா@ (வ.கி)  மண�கா@ (ஊ) சைடயMகா@ பணNேதா�$ ெத1 வா��-2

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® 
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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

59 59 ஊ.ஒ.ந� நிைலப�ள� வ6ள�f�,612802   

,வட���ப�தி ஒ���க��ட� ைமய�ப�தி

1.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம1வ�=� ேரா� வா��-1 , 2.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1  வா��-1 , 

3.வ6ள�f�, (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��ெத1 வா��-1 , 4.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�� ெத1 வா��-1 , 5.வ6ள�f� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��-1 , 6.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-1 , 7.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) வட�� ஆதிதிராவ6டெத1 வா��-2 , 8.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல காலன�ெத1 வா��-2 , 9.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ஏI�காலன� ெத1 வா��-2 , 10.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஏI�கைர அ>ணாநக� வா��-2 , 11.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) லாNதிI ��யான�ெத1 வா��-2 , 12.வ6ள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) லாNதிI ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஒ
றிய  =வ�க�ப�ள� , கள�f�,612802 

  ,வட���$ற�தி@ உ�ள ஒ��� க��ட� 

ெத�� ப�தி

1.கள�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கள�f� ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.கள�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கள�f� வட��காலண6�ெத1 

வா��-1 , 3.கள�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கிழ�� காலண6�ெத1 வா��-1 , 4.கள�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெந�$ ேகாவ6@ெத1 

வா��-2 , 5.கள�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெந�$ ேகாவ6@காலண6�ெத1 வா��-2 , 6.கள�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபா
மMகள� 

வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள� (ேம��ப�தி 

ஒ��க��ட�)   ,ெகா�டப�ைக 57-

ெர�நாதர$ர�,614401

1.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ெகா�ட�ப�ைக ��யானெத1 வா��-1 , 2.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1 வா��-1 , 3.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கவன�ய�� வா��-1 , 4.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கல��� வா��-1 , 

5.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா�f� ெமய6
ேரா�  வா��-1 , 6.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கி1Rதவ� ெத1 வா��-1 

, 7.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா�f� ��யானெத1 வா��-1 , 8.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா�f� பணNேதா�$ 

வா��-1 , 9.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இ1கைர ெமய6
ேரா� வா��-2 , 10.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இ1கைர 

மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-2 , 11.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இ1கைர அ�ரஹார� வா��-2 , 12.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) இ1கைர ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��  -2 , 13.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இ1கைர ெமய6
ேரா� 2-� ெத1 வா��-

2 , 14.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�ப6யந@?� காலன� வா��-2 , 15.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�ப6யந@?� 

��யானெத1 வா��-2 , 16.ெர�நாத$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஓரg� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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

62 62 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள� 

(ஒ���க��ட�) வட�� பா��த =   

,அவள�வந@?�,612802

1.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காமராhெத1-வா��-1 , 2.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) D����ெத1-வா��-1 , 

3.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��ெத1-வா��-1 , 4.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழவ Aதிெத���ெத1-வா��-1 , 

5.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��மடவ6ளாக�-வா��-1 , 6.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1��ள� கீGகைர-

வா��-1 , 7.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� 1�ெத1-வா��-1 , 8.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� 

2� ெத1-வா��-1 , 9.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� 3� ெத1-வா��-2 , 10.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அ>ணாநக� 4� ெத1-வா��-1 , 11.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� 5� ெத1-வா��-1 , 12.அவள�வந@?� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� 6� ெத1-வா��-2 , 13.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1-வா��-2 , 14.அவள�வந@?� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) �மாரமMகல� ெமய6
ேரா�-வா��-3 , 15.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIயா�நக�-வா��-3 , 

16.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ேப�தகா� நக�-வா��-3 , 17.அவள�வந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா�f�-வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க ப�ள�   Dண6O� 

612802    ,ேம���$ற கிழ�� பா��த 

ஓ��க��ட�

1.Dண6O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dண6O� ��யான�ெத1-வா��-1 , 2.Dண6O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dண6O� அ�ேப�கா� நக�-

வா��-2 , 3.Dண6O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dண6O� இNதிரா நக� - வா��2 , 4.Dண6O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dண6O� அ>ணா 

நக� - வா��2 , 5.Dண6O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dண6O� காNதி நக� -வா��2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க ப�ள�  Dண6O� 

612802   ,வட��பா��த கிழ��$ற ஒ�� க��ட�

1.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளI��� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 -வா��1 , 2.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளI��� 

��யான�ெத1-வா��1 , 3.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா�i� ெத1-வா��-1 , 4.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கிள�O�மாதாேகாவ6@ ெத1-வா��-1 , 5.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கிள�O� ��யான�ெத1-வா��-1 , 6.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கிள�O� வட�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��-1 , 7.கிள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கிள�O� ெமய6
ேரா���ெத1-வா��-1 , 8.கிள�O� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) கிள�O� காலன� ெத1-வா��1

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

65 65 அரT ேம@நிைல�ப�ள� ேம��$ற ஒ���க��� 

வட�� ப�தி   ,அI�=வாரமMகல� 612 802

1.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா�-வாஎ
 2 , 2.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீைர�கார ெத1-

வாஎ
2 , 3.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம��� ெத1-வாஎ
2 , 4.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

திேராபைதய�ம
ேகாவ6@ெத1-வாஎ
2 , 5.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா� ேகாவ6@ெத1-வாஎ
2 , 

6.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா@ல
 சN=-வாஎ
2 , 7.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சிவ
 மடவ6ளாக�-

வாஎ
2 , 8.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம>டரபெத1-வாஎ
3 , 9.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வட���ெத1-வாஎ
3 , 10.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) D����ெத1-வாஎ
3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 அரT ேம@நிைல�ப�ள� ேம��$ற வட��பா��த  

ஒ்ட��க��ட� ந��ப�தி    

,அI�=வாரமMகல�  612 802

1.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1-வாஎ
4 , 2.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) T>ணா�$�காரெத1-

வாஎ
4 , 3.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1-வாஎ
2 , 4.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�காலன�-

வாஎ
3 , 5.அI�=வாரமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வழியா
சN=-வாஎ
3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 அரT ேம@ நிைலபப�ள� அI�=வாரமMகல� 

612802   ,வட�� பா��த   ஒ��� க��ட�   

கிழ�� பா��த=

1.அI�=வாரமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1-வா��-4 , 2.அI�=வாரமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச
னதி�ெத1,வா�� - 1 

, 3.அI�=வாரமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாப6�ெத1-வா��-1 , 4.அI�=வாரமMகள�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா�-வா��-

1 , 5.அI�=வாரமMகள�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� -வா��-1 , 6.அI�=வாரமMகள�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) எட�ெத1  

வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� ,ம1வ�f�,612802   ,வட�� 

$ற�தி@ உ�ள ஒ�� க��ட�

1.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  தி1மகP� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� -1 , 2.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1மகP� 

��யான ெத1 வா�� -- 1 , 3.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கிள�O� ெத1 வா�� -1 , 4.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வ�வJசிய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 5.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-1 , 6.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) காலன�ெத1 வா��-1 , 7.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 8.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ஆ���ெகா�டைக ெத1 வா��-2 , 9.ம1வ�f�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம1வ�f� ��யானெத1 வா��-2 , 10.ம1வ�f�  

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேப�ைட ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2

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

69 69 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள� ெப1M��,612801   

,மMகZ1 ஒ���க��ட�

1.ெப1M�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dல�கா@ வா��-1 , 2.ெப1M�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 

3.ெப1M�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 4.ெப1M�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-1 , 5.ெப1M�� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) D��� ெத1 வா��-2 , 6.ெப1M�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ��யாெனெத1 & கைடெத1 வா��-2 , 7.ெப1M�� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ந���யானெத1 வா��-2 , 8.ெப1M�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� ��யானெத1 வா��-2 , 9.ெப1M�� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� $ள�ய�� 

612802   ,வட�� பா��த ஓ��க��ட� கிழ�� 

ப�தி

1.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $ள�ய��� ��யான�ெத1-வா��-1 , 2.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $ள�ய�� ேரா���ெத1-

வா��1 , 3.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ ெத1-வா��1 , 4.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அமி�தவ�ள� ��யான 

ெத��ெத1-வா��2 , 5.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அமி�தவ�ள� ��யானெத1-வா��2 , 6.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அமி�தவ�ள� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 -வா��-2 , 7.$ள�ய��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 j மகாேதவா �1ஜி  ந�சI ம�.� ப6ைரமI 

ப�ள� தி1ேவாணமMகல�   ,வட��பா��த 

க��ட� கிழ���ப�தி

1.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��,ெத1 வா��-1 , 2.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��பேகாண� 

ெமய6
ேரா� வா��-1 , 3.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 4.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத��ெத1 வா��-1 , 5.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழெத1 வா��-1 , 6.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமல�ெத1 வா��-2 , 7.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ�த�கைட ெத1 வா��-2 , 8.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 9.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��-2 , 

10.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ந��ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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72 72 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேமலஅமராவதி,612801   ,ேம��ப�தி  

ஒ���க��ட�

1.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல அமராவதி ��யானவட�� ெத1 வா��4 , 2.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ேமல அமராவதி ெத�� ெத1 வா��-4 , 3.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல அமராவதி ஓ�ட�ெத1 வா��-4 , 

4.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல அமராவதி ந��ெத1 வா��-4 , 5.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல 

அமராவதி வட�� ெத1   வா��-4 , 6.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஏI�ெத1 வா��-4 , 7.தி1ேவாணமMகல� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேமல அமராவதி  ெமய6
ேரா� வா��  -4 , 8.கீழ அமராவதி  (வ.கி) தி1ேவாணமMகல� (ஊ) ெவ�டா. பால� 

வா��-5 , 9.கீழ அமராவதி  (வ.கி) தி1ேவாணமMகல� (ஊ) கீழ அமராவதி  ெப1மா�ேகாவ6@ ெத1 வா��-5 , 10.கீழ அமராவதி  

(வ.கி) தி1ேவாணமMகல� (ஊ) கீழ அமராவதி  மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� (மMகZ� ஒ� 

க��டம வட��பா��த    ,மா�f�,612801

1.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 2.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ,அ�ரஹார� வா��-1 , 3.மா�f� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ,ேமல�ெத1 வா��-1 , 4.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல பைழய ஆதிதிராவ6டெத1 வா��-1 , 5.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

,$�ளவராய�ேதா�$ ��யானெத1 வா��-1 , 6.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�பல�கார ெத1 வா��-1 , 7.மா�f� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ேமல $= ஆதிதிராவ6டெத1 வா��-1 , 8.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேசா�திIய� ஆதிதிராவ6டெத1 வா��-1 , 9.மா�f� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ)  கிளா�கா� வட�� ெத1 வா��-2 , 10.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கிளா�கா� ந� ��யானெத1 வா��-2 , 

11.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@ ��யானெத1 வா��-2 , 12.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� ��யானெத1 

வா��-2 , 13.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ6@ ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2 , 14.மா�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

பால�கைர ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
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74 74 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

க>�O�,613705    ,வட���பா��த  மMகZ� 

ஒ���க��ட�

1.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபர�ப�ேகாவ6@  வா��-1 , 2.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா� ேகாவ6@ ெத1 & D1க
 

ேகாவ6@ ெத1 வா.2 , 3.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1  வா��-2 , 4.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழ மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��-2 , 5.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நரசிMகமMகல� வட�� ெத1 வா��-3 , 6.க>�O� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) நரசிMகமMகல�ெத�� ெத1 வா��-3 , 7.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வாV�கா@ ேம��ெத1 வா��-3 , 

8.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நரசிMகமMகல� வட�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-3 , 9.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

நரசிMகமMகல� ெத�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-3 , 10.க>�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமள�காரெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ஒ���க��ட�) வட��ப�தி கிழ��பா��த    

,சாரந�த�,612801

1.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாரந�த� ெத���ெத1-வா��-1 , 2.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாரந�த� வட���ெத1-வா��-1 

, 3.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாரந�த� ஆதிதிராவ6ட�  ெத���ெத1-வா��-1 , 4.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாரந�த� 

ஆதிதிராவ6ட�  வட���ெத1-வா��-1 , 5.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவட�Y� அ�ரஹார�-வா��2 , 6.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ேவட�Y� ெவ�ளாள�ெத1-வா��2 , 7.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவட�Y� தJச� ெத1-வா��2 , 8.சாரந�த� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெகா�கால� காலன�-வா��2 , 9.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1-வா��-2 , 10.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

$=�ெத1-வா��2 , 11.சாரந�த� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வயலாM��-வா��2
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76 76 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� . 

மாண6�கமMகல�-614404   ,ஒ���க��ட� 

கிழ�� பா��த

1.மாண6�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாண6�கமMகல� ��யான� ெத1 வா��-1 , 2.மாண6�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மாண6�கமMகல�  கைரேம�ெத1 வா��-1 , 3.மாண6�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாண6�கமMகல� Dத@, ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1 வா��-1 , 4.மாண6�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாண6�கமMகல�2�ஆதிதிராவ6ட�ெத1வா��1 , 5.மாண6�கமMகல� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) வாடாமMகல� ��யான�ெத1 வா��-1 , 6.மாண6�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வாடாமMகல�  ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1   வா��   -1 , 7.மாண6�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ��யான�ெத1 வா��-1 , 8.மாண6�கமMகல� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 9.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� (ஊ) ேச=ராயந�த� 

��யானெத1 வா��-2 , 10.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� (ஊ) கீழ ேச=ராயந�த� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-2 , 

11.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� (ஊ) கீழ ேச=ராயந�த� $=�ெத1 வா��-2 , 12.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� 

(ஊ) ேமல ேச=ராயந�த� வா��-2 , 13.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� (ஊ) க@வ6��� ��யானெத1 வா��-2 , 

14.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� (ஊ) க@வ6��� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 15.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� 

(ஊ) ராம�பேதா�ட� வா��-2 , 16.ெர�நாத$ர� (வ.கி) மாண6�கமMகல� (ஊ)  சிவ$I க@வ6��� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� Yனாய61�$ 

612801     ,ஒ���க��ட� வட��பா��த =

1.Yனாய61�$ (வ.கி) ம�.� (ஊ) Yனாய61�$ உைடயா�ெத1 வா��-1 , 2.Yனாய61�$ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச
னதிெத1 வா��-1 , 

3.Yனாய61�$ (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாநாந@?� வட��ெத1 வா��-1 , 4.Yனாய61�$ (வ.கி) ம�.� (ஊ) மானாந@?� 

மாIய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 5.Yனாய61�$ (வ.கி) ம�.� (ஊ) Yனாய61�$  கீழ�ெத1 வா��-1 , 6.Yனாய61�$ (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) Yனாய61�$ ேமல�ெத1 வா��-2 , 7.ராேஜNதிரந@?� (வ.கி)  Yனாய61�$  (ஊ) ராேஜNதிர ந@?� ெபIயெத1 

வா��-2 , 8.ராேஜNதிரந@?� (வ.கி)  Yனாய61�$  (ஊ) க�டைளெத1 வா�� - 2 , 9.ராேஜNதிரந@?� (வ.கி)  Yனாய61�$  (ஊ)  

ேம���ெத1 வா��-2 , 10.ராேஜNதிரந@?� (வ.கி)  Yனாய61�$  (ஊ) ெச��ேதா�$ ெத1 வா��-2
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

78 78 உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள�  கிழ�� 

ப�தி(மMகZ� ஒ� க��ட�-வட��)   

,ஆலM��,612801

1.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச
னதிெத1 வா��-1 , 2.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மடவ6ளாக� வா��-1 , 3.ஆலM�� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேமலவ Aதி வா��-1 , 4.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� வ Aதி வா��-1 , 5.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழவ Aதி 

வா��-1 , 6.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச��ேதா�$ வா��-1 , 7.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= வட��ெத1 

வா��-1 , 8.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�=  ெத��ெத1 வா��-1 , 9.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) க�ப�ள� 

ேம���ெத1 வா��-1 , 10.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��வ Aதி வா��-1 , 11.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dதலியா� ெத1 

வா��-1 , 12.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அMகாள�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 13.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளால� 

ெத1 வா��-2 , 14.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா�ேகாவ6@ ெத1 வா��-2 , 15.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மாIய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 உதவ6ெப.� ெதாட�க��ள� ேம�� 

ப�தி(மMகZ�ஓ�� க��ட�- 

ெத��)கிழ��பா��த    ,ஆலM��,612801

1.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-2 , 2.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YNேதா�டசாைல வா��-2 , 3.ஆலM�� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��-2 , 4.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� சாைல வா��-2 , 5.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) காமராஜ�காலன� வா��-2 , 6.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� சாைல வா��-2 , 7.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

சNதெவள� வா��-3 , 8.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம>��ெத1 வா��-3 , 9.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கா�காப6�ைள�ெத1 

வா��-3 , 10.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) உ�$ காVJசிேம�� ெத1 வா��-3 , 11.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா�ேகாவ6@ 

கீழவ Aதி வா��-3 , 12.ஆலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா�ேகாவ6@ வட��வ Aதி வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� வட��$ற 

ேம���பா��த  ஒ���க��ட�   ,YNேதா�ட�-

612801

1.YNேதா�ட� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.YNேதா�ட� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� 

அ�பல�கார�ெத1-வா��1 , 3.YNேதா�ட� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  சா�தg�   

,ெத���ப�தி மMகZ� ஓ���க��ட� 

ேம��பா��த 

1.ேக�தg� (வ.கி)   YNேதா�ட�  (ஊ) ேக�தg� கீழ ஆதிதிராவ6ட� ெத1 - வா��2 , 2.ேக�தg� (வ.கி)   YNேதா�ட�  (ஊ) 

ேக�தg� ��யான�ெத1-வா��3 , 3.ேக�தg� (வ.கி)   YNேதா�ட�  (ஊ) ேக�தg� ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1-வா��3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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82 82 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� சா�தg�   

,ெத���ப�க மMகZ� ஓ���க��ட�  

கிழ�க�பா��த =

1.YNேதா�ட� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சா�தg� ��யான�ெத1-வா��2 , 2.YNேதா�ட� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சா�தg� கீழ 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 - வா��2 , 3.YNேதா�ட� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சா�தg� ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1 - வா��2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� �1வா�,612801 

  ,வட��ப�தி ேம���பா��த = ஒ���க��ட�

1.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) எ1ைமபப�ைக ேமகைரயா
 ேதா�$  வா��-2 , 2.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

எ1ைமபப�ைக ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-2 , 3.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ>ணார�ெத1 வா��-2 , 

4.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) எ1ைம� ப�ைக ��யான�ெத1  வா��-2 , 5.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேரா���ெத1 வா��-2 , 6.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 - சா�தg� ேரா�  வா��-2 , 7.ெத
�வளேவலி 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) �1வா�அ�பலகார�ெத1 வா��-2 , 8.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) �1வா� ��யான ெத1  வா��-2 

, 9.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) �1வா� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-2 , 10.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) F
றா� 

தைல�$ ேரா���ெத1  வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத
�வளேவலி-612801   ,கிழ���ப�தி 

ஒ���க��ட�

1.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதவமMகள�-வா��1 , 2.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) மன@ேம���ெத1-வா��1 , 

3.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
�வளேவலி மாIய�ம
ேகாவ6@ெத1-வா��1 , 4.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத
�வளேவலி அ�ரஹார�-வா��1 , 5.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��வளேவலி அ�ரஹார�-வா��3 , 

6.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��வளேவலி ெந�Nெத1-வா��3 , 7.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வட��வளேவலி ஆதிதிராவ6ட� ெத1-வா��3 , 8.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
�வளேவலிக�ள�ம�.�காலன�ெத1 

வா��1 , 9.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
�வளேவலி ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��1 , 10.ெத
�வளேவலி (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 11.ெந�ேமலி�� (வ.கி) ெத
�வளேவலி  (ஊ) ெந�ேமலி�� வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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85 85 அரசின� ஆதிதிராவ6ட� நல�ப�ள� $லவ�ந�த� 

61281    ,கிழ���ப�க மMகZ� ஒ���க��ட� 

ெத��பா��த =

1.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI���ஆதிதிராவ6ட�ெத1 ேம�� வா��-1 , 2.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� 

ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வட�� வா��-1 , 3.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 ெத�� வா��-1 , 4.பா�பா�� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 கீழ�ெத1 வா��-1 , 5.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� காலன� ெத��ெத1 

வா��-1 , 6.பா�பா��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� ேரா�� ெத1  வா��-1 , 7.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) க1�ப��ப�ள� 

வட�� ெத1 வா��-2 , 8.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) க1�ப��ப�ள� ேமல ெத1 வா��-2 , 9.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

க1�ப��ப�ள� ெத�� ெத1 வா��-2 , 10.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பா�பா�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 ேமல�ெத1 வா��-2 , 

11.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பா�பா�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 கீழ�ெத1 வா��-2 , 12.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பா�பா�� 

வட��,��யான�ெத1 வா��-2 , 13.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பா�பா�� கிழ�� ��யான�ெத1 வா��-2 , 14.பா�பா�� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) பா�பா�� ெத�� ��யான�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 அரசின� ஆதிதிராவ6ட� நல�ப�ள� $லவ�ந�த�   

 ,ேம���$ற மMகZ� ஓ���க��ட�

1.பா�பா�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� காலன� வட��ெத1 வா��-1 , 2.பா�பா��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI���,��யான�ெத1  

வா��-1 , 3.$லவ�ந�த� (வ.கி) பா�பா�� (ஊ) ெமய6
 ேரா� ெத1 வா��-3 , 4.$லவ�ந�த� (வ.கி) பா�பா�� (ஊ) ம>டப�ெத1 

வா��-3 , 5.$லவ�ந�த� (வ.கி) பா�பா�� (ஊ) உைடயா�ெத1 வா��-4 , 6.$லவ�ந�த� (வ.கி) பா�பா�� (ஊ) வட�� 

ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-4 , 7.$லவ�ந�த� (வ.கி) பா�பா�� (ஊ) ஆதிதிராவ6டந��ெத1 வா��-4 , 8.$லவ�ந�த� (வ.கி) 

பா�பா�� (ஊ) ,ெத��ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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87 87 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ,நா�தாM��-

614404     ,கிழ��$ற வட���பா◌ா◌்�த 

ஒ���க��ட�

1.நா��தாM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1-வாஎ
1 , 2.நா��தாM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
ன�ெத1-வாஎ
1 , 

3.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIயெத1-வாஎ
1 , 4.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா�-வாஎ
1 , 

5.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  பர�க�ள� ெத1-வாஎ
1 , 6.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@கிழ�� 

ெத1-வாஎ
1 , 7.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  மாIய�ம
ேகாவ6@ ேம�� ெத1-வாஎ
2 , 8.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) $=�ெத1-வாஎ
1 , 9.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dத@ ெத1 வா எ>-2 , 10.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ந��ெத1 வா��-2 , 11.நா��தாM��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாலிய
ெத1 வா எ>-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ,ெகா�ைடO�-

614404    ,மMகZ� ஓ��க��ட�  ேம��$ற� 

வட�� பா��த =

1.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவ�ப�தாM��ேரா� வா�� -1 , 2.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �யவ� ெத1  வா�� -1 , 

3.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��1 , 4.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1-வா��1 , 

5.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச���ெத1-வா��1 , 6.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��யான� ெத1-வா��1 , 

7.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�பல�கார�ெத1-வா��2 , 8.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �டNைதேரா�-வா��2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ,ெகா�ைடO�-

614404    ,ேம���$ற ஒ���க��ட� 

ெத���ப�தி

1.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாக
திட@-வா��2 , 2.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��2 , 

3.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ�ைத�கைட�ெத1-வா��3 , 4.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாைகJசாைல-வா��3 , 

5.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச�வமான�ய� ��யான�ெத1-வா��3 , 6.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�பல�கார�ெத1-

வா��3 , 7.ெகா�ைடO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச�வமான�ய� ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��3

Ü¬ùî¢¶ 
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169   ந�ன�ல	 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

90 90 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� அரQ�   

,ைமய ஒ���க��ட� ேம��ேநா�கிய=

1.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழஆதிதிராவ6ட�ெத11-வா��1 , 2.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழஆதிதிராவ6ட�ெத12-வா��1 , 

3.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��யான�ெத1-வா��-1 , 4.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அRகா
ஓைடேரா�-வா��1 , 5.அரQ� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேச�ைவ�கார�ெத1-வா��1 , 6.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
பாதி�ெத1-வா��1 , 7.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கர�ைப�ெத1-வா��1 , 8.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ
ப6��ைடயா
-வா��1 , 9.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

FMகி@ெகா@ைல�ெத1-வா��1 , 10.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ�ைத�ெத1-வா��1 , 11.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ைப�தHேசI��ையன�ெத1-வா��2 , 12.அரQ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ைப�தHேசIேமலஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��2 , 13.அரQ� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ைப�தHேசI கீழஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ேம���$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   ,அரவ�f� 

கிள�O�- 614404

1.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) அ
ப6��ைடயா
 ேரா���ெத1-வா��3 , 2.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) 

அரவ�f���யான�ெத1-வா��3 , 3.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) அரவ�f� ஆதிதிராவ6ட��ெத1-வா��3 , 4.அரவ�f� (வ.கி) 

அரQ�  (ஊ) கிள�O� ��யான�ெத1-வா��3 , 5.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) கிள�O� ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��3 , 6.அரவ�f� 

(வ.கி) அரQ�  (ஊ) கிள�O� �றவ�ெத1-வா��3 , 7.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) ப�டவ��திெத1-வா��3 , 8.அரவ�f� (வ.கி) 

அரQ�  (ஊ) ேவ�பNதாM�� அ�பல�கார�ெத1-வா��4 , 9.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ6@ெத1-வா��4 , 

10.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) ேவ�பNதாM�� ேரா���ெத1-வா��4 , 11.அரவ�f� (வ.கி) அரQ�  (ஊ) 

ேவ�பNதாM��ஆதிதிராவ6ட�ெத1-வா��4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 உதவ6ெப.� =வ�க�ப�ள� வய?�    

,வட���பா��த $திய  ஓ���க��ட�  

வட���ப�தி

1.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா��:1 , 2.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�கிரஹார�ெத1 வா��:1 , 3.வய?�  

(வ.கி) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா��:1 , 4.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��:1 , 5.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத��ெத1 வா��:1 , 6.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாய6@ெத1 வா��:1 , 7.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர 

ெத1 வா��:1 , 8.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைலஞ� நக�-Dத@ெத1 வா��:1 , 9.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைலஞ� நக�-

இர>டா�ெத1 வா��:1 , 10.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைலஞ� நக�-F
றா� ெத1 வா��:1
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

93 93 வடம�ட� உய�நிைல�ப�ள�  வடம�ட�   

,ேம���$ற $திய ஒ���க��ட�தி@ 

கிழ���பா��த வட���ப�தி

1.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கள�பாரகர� ேரா���ெத1 வா��:2 , 2.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கள�பாரகர� ந��ெத1 வா��:2 

, 3.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கள�பாரகர� ேமல�ெத1 வா��:2 , 4.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பாரதிம
ற ெத1 வா��:2 , 

5.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) (ஊ) கீழவய?� ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 வடம�ட� உய�நிைல�ப�ள� வடம�ட�   ,$திய 

ஒ���க��ட� ெத���ப�தி கிழ���பா��த=

1.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) பஜைனமட�ெத1 வா��:3 , 2.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள��iட�ெத1 வா��:3 , 3.வய?�  

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��:3 , 4.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பரவா�கைரேரா���ெத1 வா��:3 , 5.வய?�  (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ெத1 வா��:3 , 6.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ைமன�ெத1 வா��:3 , 7.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��:3 , 8.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) YM��ேமல�ெத1 வா��:4 , 9.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

YM�� ெமய6
ேரா���ெத1 வா��:4 , 10.வய?�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) YM�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��:4 , 11.வய?� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) YM�� கீழ�ெத1 வா��:4 , 12.வய?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) YM�� அ�கைர�ெத1 வா��:4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ,அ
ன�O�    

,ேம���பா��த  $திய  ஒ���க��ட�தி@ 

வட��ப�தி

1.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா�� 1 , 2.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா�� 1 , 3.அ
ன�O� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�=ெத1 வா�� 1 , 4.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ�தெத1 வா�� 1 , 5.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத���ெத1 வா�� 1 , 6.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரகார�ெத1 வா�� 1 , 7.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ
ன�O� 

அIசனெத1 வா�� 1 , 8.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆசாNதா��க� வா�� 1 , 9.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வடக�டைள 

வா�� 2
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169   ந�ன�ல	 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� ெதாட�க�ப�ள� அ
ன�O�    

 , $திய ஒ���க��ட�தி
 ேம���பா��த 

ெத���ப�தி

1.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச1�ைக ��யானவ�ெத1 வா�� 2 , 2.அ
ன�O� (ஊ) (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச1�ைக ேமல�ெத1 

காலன�ெத1 வா�� 2 , 3.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச1�ைக கீழ�ெத1 வா�� 2 , 4.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பாகசாைல 

��யானவ�ெத1 வா�� 2 , 5.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பாகசாைல அIசனெத1 வா�� 2 , 6.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெச�மM�� ��யானவ�ெத1 வா�� 3 , 7.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�மM�� ஆ�றMகைரெத1 வா�� 3 , 8.அ
ன�O� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) மண6யாM�� ��யானவ�ெத1 வா�� 3 , 9.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண6யாM�� ெத�� அIசனெத1 

வா�� 3 , 10.அ
ன�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண6யாM�� வட�� காலன�ெத1 வா�� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� தி1�பா�$ர�    

,வட���ப�தி ேம�$ற ஒ���க��ட� 

கிழ��பா��=

1.தி1�பா�$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ�ளலா� ேகாய6@ ப�=  வா��:1 , 2.தி1�பா�$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

 வா��:1 , 3.தி1�பா�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 4.தி1�பா�$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1  வா��:1 , 

5.தி1�பா�$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1  வா��:1 , 6.தி1�பா�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1 வா��:1 , 

7.தி1�பா�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� மாIய�ம
 ேகாய6@ெத1 வா��:2 , 8.தி1�பா�$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� 

ெமய6
ேரா�ெத1 வா��:2 , 9.தி1�பா�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெவள�-ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:2 , 10.தி1�பா�$ர� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) க�Y� DRS�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள�  தி1�பா�$ர�   

,ெத���$ற ஒ���க��ட�

1.ெச1��  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத1  வா�� 1 , 2.ெச1�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ேமல�ெத1 வா�� 1 , 3.ெச1��  

(வ.கி) ம�.� (ஊ)  சி
ன ெச1�� வா�� 1 , 4.ெச1��  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ஆதிதிராவ6டேமல�ெத1  வா�� 1 , 5.ெச1��  

(வ.கி) ம�.� (ஊ)  =Pவெவ�ளால� ெத1  வா�� 2 , 6.ெச1��  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� 2 , 7.ெச1�� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ)  க�Y� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� 2 , 8.ெச1�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  மாள�ைக ந�த� ெவ�ளால�ெத1 வா�� 

3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 76



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

99 99 அரசின� ேம@ நிைல�ப�ள� எ>ண��� 

(Tைர�காO� )   ,கிழ���பா��த  ப6ரதான 

ஒ���க��ட� வட���ப�தி

1.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:1 ெச1தைல��� கிறி�=வ ஆதிதிராவ6ட�ெத1 , 2.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வா��:1 Tைர�காO� ேமல�ெத1 , 3.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:1 Tைர�காO� வட��ெத1 , 4.Tைர�காO� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) வா��:1 Tைர�காO� கீழ�ெத1 , 5.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:2 ெநாVயா�ேப�ைட , 6.Tைர�காO� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) வா��:2 உ�கைட சாைல�ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 அரசின� ேம@ நிைல�ப�ள� ெத��ப�தி க��ட� 

கிழ�� பா��=, எ>ண��� (Tைர�காO� ) 

612203   ,ைமய க��ட� கிழ���பா��த =

1.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:2 உ�கைட க
ன�ய�ம
 ேகாய6@ ெத1 , 2.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:2 

உ�கைடெவ�ளால�ெத1 , 3.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:3 எ>ண���ேமல�ெத1 , 4.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வா��:3 எ>ண��� ெவ�ளால�ெத1 , 5.Tைர�காO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:3 எ>ண��� கீழஆதிதிராவ6ட�ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

ஒ���க��ட�  ஆல�f� (கி�ள�O�)   

,வட��$ற ஒ���க��ட� கிழ��ப�தி 

ெத���பா��த =

1.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�காைன�பா� வா��:1 , 2.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலாைன�பா� ெச��யா�ெத1 

வா��:2 , 3.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலாைன�பா� ெவ�ளால�ெத1 வா��:1 , 4.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழாைன�பா� வா��:1 , 5.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வRதராஜ$ர�-ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:1 , 6.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) வRதராஜ$ர�-ஆ�றMகைர�ெத1 வா��:1 , 7.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வRதராஜ$ர�-சிவ
ேகாய6@ெத1 வா��:1 , 

8.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வRதராஜ$ர�-ேமல�ெத1 வா��:1 , 9.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வRதராஜ$ர�-

அ�ரஹார�ெத1 வா��:1 , 10.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ல�f� வட��ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆல�f� 

(கி�ள�O�)-609405   ,ெத���$ற $திய 

ஒ���க��ட� வட���பா��=

1.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆல�f� கீழ�ெத1 வா��:2 , 2.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆல�f� அ�ரஹார�ெத1 வா��:2 

, 3.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆல�f� ெத���ெத1 வா��:2 , 4.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆல�f� 

காள�ய�ம
ேகாய6@(ஆதிதிராவ6ட�) வா��:2 , 5.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�மM�� ேதா�$ெத1 வா��:3 , 6.ஆல�f� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�மM�� ேம���ெத1 வா��:3 , 7.ஆல�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
னால�f� வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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 =வ�க�ப�ள� கி�ள�O�   

,ப6ரதான ஒ���க��ட� ெத
$ற ப�தி 

கிழ���பா��=

1.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 2.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��:1 , 3.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 4.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��:1 , 5.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அ�ரஹார� வா��:1 , 6.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:1 , 7.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1 வா��:1 

, 8.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$ெத1 வா��:2 , 9.கி�ள�O� (வ.கி) ம�.� (ஊ) உ�கைட�ெத1 வா��:2 , 10.கி�ள�O� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வ�க���    

,ே����$ற ஒ���க��ட� ைமய அைற கிழ�� 

பா��=

1.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா��:1 , 2.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:1 , 3.வ6ளாக� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) வட�� ெத1 வா��:2 , 4.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:2 , 5.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச��யா� 

ெத1 வா��:2 , 6.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:2 , 7.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந� ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1 வா��:2 , 8.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) திட@ காலன�ெத1 வா��:2 , 9.வ6ளாக� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊரா�சி ஒ
றியந�நிைல�ப�ள� வ�க���   

,ெத��$ற வட���பா��த ஒ���க��ட�

1.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�ெபா
 ேச��பா�க� ��யான�ெத1 வா��:1 , 2.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�ெபா
 

ேச��பா�க� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:1 , 3.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஐேவலி காலன��ெத1 வா�� 1 , 4.வ�க��� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) அVயனா� ேகாய6@ெத1 வா��:3 , 5.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:3 எ>ைணக�டைள(அ)க^Mக�ெத1-

ஆதிதிராவ6ட�ெத1 , 6.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:3 திடJேசIெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா�சி ஒ
றியந�நிைல�ப�ள� வ�க���,    

,ெத���பா��த வட���$ற ஒட��க��ட�

1.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
 ேகாய6@ெத1 வா��:2 , 2.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:2 , 

3.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�ெத1 வா��:2 , 4.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��:2 , 5.வ�க��� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) கைட�ெத1 வா��:2 , 6.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:2 , 7.வ�க��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ந��ெத1 வா��:2

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

107 107 அரT உய�நிைல�ப�ள� தி1வ Aழிமிழைல   

,ஒ���க��ட� ைமய ப�தி வட���பா��த= 

ெத���ப�தி

1.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளவ A���ெத1 ,ெமய6
ேரா�,அ�ரஹார� வா�� 2 , 2.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� 

(ஊ) D��� ெத1 வா��:2 , 3.தி1வ Aழிமிழைல (வ.கி) ம�.� (ஊ) மி@ சN= வா��:2 , 4.தி1வ Aழிமிழைல (வ.கி) ம�.� (ஊ) மி@ 

ெத1 வா��:2 , 5.தி1வ Aழிமிழைல (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 வா��:2 , 6.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா� 

வா��:2 , 7.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:2 , 8.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) �யவ� ெத1 வா��:2 , 

9.தி1வ Aழிமிழைல (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��:2 , 10.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெதா�ப� காலன� வா��:2 , 

11.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

தி1வ Aழிமிழைல, கிழ���$ற ேம��� பா��த 

$திய ஒ��� க��ட�   ,தி1வ Aழிமிழைல

1.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) Dத@க�டைள வட�� ெத1 வா��:1 , 2.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) Dத@க�டைள 

��யானெத1 வா��:1 , 3.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) க^Mக��ெத1 வா��:1 , 4.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமலத>ட� வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� தி1வ Aழிமிழைல   

,கிழ�� பா��த $திய ஒ���க��ட�

1.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலவ Aதி வா��:3 , 2.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� வ Aதி வா��:3 , 

3.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ வ Aதி வா��:3 , 4.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� வ Aதி வா��:3 , 

5.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) அMகாள�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��:3 , 6.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத
கைரெமய6
ேரா� வா��:3 , 7.தி1வ Aழிமிழைல(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத
கைரஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ
றிய  ந�நிைல�ப�ள�, 

ச��ேணRவர$ர�    ,ப6ரதான ேம��$ற 

ஒ���க��ட�தி
 கிழ���பப�திய6@ 

ெத���பா��த =

1.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா�� 1 , 2.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 

ேகாய6@ெத1 வா�� 1 , 3.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா�� 1 , 4.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ெத���ெத1 வா�� 1 , 5.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கிழ�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� 1 , 

6.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) �.�� ேதா�$ெத1 வா�� 1 , 7.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 

வா�� 2 , 8.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாய6@ெத1 வா�� 2 , 9.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

பனNேதா�$ ெத1 வா�� 2 , 10.ச��ேணRவர$ர�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) காலன�ெத1 வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
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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

111 111 ஊரா�சி ஒ
றிய mலக� பரவா�கைர   

,ஒ���க��ட� ப�ள� வளாக� ேம���பா��த=

1.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஈHசல� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��:1 , 2.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) YM��Fைல 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��:1 , 3.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) YM��Fைல ��யான�ெத1 வா��:1 , 4.பரவா�கைர (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) அ�ேப�க� நக� வா��:1 , 5.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 6.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ந��ெத1 வா��:1 , 7.பரவா�கைர  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஓ�ைதெத1 வா��:1 , 8.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1  

வா��:1 , 9.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) க�மாள�ெத1 வா��:2 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� பரவ�கைர   

,$திய வட��  பா��த ஒ�� க��ட� ேம�� 

ப�தி

1.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாராTர�ெத1 வா��:2 , 2.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��:2 , 3.பரவா�கைர 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:2 ,4.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) ைரRமி@ வா��:2 , 5.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1 வா��:2 , 6.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ள�=ேம���ெத1 வா��:2 , 7.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) அ>ணாநக� வா��:2 , 8.பரவா�கைர (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�பாJசி$ர� மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��:2 , 9.பரவா�கைர (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) அ�பாJசி$ர� ��யான�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� கடலM��   

,ப6ரதான ஒ���க��ட� ெத�க�பா��த=

1.கடலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  எ@ைலய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா�� 1 , 2.கடலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  அ�ரஹார�  வா�� 1 

, 3.கடலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  அ>ணா நக� வா�� 1 , 4.கடலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ந��ெத1 வா�� 1 , 5.கடலM�� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ)  jமகா மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1  வா�� 2 , 6.கடலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ேமல�ெத1 வா�� 2 , 

7.கடலM�� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  மாதா�ேகாவ6@ெத1 வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 jபாலச>Dகா உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

ம1�=வ���    ,$திய ஒ���க��ட� 

ெத���பா��த=

1.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாணர�ெத1 வா��:1 , 2.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�, வா��:1 , 

3.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� வா��:1 , 4.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��யான�ெத1, வா��:1 , 

5.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 வா��:1 , 6.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதா�ேகாவ6@ெத1 வா��:2 ,

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

115 115 j பாலாச>Dக உதவ6ெப.� ெதாட�க ப�ள� 

ம1�=வ���   ,$திய ெத�� பா��த ஒ�� 

க��ட�  ேம�� ப�தி

1.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��:2 , 2.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அனNத�$லிO� 

அ�ரஹார� வா��:2 , 3.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா�ேகாவ6@ ெத1 வா�� 2 , 4.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ேவளா�ெத1 வா��:2 , 5.ம1�=வ��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அனNத�$லிO� அ>ணாநக� வா��:2 , 6.ம1�=வ��� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா�ேகாவ6@ வட���ெத1 வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஜா�h ேம@நிைல�ப�ள� வ6op$ர�   ,$திய 

ஒ���க��ட� ெத���$ற  ேம���பா��த=

1.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6@லியந@?� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:1 , 2.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வ6@லியந@?� ��யான�ெத1 வா��:1 , 3.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6op$ர� ெமய6
 ேரா� ெத��ெத1 வா��:2 , 

4.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6op$ர� ெமய6
 ேரா� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஜா�h ேம@நிைல�ப�ள� வ6op$ர�   ,$திய 

ஒ���க��ட� ேம���பா��த வட���$ற 

ைமய�ப�தி

1.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) உRமான�யாெத1 வா��:2 , 2.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��:2 , 

3.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:2 , 4.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ரqமான�ய�ெத1 வா��:2 , 

5.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:2 ேதா�$ெத1 , 6.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காய6ேதமி@ல� ெத1 வா��:2 , 

7.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பரக� ெத1 வா��:2 , 8.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6op$ர� ெமய6
ேரா��ெத1 

வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஜா�h ேம@நிைல�ப�ள� வ6op$ர�   ,$திய 

ஒ���க��ட�  கீழ���ப�தி ெத���பா��= 

கிழ�� ப�தி

1.வ6o8$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா�� 3 , 2.வ6o8$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா�� 3 , 

3.வ6o8$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ட� ெத1 வா�� 3 , 4.வ6o8$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா�� 3 , 5.வ6o8$ர� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) க>ணார�ெத1 வா�� 3 , 6.வ6o8$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ெத1 வா�� 3 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஜா�h ேம@நிைல�ப�ள� வ6op$ர�   ,$திய 

ெத�� பா��த ஒ�� க��ட� ேம�� ப�தி

1.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1 வா��:4 , 2.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ைக�ேகாள� ெத1 வா��:4 , 

3.வ6op$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ)அ�ரஹார�ெத1 வா��:5

Ü¬ùî¢¶ 
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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

120 120 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

சரேபாஜிராஜ$ர�   ,வட��$ற மMகZ� 

ஓ�க��ட� ேம�� ப�தி ெத�� பா��த=

1.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கடக�பா� அ�ரஹார� வா��:4 , 2.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��:4 

, 3.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ள�=ேம��ெத1 வா��:4 , 4.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��:4 

, 5.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வாV�காMகைரெத1 வா��:4 , 6.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட�ெத1 

வா��:4 , 7.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட�வய@ெத1 வா��:4 , 8.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அப6ேஷகமMகல� வா��:5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

சரேபாஜிராஜ$ர�   ,வட���ப�க மMகZ� 

ஓ��க��ட� வட���ப�தி ெத���பா��த=

1.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��ெத1 வா��:6 , 2.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��:6 , 

3.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காலன�ெத1 வா��:6 , 4.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) MGR நக� ஆ�றாMகைரெத1 

வா��:6 , 5.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:6 , 6.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

காலன�ெத1 வா��:6 , 7.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@ெத1 வா��:6 , 8.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) கடக�பா� ேமல�ெத1 வா��:6 , 9.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கடக�பா�கீழ�ெத1 வா��:6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

,சரேபாஜிராஜ$ர�   ,ேம��$ற மMகZ� 

ஓ��க��ட� வட���ப�தி கிழ�� பா��த=

1.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ>டா�பNதிகீழ�ெத1 வா��:1 , 2.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ஆ>டா�பNதிேமல�ெத1, வா��:1 , 3.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ>டா�பNதிசிவ
 ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 

4.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம1வ�f�ேமல�ெத1 வா��:2 , 5.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ம1வ�f�கீழ�ெத1 வா��:2 , 6.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��:2 , 7.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ம1வ�f�காலன� வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
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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

123 123 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

,சரேபாஜிராஜ$ர�   ,ேம�� மMகZ� 

ஓ��க��ட� ெத��$ற கிழ���பா��த =

1.சரேபாஜிராஜ$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம1வ�f� அ�ரஹார� வா��:2 , 2.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) 

ெவ�ைளஅத�பா�,மாIய�ம
ேகாவ6@ெத1 வா��:3 , 3.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ப6�ைளயா�ேகாவ6@ெத1 

வா��:3 , 4.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ேமல�ெத1  வா��:3 , 5.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� 

(ஊ) ெவ�ைளயத�பா�அ�ரஹார� வா��:7 , 6.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ெவ�ைளயத�பா�காலன�ெத1  

வா��:7 , 7.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) சிவ
ேகாவ6@ெத1  வா��:7 , 8.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), 

சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ெவ�ைளயத�பா�கீழ�ெத1  வா��:7 , 9.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ெவ�ைளயத�பா� 

ஆ�றMகைர�ெத1 வா��:7 , 10.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ேகாவ6@ப�= வா��:7 , 

11.ெவ�ைளஅத�பா�,(வ.கி), சரேபாஜிராஜ$ர� (ஊ) ெவ�ைளயத�பா� ந��ெத1 வா��:7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 jசMகரா ந�நிைல�ப�ள� ேததிO�   ,ேம��$ற 

மMகZ� ஓ��க��ட�  வட��ப�தி 

கிழ���பா��த=

1.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஹாஜியா� ெத1 வா��:1 , 2.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:1 , 3.ேததிO� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேமல� ெத1 வா��:1 , 4.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச
னதி ெத1 வா��:1 , 5.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

க�மாள�ெத1 வா��:2 , 6.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��:2 , 7.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 jசMகரா ந�நிைல�ப�ள�  ேததிO�   ,ேம��$ற 

மMகZ� ஓ��க��ட� ெத��$ற 

கிழ���பா��த=

1.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:2 , 2.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ள�=ேம���ெத1 வா��:1 , 3.ேததிO� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) வா��:2 மாIய�ம
 ேகாய6@ெத1 , 4.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:2 காலன� ெத1 , 5.ேததிO� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) வா��:3 ஆ�றMகைர�ெத1 , 6.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:3 பா@வா��ெத1 , 7.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:3 

வ�க�பாைளய� , 8.ேததிO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வா��:4 $=பாகசாைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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 ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, எரவாHேசI 

(மணவாளந@?�)   , கிழ���$ற ெத��� 

பா��த $திய ஒ��� க��ட�

1.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ந��ெத1 வா��:2 , 2.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ெத1 

வா��:2 , 3.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:2 , 4.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�காலண6�ெத1 

வா��:2 , 5.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) உம� வ Aதி வா��:2 , 6.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dகம�திய� ெத1 

வா��:2 , 7.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நிO காலன��ெத1 வா��:2 , 8.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ப�ள�iட�ெத1 வா��:2 , 9.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஏரவாHேசI கைடவ Aதி வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, எரவாHேசI 

(மணவாளந@?�)   ,கிழ��$�தி ெத���பா��� 

ப6ரதான ஒ������ட�

1.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� ெத1 வா��:3 , 2.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர�ெத1 

வா��:3 , 3.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மணவாளந@?� கைடவ Aதி வா��:3 , 4.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��:3 , 5.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சிவ
 ேகாவ6@ெத1 வா��:3 , 6.மணவாளந@?� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா� வா��:3 , 7.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 அரT ேம@நிைல�ப�ள�  

எரவாHேசI(மணவாளந@?�)   ,கிழ���$ற 

ஒ���க��ட�தி
 வட���ப�திய6@ 

ேம���பா��=

1.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 2.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=மைன�ெத1 

வா��:1 , 3.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) mIயா�ெத1 வா��:1 , 4.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ட�கா@ெத1 

வா��:1 , 5.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 6.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��:1 , 

7.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ைத�கா@ெத1 வா��:1 , 8.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��:1 , 

9.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இரவாHேசI கைட�ெத1 வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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

129 129 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� எரவாHேசI 

(மணவாளந@?�)   ,ேம���$ற 

ஒ���க��ட�தி
 ெத���ப�தி கிழ���பா��=

1.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பஜனமட�ெத1 வா�� :1 , 2.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவளா� ெத1 வா�� :1 , 

3.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா�� :1 , 4.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அVயனா� ேகாய6@ ெத1 

வா�� 1 , 5.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மணவாளந@?� மாதாேகாய6@ ெத1 வா�� 1 , 6.மணவாளந@?� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) மாதா ேகாவ6@ெத1 ெமய6
ேரா� வா�� 2 , 7.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெசவNதிநாத$ர� 

மாதாேகாய6@ெத1  வா�� 2 , 8.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெசவNதிநாத$ர� ��யானெத1  வா�� 2 , 

9.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆழியா
 ேதா�$ெத1  வா�� 2 , 10.மணவாளந@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ம@ெத1  

வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� iNத?�     

,மMகZ� ஓ� க��ட� ெத��ப�தி 

கிழ���பா��த=

1.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா�ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 2.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:1 , 

3.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ள�=ேம���ெத1 வா��:2 , 4.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1மாHேசாைல வா��:2 , 

5.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Dதலியா�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  iNத?�   

,மMகZ� ஓ� க��ட� ைமய அைற

1.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ேப�கா� நக� வா��:2 , 2.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீரM��காலன�ெத1 வா��:2 , 

3.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீரM��கீழ�ெத1 வா��:3 , 4.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீரM��ேமல�ெத1 வா��:3 , 

5.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�ப6ய
iNத?� வா��:4 , 6.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ெச�ப6ய
iNத?�காலன� வா��:4 

, 7.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆழியா
ேதா�$ெத1 வா��:4 , 8.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீரM��மாதா�ேகாவ6@ெத1 

வா��:5 , 9.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) =ளேசNதிர$ர� வா��:5 , 10.iNத?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) =ளேசNதிர$ர�காலன� வா��:5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� $=���    

,மMகZ� ஓ� க��ட� கிழ���பா��த=

1.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��:1 , 2.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� ெத1 வா��:1 , 3.$=��� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 4.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��:1 , 5.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 

வா��:1 , 6.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச�கிலிய
 ப�ைக வா�� 1 , 7.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அIஜன�ெத1 வா��:2 , 

8.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கடமM�� வா��:2 , 9.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெநV��
ன� வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
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169   ந�ன�ல	 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 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள�  க>�ரமாண6�க�   

,வட�� பா��த ஒ�� க��ட� ேம�� பா��த=

1.ப6ரதாபராம$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசி�பாைளய� ��யான ெத1 வா�� : 2 , 2.ப6ரதாபராம$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Yவா�Y� 

அIசன�ெத1 வா�� : 2 , 3.ப6ரதாபராம$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) Yவா�Y� ��யான� ெத1 வா�� : 2 , 4.ப6ரதாபராம$ர� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேரா��� ெத1 வா�� : 1 , 5.ப6ரதாபராம$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ� ெத1 வா�� : 1 , 6.ப6ரதாபராம$ர� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ப6லாவ� அIசன� ெத1 வா�� : 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள�  க>ரமாண6�க�   

,வட�� ஒ�� க��ட� ைமய அைற

1.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� ��யான�ெத1, வா��:1 , 2.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

�Jசி�பாைளய� அIஜன ெத1 வா��:1 , 3.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��:1 , 4.க>�ரமாண6�க� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) யாதவ�ெத1 வா��:1 , 5.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஜAவாகாலன� வா��:2 , 6.க>�ரமாண6�க� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர�ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள�  க>ரமாண6�க�   

,வட���பா��த ஒ���க��ட� கிழ��பப�தி 

ேம���பா��த=

1.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா� ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 2.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம�� 

அ�ரஹார� வா��:1 , 3.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 வா��:2 , 4.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வட�� அ�ரஹார� வா��:2 , 5.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத�� அ�ரஹார� வா��:2 , 6.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��:2 , 7.க>�ரமாண6�க� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIயெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ெவ�ளம>டப� 

   ,ப6ரதான ஒ���க��ட� வட���ப�தி 

ேம���பா��த=

1.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ@லி�ள� வா��:1 , 2.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மணெவள�சாைல�ெத1 வா��:1 , 

3.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மணெவள�ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��:1 , 4.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� 

கீழ�ெத1 வா��:1 , 5.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 6.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வாண6ய�ெத1 

வா��:1 , 7.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளம>டப� சாைலெத1 வா��:1 , 8.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமல�ப6டாைக வா��:1

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

137 137 அரசின� உய�நிைல ப�ள� சீத�கமMகல�   

,ேம�� ப�தி ஓ��க��ட� ெத�� பா��த=

1.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� 2,3 , 2.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� 

(ஊ) வட�� ெத1 வா�� 2,3 , 3.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) மNதெவள�ெத1 வா�� 2,3 , 4.சீத�கமMகல� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) சிவ
 ேகாய6@ெத1 வா�� 2,3 , 5.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
னஅ�ரஹார� வா�� 2 , 6.சீத�கமMகல� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா�� 2 , 7.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) உ�கைட வா�� 2 , 8.சீத�கமMகல� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) காள�ய�ம
 ேகாய6@ெத1 வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� சீத�கமMகல�   

,ேம��பா��த ஒ���க��ட� கிழ��ப�தி

1.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) Y�கார�ெத1 வா�� 3 , 2.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) ெப1மா� 

ேகாய6@ெத1 வா�� 3 , 3.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) ெத�� ெத1 வா�� 3 , 4.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) 

சீத�கமMகல� (ஊ) மத�ெத1 வா�� 3 , 5.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) கீழ�ெத1 வா�� 3 , 6.ேமலராம
ேச�தி 

(வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) வா�தி�ள� வா�� 2 , 7.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) மாதாேகாய6@ெத1 வா�� 2 , 

8.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) சாைல�ெத1 வா�� 3,2 , 9.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) 

சாைல�ெத1காலன� வா�� 3 , 10.ேமலராம
ேச�தி (வ.கி) சீத�கமMகல� (ஊ) ப�ைக� காலன� வா��  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள�, ஒ���க��ட� 

ேம���$�தி கிழ���பா��த=   ,ேசதின�$ர�

1.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:1 , 2.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா��:1 , 3.ேசதின�$ர� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா��:1 , 4.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாநக� வா��:1 , 5.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ெமய6
ேரா���ெத1 வா��:1 , 6.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 7.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத
னHேசI வா��:2 , 8.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாய6@ெத1 (வ6ழிதிO�) வா��:2 , 9.ேசதின�$ர� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத1  (வ6ழிதிO�) வா��:2 , 10.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1  (வ6ழிதிO�) வா��:2 , 

11.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாய6@ெத1  (வ6ழிதிO�) வா��:2 , 12.ேசதின�$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாைல�ெத1 

(வ6ழிதிO�)

Ü¬ùî¢¶ 
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169   ந�ன�ல	 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 இராமகி1oணா உதவ6ெப.� ந�நிைல�ப�ள�  

$திய  ஓ��க��ட�   வட���ப�தி  

ேம���பா��த=   ,வ6�கிரபா>�ய�

1.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6�கிரபா>�ய� ேமல�ெத1 வா��:2 , 2.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வ6�கிரபா>�ய� அ�ரஹார� வா��:1 , 3.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6�கிரபா>�ய� வட���ெத1 வா��:1 , 

4.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ6�கிரபா>�ய� ெத��ெத1 வா��:1 , 5.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வ6�கிரபா>�ய� சிவ
ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 6.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 

7.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 இராமகி1oணா உதவ6ெப.� ந�நிைல�ப�ள�  

$திய ஓ���க��ட� ெத���ப�தி ேம�� 

பா��த=   ,வ6�கிரபா>�ய�

1.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ@ல� வட���ெத1 வா��:2 , 2.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ@ல� கீழ�ெத1 

வா��:2 , 3.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ@ல� ெத��ெத1 வா��:2 , 4.வ6�கிரபா>�ய� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ@ல� 

ேமல�ெத1 வா��:2 , 5.$ள�யHேசI (வ.கி) வ6�கிரபா>�ய� (ஊ) $ள�யHேசI வட��ெத1 வா�� 3 , 6.$ள�யHேசI (வ.கி) 

வ6�கிரபா>�ய� (ஊ) $ள�யHேசI �ள�=ெத1 வா�� 3 , 7.$ள�யHேசI (வ.கி) வ6�கிரபா>�ய� (ஊ) $ள�யHேசI மாIய�ம
 

ேகாவ6@ ெத1 வா�� 3 , 8.$ள�யHேசI (வ.கி) வ6�கிரபா>�ய� (ஊ) $ள�யHேசI அ�ரஹார� வா�� 3 , 9.$ள�யHேசI (வ.கி) 

வ6�கிரபா>�ய� (ஊ) $ள�யHேசI ெத���ெத1 வா�� 3 , 10.$ள�யHேசI (வ.கி) வ6�கிரபா>�ய� (ஊ) $ள�யHேசI 

ஆ�றMகைர�ெத1 வா�� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ஒ���க��ட� ெத��ப�தி கிழ��பா��த=   

,31.ப1�திO�

1.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆவண� ேமல�ெத1 வா��:4 , 2.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா@ைலகா�� ெத1 வா��:4 , 

3.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆவண� அ�ரஹார� வா��:4 , 4.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:4 , 5.ப1�திO� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��:4 , 6.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��:1 , 7.ப1�திO� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1 வா��:1 , 8.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப1�திO� ேமல�ெத1 வா��:1 , 9.ப1�திO� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெபIயஅ�கரஹார� வா��:2
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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

143 143 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ப1�திO�   , 

ஒ���க��ட�  கிழ���பா��த=

1.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
ன அ�கரஹார� வா��:2 , 2.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
ன�ெத1 வா�� 2 , 

3.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப1�திO� ேரா� வா��:2 , 4.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம��� ெத1 வா��:2 , 5.ப1�திO� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர�ெத1 வா��:3 , 6.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��:3 , 7.ப1�திO� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெச��யா� ெத1 வா��:3 , 8.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாலியமMகல� ெமய6
ேரா� வா��:2 , 9.ப1�திO� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) சாலியமMகல� மாதாேகாவ6@ெத1 வா��:2 , 10.ப1�திO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �ள�=ேம���ெத1 வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊரா�சி  ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� சி�தா�   

,ப6ரதான ஒ���க��ட� வட���ப�தி 

ெத���பா��த=

1.சி�தா� (வ.கி), ெச1கள�f� (ஊ) சி�தா� அIசனகாலண6 வா��:3 , 2.சி�தா� (வ.கி), ெச1கள�f� (ஊ) சி�தா� வட�� 

��யான�ெத1 வா��:3 , 3.சி�தா� (வ.கி), ெச1கள�f� (ஊ) $ள�யNெத1 வா��:3 , 4.சி�தா� (வ.கி), ெச1கள�f� (ஊ) சி�தா� 

அHசா
�ள� வா��:3 , 5.சி�தா� (வ.கி), ெச1கள�f� (ஊ) ெச���ள�ெத1 வா��:3 , 6.சி�தா� (வ.கி), ெச1கள�f� (ஊ) 

ெச���ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊரா�சி  ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  ஆ��$லிO� 

(இராதாந@?�)   ,ேம���$ற ஒ���க��ட� 

கிழ���பா��த=

1.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) =�காJேசI வா��:1 , 2.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) ராதாந@?� கீழ�ெத1 

வா��:2 , 3.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) ராதாந@?� ேமல�ெத1 வா��:2 , 4.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) 

மாIய�ம
 ேகாய6@ெத1 வா��:2 , 5.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) உபேதசியா� ெத1 வா��:2 , 6.ஆ��$லிO� (வ.கி), 

ஆ��$லிO� (ஊ) ஆ��$லிO� காள�ய�ம
 ேகாய6@ெத1 வா��:1 , 7.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) ஆ��$லிO� 

அIசனெத1  வா��:1 , 8.ஆ��$லிO� (வ.கி), ஆ��$லிO� (ஊ) ஆ��$லிO� உ�கைடெத1  வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� ப6ரதான 

ஓ���க��ட�     ,ெத���ப�தி 

கிழ���பா��த=  ெச1கள�f�

1.ெச1கள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ� ெத1, வா��:1 , 2.ெச1கள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:1 , 3.ெச1கள�f� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழJசாைல�ெத1 வா��:1 , 4.ெச1கள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலசாைல�ெத1 வா��:1 , 5.ெச1கள�f� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாய6@ெத1 வா��:2 , 6.ெச1கள�f� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�கைர மாதாேகாய6@ெத1 வா��:2
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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

147 147 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� தி1வ6டJேசI  

 ,ெத�� ஓ��க��ட� ைமய அைற 

ேம���பா��த=

1.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= வா�� 1 , 2.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ1வ6ழிமMகல� வா�� 1 , 

3.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ெத1 வா�� 2 , 4.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ>ணாகாலன� வா�� 2 , 

5.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  கிழ���$ற 

ஒ���க��ட�   ,தி1வ6டJேசI

1.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ெத1 வா�� 3 , 2.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள�iட�ெத1 வா�� 3 , 

3.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�டகா@ெத1 வா�� 3 , 4.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா�� 3 , 

5.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாNேதா�$ கீழ�ெத1 வா�� 3 , 6.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாNேதா�$ ெத1 வா�� 

3 , 7.தி1வ6டJேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ@ரகம� ெத1 வா�� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள�  ேம���$ற 

ஒ���க��ட� கிழ���பா��த=    ,ெந�HேசI

1.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:1 , 2.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��:1 , 3.ெந�HேசI (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) சிவ
ேகாய6@ெத1 வா��:1 , 4.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) தைலயாIெத1 வா��:1 , 5.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ெத���ெத1 வா��:1 , 6.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:1 , 7.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ப�தாைள�ெத1 வா��:2 , 8.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ைளப6�ைளயா� ேகாவ6@ெத1 வா��:2 , 9.ெந�HேசI (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��:2 , 10.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச1வ>v�கீழ�ெத1 வா��:2 , 

11.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) தைலயாIெத1,ெச1வ>v� வா��:2 , 12.ெந�HேசI (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
 

ேகாவ6@ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள�  ேம���$ற 

வட��பா��த  ஒ���க��ட�   ,நாரணமMகல�

1.நாரணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா��:1 , 2.நாரணமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:1 , 

3.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:1 , 4.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1  வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள�  கிழ��$ற 

வட�� பா��த ஒ���க��ட�   ,நாரணமMகல�

1.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர ெத1  வா��:2 , 2.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 

ேகாவ6@ெத1  வா��:2 , 3.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�கைர�ெத1 வா��:2 , 4.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

காலன� ெத1 வா��:2 , 5.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��:2 , 6.நாரணமMகல�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா�f� 

 வா��:2
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 42 of 76



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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  ெதாட�க�ப�ள� 38.ெநV��ைப 

 ($ள�Jச�கா�)   ,ப6ரதான ஒ���க��ட� 

கிழ���ப�தி ெத���பா��த=

1.ெநV���ைப  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ெநV���ைப ��யான� ெத1 வா�� 1 , 2.ெநV���ைப  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ெநV���ைப 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� 1 , 3.ெநV���ைப  (வ.கி) ம�.� (ஊ)  அ
8�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1  வா�� 1 , 4.ெநV���ைப  

(வ.கி) ம�.� (ஊ)  P.V.D. நக� வா�� 1 , 5.ெநV���ைப (வ.கி) ம�.� (ஊ)  $ள�Jச�கா� ேம���ெத1  வா�� 2 , 

6.ெநV���ைப (வ.கி) ம�.� (ஊ) $ள�Jச�கா�கீழ�ெத1  வா�� 2 , 7.ெநV���ைப (வ.கி) ம�.� (ஊ)  $ள�Jச�கா�வட���ெத1 

வா�� 2 , 8.ெநV���ைப (வ.கி) ம�.� (ஊ) $ள�Jச�கா�ெத���ெத1  வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 $ன�த ஜா
 உய�நிைல�ப�ள�  வட���ப�தி 

ேம���பா��த=   ,ெப1�ப>ைணO�

1.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ள��iட�ெத1  வா��:2 , 2.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சாைல�ெத1 

வா��:2 , 3.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) பா>�ய
 �ள�ெத1 வா��:3 , 4.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ஆ�றMகைரெத1 வா��:3 , 5.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச@வ� ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 $ன�த ஜா
 உய�நிைல�ப�ள� ெப1�ப>ைணO� 

  ,ேம�� பா��த ஒ�� க��ட� ெத�� ப�தி

1.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) திIய�பக$ர�  வா��:1 , 2.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம1தமாண6�க� 

வா��:1 , 3.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) எலNதவனHேசI வட���ெத1 வா��:1 , 4.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) எலNதவனHேசI ��யான�ெத1  வா��:1 , 5.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ ப�= ��யான�ெத1  

வா��:1 , 6.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= ஆ�றMகைரெத1  வா��:1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 $ன�த அ1�ள�ப� உய� நிைல�ப�ள� வட��$ற 

ேம���பா��த  ஒ���க��ட�   

,ெப1�ப>ைணO�

1.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வைளய@கார�ெத1  வா��:2 , 2.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1  

வா��:2 , 3.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சிவ
 ேகாய6@ெத1 வா��:2 , 4.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மாIய�ம
 ேகாய6@ெத1  வா��:2 , 5.ெப1�ப>ைணO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1  வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ெச�மM�� ேம@நிைல�ப�ள� ெச�மM��   

,ைமய ஒ���க��ட� ெத���பா��= (அைற 

எ>-9)

1.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�ெத1 , 2.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 , 3.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ேமல�ெத1 , 4.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@ெத1 , 5.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 , 

6.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஓம��ள�ெத1 , 7.ெச�மM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட��ெவள��ெத1
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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

157 157 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� Dத
ைம 

ஒ���க��ட� வட���பா��த=   ,வடேவ�

1.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) த�டா
ப�ைகெத1  வா��:1 , 2.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேம���ெத1  வா��:1 , 3.வடேவ� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) மரவாNேதா�$ெத1  வா��:1 , 4.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப_>ட�ெத1 வா��:1 , 5.வடேவ�  (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� ெத1  வா��:1 , 6.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�  வா��:1 , 7.வடேவ�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

�ள�= ேம���ெத1 வா��:1 , 8.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளயெத1  வா��:1 , 9.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழெத1  வா��:2 , 10.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாய6@ெத1  வா��:2 , 11.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமலமாதா ேகாய6@ெத1  வா��:2 , 12.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாNேதா�$ ெத1 வா��:2 , 13.வடேவ� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மாதாேகாய6@ெத1  வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ேம�� 

ஒ���க��ட� கிழ���பா��த= ெத���ப�தி    

,ேசMகாலி$ர�

1.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) இ^�ைப ேதா�$ ெத1 வா�� :3 , 2.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
ன அ�ரஹார� 

வா�� :1 , 3.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா�� :2 , 4.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIய அ�ரஹார� வா�� 

:1 , 5.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� ெத1  வா�� :3 , 6.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கைட�ெத1 வா�� :2 , 

7.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6டாIேகாவ6@ ெத1  வா�� :2 , 8.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) திெரௗபதி அ�ம
 

ேகாவ6@ெத1  வா�� :2 , 9.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளைய� ேகாவ6@ெத1 வா�� :3 , 10.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) மா�ப6�ைள நக�  வா�� :3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ேம��ஓ���க��ட� 

வட���$ற� கிழ�� பா��த=   ,ேசMகாலி$ர�

1.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= ெத1  வா�� :2 , 2.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதா ேகாய6@ ெத1 

வா�� :2 , 3.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காலன� ெத1 வா�� :3 , 4.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத1  

வா�� :1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ெத
$ற� 

ஓ���க��ட� கிழ��ப�தி வட���பா��த=   

,ேசMகாலி$ர�

1.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1  வா�� :1 , 2.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நாடா� ெத1 வா�� 

:1 , 3.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காமராச� ெத1  வா�� :3 , 4.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1  வா�� :3 , 

5.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIயபயண�  வா�� :3 , 6.ேசMகாலி$ர� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச�வமா
ய� வா�� :4

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� Dத
ைம 

ஒ���க��ட� ேம���பா��த=   ,ெப1மMகல�

1.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� (அ
னவாச@ ) வா�� :1 , 2.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர�ெத1 

(அ
னவாசெல) வா�� :1 , 3.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேதா�$ெத1 (அ
னவாச@ ) வா�� :1 , 4.அ
னவாச@ (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) சி
ன�ெத1 (அ
னவாச@) வா�� :1 , 5.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 (மழவJேசI) வா�� :1 , 

6.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 (மழவJேசI) வா�� :1 , 7.அ
னவாச@  (வ.கி) ம�.� (ஊ) காலன��ெத1 

((மழவJேசI)  வா�� :1 , 8.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா���ெத1 (த��தா�ெகா>ட$ர�) வா�� :2 , 

9.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 (த��தா�ெகா>ட$ர�)  வா�� :2 , 10.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத��ெத1 (த��தா�ெகா>ட$ர�) வா�� :2 , 11.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹாரர� (த��தா�ெகா>ட$ர�) வா�� :2 

, 12.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) மாNேதா�$�ெத1 (ெப1மMகல�) , 13.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) 

கீழ��யான�ெத1 (ெப1மMகல�) , 14.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) ெத��ெத1 (ெப1மMகல�) , 15.ெப1மMகல� 

(வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) ேமல��யான�ெத1 (ெப1மMகல�) , 16.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) வட���ெத1 

(ெப1மMகல�) , 17.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) காலன��ெத1 (ெப1மMகல�) , 18.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ 

(ஊ) இ^�ைபேதா�$�ெத1 (ெப1மMகல�) , 19.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) ந��ெத1 (ெப1மMகல�) , 

20.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) ேமல�ெத1 (ெப1மMகல�) , 21.ெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) கீழ�ெத1 

(ெந�வாச@) , 22.அெப1மMகல� (வ.கி) அ
னவாச@ (ஊ) ேமல�ெத1 (ெந�வாச@) , 23.அ
னவாச@ (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

காள�ய�ம
 ேகாய6@ ெத1 (ெந�வாச@)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 மகாெலoமி மாண6�க�  ந�நிைல�ப�ள� 

�டவாச@   , ப6ரதான ஒ���க��ட� ைமய 

ப�தி கிழ��பா��த=

1.�டவாச@ (ேப) பHசநதி��ள�, வா�� :14 , 2.�டவாச@ (ேப) அ�கைர�காலன�, வா�� :14 , 3.�டவாச@ (ேப ) தி1ெமVஞான 

காலன�வா�� :14 , 4.�டவாச@ (ேப) $=�காலன� வா�� :13 , 5.�டவாச@ (ேப) வழிHேசா��காலன� வா�� :13 , 6.�டவாச@ (ேப) 

ெவ�ள��ள� வா�� :13 , 7.�டவாச@ (ேப) ஏரNதவா� ெத��ெத1 வா�� :13 , 8.�டவாச@ (ேப) ஏரNதவா� வட��ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, �டவாச@   

,வட�� பா��த ஒ�� க��டம

1.�டவாச@ (ேப) க�பகவ6நாயக� ேகாவ6@ெத1 வா�� : 15 , 2.�டவாச@ (ேப) ப6டாI ேகாவ6@ ெத1 வா�� : 1 , 3.�டவாச@  

(ேப) ப6டாI ேகாவ6@ காலன� வா�� :1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அரசின�  ெப>க� ேம@நிைல�ப�ள� �டவாச@ 

  ,$திய ஒ���க��ட�தி@ ைமய அைற 

ேம���பா��=

1.�டவாச@ (ேப) ந�ேசாழிய�ெத1 வா�� : 15 , 2.�டவாச@ (ேப) ந��காலன� வா�� : 12 , 3.�டவாச@ (ேப) ெபர�ப� ேதா�$ 

வா�� : 1

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 அரசின�  ெப>க� ேம@ நிைல�ப�ள� 

�டவாச@   ,$திய ஒ���க��ட�தி@ 

வட���ப�திய6@ ேம���பா��=

1.�டவாச@ (ேப) அ�தி�கைட ச�திர�, வா�� : 14 , 2.�டவாச@ (ேப) கீழேசாழிய� ெத1 வா�� :15 , 3.�டவாச@ (ேப) 

ெத��ேசாழிய�ெத1 வா�� :15 , 4.�டவாச@ (ேப) ��பேகாண� LFேரா� வா�� :12 , 5.�டவாச@ (ேப) வட�� DRS� ெத1 

வா�� :12 , 6.�டவாச@ (ேப) ெத�� DRS� ெத1 வா�� :12 , 7.�டவாச@ (ேப) வட�� காலன� வா�� :15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� (ஆ>க�)  ேம�� 

ப6ரதான ஒ���க��ட� வட��ப�தி 

ேம���பா��த=   ,�டவாச@

1.�டவாச@ (ேப) ெத��அ�ரஹார� வா�� :10 , 2.�டவாச@ (ேப) கீழஅ�ரஹார� வா�� :10 , 3.�டவாச@ (ேப) அ�JேசI ெத1 

வா�� :2 , 4.�டவாச@ (ேப) ெசM�Nத� கீழவ Aதி வா�� :2 , 5.�டவாச@ (ேப) ெசM�Nத� ெத1 வா�� :2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� (ஆ>க�) கிG$ற 

$திய ஒ���க��ட� ெத���ப�தி 

ேம���பா��த=   ,�டவாச@

1.�டவாச@ (ேப) ேமலஅ�ரஹார� வா�� :10 , 2.�டவாச@ (ேப) ந�அ�ரஹார� வா�� :10 , 3.�டவாச@ (ேப) வட�� 

மடவ6ளாக� வா�� :11 , 4.�டவாச@ (ேப) கைட�ெத1 ேமலவ Aதி வா�� :11 , 5.�டவாச@ (ேப) வட�� வ Aதி வா�� :11 , 

6.�டவாச@ (ேப) தி1��ள� வடகைர வா�� :11 , 7.�டவாச@ (ேப) ேகாய6@ ெத1 வா�� :1 , 8.�டவாச@ (ேப) அ>ணாெத�� 

வ Aதி வா�� :10 , 9.�டவாச@ (ேப) ஓ=வா
 ேகாய6@சN= வா�� :11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� (ஆ>க�)Dத
ைம 

க��ட� வட��ப�தி ேம���பா��த=   

,�டவாச@ (ேப) (அகர ஓைக)

1.�டவாச@ (ேப) கீழ�ெத1 வா�� :6 , 2.�டவாச@ (ேப) ந��ெத1 வா�� :6 , 3.�டவாச@ (ேப) ேதா�$�ெத1 வா�� :6 , 

4.�டவாச@  (ேப) த>டைளஹIஜன�ெத1 வா�� :6 , 5.�டவாச@ (ேப) த>டைள ��யான�ெத1 வா�� :6 , 6.�டவாச@ (ேப) 

அரb� ெத1 வா�� :6 , 7.�டவாச@ (ேப) ேசMகாலி$ர� ேரா� வா�� :3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� (ஆ>க�) �டவாச@ 

(அகர ஓைக)   ,கிழ���$ற $திய 

ஒ���க��ட�தி@ வட���ப�தி ெத���பா��த =

1.�டவாச@ (ேப) �Jசிபாைளய�ெத1 வா�� :4 , 2.�டவாச@ (ேப) கிளா�ெத1 வா�� :3 , 3.�டவாச@ (ேப) �வளMகா��ெத1 

வா�� :3 , 4.�டவாச@ (ேப) ந�த� ெத1 வா�� :3 , 5.�டவாச@ (ேப) கீழவ Aதி வா�� :11 , 6.�டவாச@ (ேப) ெத�� 

மடவ6ளாகெத1 வா�� :11 , 7.�டவாச@ (ேப) தி1��ள� கீழவ Aதி வா�� :11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 அரசின� (ஆ>க�) ேம@நிைல�ப�ள� 

ஒ���க��ட� ேம��ப�தி கிழ��பா��த =   

,�டவாச@ (அகர ஓைக)

1.�டவாச@ (ேப) L.F.ேரா� வா��:9 , 2.�டவாச@ (ேப) ேமலஅ�JேசI�ெத1 வா��:9 , 3.�டவாச@ (ேப) ேமல�ேதா�$ெத1 

வா��:9 , 4.�டவாச@ (ேப) ேச��ேம���ெத1 வா��:8

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 டா�ட� $ர�சி தைலவ� எ� ஜி ஆ� க@?I 

�டவாச@  (அகர ஒைக)   ,ேம�� ஒ�� 

க��ட� ெத�� பா��த=

1.�டவாச@ (ேப) ெகா�த�ெத1 வா��:9 , 2.�டவாச@ (ேப) �யவ
 பாைளய� ெத1 வா��:9 , 3.�டவாச@ (ேப) 

ஆ�றMகைர�ெத1 வா��:8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� (ஆ>க�) �டவாச@ 

(அகர ஓைக)   ,ேம���$ற ஒ���க��ட�தி@ 

ெத���ப�தி வட���பா��=

1.�டவாச@ (ேப) ெத���ெத1 வா��:7 , 2.�டவாச@ (ேப) வட���ெத1 வா��:7 , 3.�டவாச@ (ேப) T�ப
�ள�ெத1 வா��:7 , 

4.�டவாச@ (ேப) �Jசி� பாைளய� ெத1 வா��:7 , 5.�டவாச@ (ேப) ந��ெத1 வா��:7 , 6.�டவாச@ (ேப) அ�ரஹார� வா��:7 , 

7.�டவாச@ (ேப) கீழஓைகேமலவ Aதி வா��:7 , 8.�டவாச@ (ேப) சிவ
ேகாவ6@ெத1 வா��:7 , 9.�டவாச@ (ேப) பைடயாJசியா� 

ெத1 வா��:7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அரசின� (ஆ>க�) ேம@நிைல�ப�ள� $திய 

ெத��$ற ஒ���க��ட� கிழ��ப�தி 

வட���பா��த=   ,�டவாச@

1.�டவாச@ (ேப) ெகாரடாJேசI L F ேரா� வா��:5 , 2.�டவாச@ (ேப) வலMைகமா
 ரRதா வா��:7 , 3.�டவாச@ (ேப) 

சி
னா�றMகைர�ெத1 வா��:8 , 4.�டவாச@ (ேப) தி1வா|� L F ேரா� வா��:5 , 5.�டவாச@ (ேப) ைகலாசநாத� வட�� வ Aதி 

வா��:5 , 6.�டவாச@ (ேப) ைகலாசநாத�கீழ வ Aதி வா��:5 , 7.�டவாச@ (ேப) ைகலாசநாத� ெத�� வ Aதி வா��:5 , 8.�டவாச@ (ேப) 

நாடா� ெத1 வா��:5 , 9.�டவாச@ (ேப) ஆசிIய� நக� வா��:5 , 10.�டவாச@ (ேப) ேசMகாலி$ர� ேரா� வா��:5 , 11.�டவாச@ 

(ேப) �Jசிபாைளய� வா��:4 , 12.�டவாச@ (ேப) கிளா� ெத1 வா��:4 , 13.�டவாச@ (ேப) �வளMகா��ெத1 வா��:3 , 

14.�டவாச@ (ேப) ந�த� ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� மண�பறைவ   

,கிழ��  ஒ�� க��ட� ேம�� பா��த வட�� 

ப�தி

1.மண�பறைவ (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா�� : 1 , 2.மண�பறைவ (வ.கி) ம�.� (ஊ) த�தg� ெத1  வா�� : 1 , 

3.மண�பறைவ  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலபாைலO� ேரா� வா�� :1 , 4.மண�பறைவ  (வ.கி) ம�.� (ஊ) சி
னமண�பறைவ  

வா�� :1 , 5.மண�பறைவ  (வ.கி) ம�.� (ஊ) க�ளா� ெத1  வா�� :2 , 6.மண�பறைவ  (வ.கி) ம�.� (ஊ) =ைறO� 

ப6�ைளயா�ேகாய6@ெத1 வா�� :2 , 7.மண�பறைவ  (வ.கி) ம�.� (ஊ) =ைறO� ஆதிதிராவ6ட�ெத1  வா�� :2 , 8.மண�பறைவ 

 (வ.கி) ம�.� (ஊ) =ைறO� மட�=ெத1 வா�� :2 , 9.மண�பறைவ  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆைனவ6Jb� ெத1 வா�� :2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 47 of 76



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

175 175 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� மண�பறைவ   

,கிழ�� ஒ�� க��ட�  வட�� பா��த ெத�� 

ப�தி

1.தி1���  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா�� :3 , 2.தி1���  (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாதா ேகாவ6@ெத1  வா�� :3 

, 3.தி1���  (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1��� ெத1  வா�� :4 , 4.தி1���  (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1��� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  

வா�� :4 , 5.தி1���  (வ.கி) ம�.� (ஊ) காவரந@?� ெவ�ளாளெத1  வா�� :4 , 6.தி1���  (வ.கி) ம�.� (ஊ) கவரந@?� 

ஆதிதிராவ6ட�ெத1  வா�� :4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ப6ரதான 

ஒ���க��ட�  கிழ���பா��த=   

,ேமல�பாைலO�

1.ேமல�பாைலO�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��:1 , 2.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காலன��ெத1 வா��:1 

, 3.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெகா@ல
ெத1 வா��:1 , 4.ேமல�பாைளO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) த�டார�ெத1 வா��:1 , 

5.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட�� $லவந�த� வா��:1 , 6.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�ெத1 

வா��:2 , 7.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா��:2 , 8.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ����ள�ெத1 

வா��:2 , 9.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெபIய�ள�ெத1 வா��:2 , 10.ேமல�பாைலO� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ச�கள�ய�ெத1 

வா��:2 , 11.ஆல��க1�Y� (வ.கி), ேமலபாைலO�(ஊ) ஆல��க1�Y� ெமய6
ேரா� வா��:3 , 12.ஆல��க1�Y� (வ.கி), 

ேமலபாைலO�(ஊ) மாதா�ேகாவ6@ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ஒ���க��ட� கிழ���பா��த=   

,காMேகயநகர� (ஆல��க1�Y�)

1.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காMேகயநகர� மாதாேகாய6@ெத1. வா�� 1 , 2.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

காMேகயநகர� ேம���ெத1 வா�� 1 , 3.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காMேகயநகர� அ�ரஹார�ெத1 வா�� 1 , 

4.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காMேகயநகர� ெச���ெத1 வா�� 2 , 5.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காMேகயநகர� 

ப�ள��iட�ெத1 வா�� 2 , 6.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காMேகயநகர� மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா�� 2 , 

7.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஓைலயமMகல� கீழ�ெத1 வா�� 2 , 8.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஓைலயமMகல� 

ெத��ெத1 வா�� 2 , 9.ஆல��க1�Y� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஓைலயமMகல� காலன�ெத1 வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
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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

178 178 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ேம��ப�தி 

மMகZ� ஓ� ெத���பா��த=    ,FலM�� 

(மHக��)

1.மHச��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) FலM��ெமய6
ேரா���ெத1 வா��:1 , 2.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) 

FலM��ப>டாரவாைடெத1 வா��:1 , 3.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) FலM�� காலன��ெத1 வா��:1 , 4.மHச���(வ.கி) 

ம�.� (ஊ) மHச��� அ�ரஹார� ெத1 வா��:2 , 5.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவ�பg�ெமய6
ேரா���ெத1 வா��:2 , 

6.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேவ�பg� காலன��ெத1 வா��:2 , 7.மHச��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) FலM�� ப6�ைளயா� 

ேகாவ6@ெத1 வா��:2 , 8.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) FலM�� சN=�ெத1 வா��:2 , 9.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) FலM�� 

ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1 வா��:2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� கிழ��$ற 

மMகZ� ஓ� க��ட� ெத���பா��த=   

,FலM�� (மHக��)

1.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) மHச��� ெநV��ைப சாைல வா��:3 , 2.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) மHச��� ெத��ெத1 

வா��:3 , 3.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) மHச��� காலன� வட���ெத1 வா��:3 , 4.மHச���(வ.கி) ம�.� (ஊ) மHச��� 

காள�ய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��:3 , 5.மHச��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மHச��� சN=�ெத1 வா��:3 , 6.மHச��� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) மHச��� ெமய6
ேரா���ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� $=���   , 

ேம��$றக��ட� ேம���ப�தி வட��பா��த=

1.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா�52$=��� வா��:3 , 2.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��:3 , 3.$=��� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) கிழஅIசன�ெத1 வா��:3 , 4.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) க>ணார�ெத1 வா��:4 , 5.$=���(வ.கி) ம�.� 

(ஊ) வ�Pவ�ெத1 வா��:4 , 6.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலநாணJேசI வா��:4 , 7.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமலநாணJேசI அIசன�ெத1 வா��:4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� $=���   

,ேமற�$றக��ட� ேம���ப�தி வட���பா��த=

1.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) நா�சிMக�ேப�ைட வட��ெத1 வா��:1 , 2.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச��யா� ெத1 வா��:1 , 

3.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) D����ெத1 வா��:1 , 4.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா� ேகாவ6@ெத1 வா��:1 , 

5.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமலஅIஜன�ெத1 வா��:1 , 6.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழஅIஜன�ெத1 வா��:1 , 

7.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) தி�பண�ேப�ைட மண@ேம���ெத1 வா��:1 , 8.$=��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா� 

வா��:2 , 9.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) $=��� ேமலஅIஜன�ெத1 வா��:2 , 10.$=���(வ.கி) ம�.� (ஊ) ெநV���ைப சாைல 

மண@ேம���ெத1 வா��:2
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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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

182 182 jராமகி1oணா வ6�யாலயா உதவ6ெப.� 

=வ�க�ப�ள�  ேம��ப�தி வட���பா��த 

மHகZ� ஓ�க��ட�   ,சிமிழி

1.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழநாணJேசI,காலன��ெத1 வா��:1 , 2.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) தைலயாலMகா� மாதாேகாவ6@ 

ெத1 வா��:1 , 3.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) சிவ
 ேகாய6@ ெத1 வா��:1 , 4.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) தைலயாலMகா� 

ஆ�றMகைரெத1 வா��:1 , 5.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழநாணJேசI அ�பள�காரெத1 வா��:3 , 6.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

கீழநாணJேசI ஆ�றMகைரெத1 வா��:3 , 7.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) உைடயா� ெத1 வா��:3 , 8.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

நாடா� ெத1 வா��:3 , 9.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) தா�சாைல வா��:3 , 10.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�ப�ைக�ெத1 வா��:3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 jராமகி1oணா வ6�யாலயா உதவ6ெப.� 

=வ�க�ப�ள� ப6ரதான மMகP� ஓ� க��ட� 

ேம���ப�தி வட���பா��த=   ,சிமிழி

1.சிமிழி(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��:2 , 2.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��:3 , 3.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேதர��ெத1 வா��:4 , 4.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��:4 , 5.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) YMகாQ� வட��ெத1 

வா��:4 , 6.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளா���யான�ெத1 வா��:4 , 7.சிமிழி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெவ�ளா�ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

வா��:4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ப6@?� 609403   

,வட�� பா��த ஒ���க��ட� ேம�� ப�தி

1.ப6@?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேதQ� ஆதிதிராவ6ட� ெத1, ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.ப6@?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமலந�த� 

அ�ரஹார� வா�� 2,3 , 3.ெகா@^மாM�� (வ.கி.), ப6@?� (ஊ) அ>ட���யா
 ேதா�$ வா��-8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ப6@?� 609403   

,வட�� பா��த மMகZ� ஓ� ேபா�ட க��ட� 

கிழ�� ப�தி

1.ப6@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந�ந�த� ��யான�ெத1 வா�� 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ப6@?� 609403   

,ெத�� பா��த ஒ�� க��ட�

1.ப6@?� (வ.கி) ம�.� (ஊ) க�க�தி - ெமய6
 ேரா�, காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1, ஆ�றMகைர� ெத1 , 2.ப6@?� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) கீழந�த� வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஆதிதிராவ6ட� நல ெதாட�க�ப�ள�, 

ெகா@^மாM��   ,வட�� பா��த 

ஒ���க��ட�, கிழ���ப�தி

1.ெகா@^மாM�� (வ.கி.), ப6@?� (ஊ)  அகரேம� ெத1 - ஆ�றMகைர�ெத1 வா��-7 , 2.ெகா@^மாM�� (வ.கி.), ப6@?� (ஊ) 

மாM�� ேதா�$ ெத1, மாதா ேகாவ6@ ெத1 வா�� 5

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

188 188 ஆதிதிராவ6ட� நல ெதாட�க�ப�ள�, 

ெகா@^மாM��   ,வட�� பா��த 

ஒ���க��ட� ேம���ப�தி

1.ெகா@^மாM�� (வ.கி.), ப6@?� (ஊ) ெபIயா� ெத1, ப�ள�வாச@ ெத1, ஜி
னா ெத1, அ@மதினா ெத1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரT உய�நிைலப�ள� கீரg� 609403   ,கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�,ெத�� ப�தி

1.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �மாரமMகல� ெத1 வா��-1 , 2.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �மாரமMகல� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

வா��-2 , 3.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-3 , 4.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெஜயராh நக� காலன� வா��-4 , 

5.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கா�ெவ�� வா��-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரT உய�நிைலப�ள� கீரg� 609403   ,ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� ப�தி

1.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-5 , 2.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழவ Aதி, ேநா�க�ெத1 ெத��வ Aதி, 

எdேவள��ெத1 , 3.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�கைர�ேதா�$ வா��-7 , 4.கீரg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ6ட� காலன� 

வா��-8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� சி.$லிO�  

609403   ,$திய ஒ���க��ட�  ேம�� பா��த=  

வட��� ப�தி

1.சி.$லிO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) iர�தாGவா���, உைடயா� ெத1 வா��-1 , 2.சி.$லிO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �1Rதான�, 

��யான�ெத1, ெவ�ளாள� ெத1 வா�� , 3.சி.$லிO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேரா��ெத1, ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� சி.$லிO�  

609403   ,$திய ஒ���க��ட� ேம�� பா��த= 

ெத���ப�தி

1.சி.$லிO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ச
னதிெத1, ெத��வ Aதி ,ேமலவ Aதி, $�தகர� , 2.சி.$லிO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� 

காலன� வா��-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பாவ�ட���, 

ேம���$ற வட��� பா��த மMகZ� ஓ��� 

க��ட�   ,ேம�� பா��த ஒ���க��ட�, 

வட�� கிழ��  ப�தி

1.பாவ�ட��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-1 , 2.பாவ�ட��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப>டாரவைட, கீழ ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1, ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1 , 3.பாவ�ட��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-3 , 4.பாவ�ட��� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) DRS� ெத1 வா��-3

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

194 194 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பாவ�ட���, 

ேம�� பா��த ஒ��� க��ட� ெத�� ப�தி   

,பாவ�ட���  609403

1.பாவ�ட��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தாத�ெத1, த�$வா
 ெத1 வா��-2 , 2.பாவ�ட��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சN= ெத1, 

மாNேதா�$ ெத1, ந��ெத1 வா�� 1, 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஆதிதிராவ6ட� நல ஆர�ப ப�ள� i�தg� 609403 

  ,$திய ஒ�� க��ட� ேம��பா��த=, ெத��� 

ப�தி

1.i�தg� (வ.கி.), அ
னதான$ர� (ஊ) ஆ�f� ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.i�தg� (வ.கி.), அ
னதான$ர� (ஊ) 

தி1�பனHேசI வா��-2 , 3.i�தg� (வ.கி.), அ
னதான$ர� (ஊ) ஆ�f� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3 , 4.i�தg� (வ.கி.), 

அ
னதான$ர� (ஊ) i�தg� ெத���ெத1 வா��-4 , 5.i�தg� (வ.கி.), அ
னதான$ர� (ஊ) i�தg� ேமல�ெத1 வா��-5 , 

6.i�தg� (வ.கி.), அ
னதான$ர� (ஊ) அHசேலI� ெத1 வா��-6 , 7.i�தg� (வ.கி.), அ
னதான$ர� (ஊ) ெபா
g� ெத1 

வா��-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� அ
னதான$ர� 

   ,$திய ஒ���க��ட� ெத���பா��த 

கீழ���$ற�

1.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வாZ� ந��ெத1 வா��-2 , 2.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வாZ� ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1 வா��-3 , 3.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேச�f� ப�ள� காலன� ெத1 வா��-4 , 4.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ப�ைக�ெத1 வா��-10 , 5.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) உ�கைட�ெத1 வா��-11 , 6.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ேசா�திIய�, ,வாZ� வா��-12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

அ
னதான$ர�   ,$திய ஒ�� க��ட�,ெத�� 

பா��த= ேம���$ற�

1.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வாZ� ஆ�றMகைர�ெத1 வா�� -1 , 2.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ப>ைணந@?� வா��-5 , 3.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப>ைணந@?� ெத�� அIஜன�ெத1 வா��-6 , 

4.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப>ைணந@?� வட�� அIஜன�ெத1 வா��-7 , 5.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

அ
னதான$ர� வா��-8 , 6.அ
னதான$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ
னதான$ர� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, காள�யா��   

,ப6ரதான� க��ட�, ெத�� பா��த= கிழ��ப�தி

1.காள�யா��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அசன��� வா��-1 , 2.காள�யா��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1, மாIய�ம
 ேகாவ6@ 

ெத1, ெத���ெத1 , 3.காள�யா��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�, கீழ�ெத1 வா��-3 , 4.ெந�M�ள� (வ.கி.), காள�யா��� 

(ஊ) சி�க@ வா��-4

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

199 199 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� (ஆ.தி.ந) ெந�M�ள�  

 609403   ,i�த@ ப�ள��க��ட�, ெத�� 

பா��த= ேம�� ப�தி

1.ெந�M�ள� (வ.கி.), காள�யா��� (ஊ) சMகமMகல� வா�� -6 , 2.ெந�M�ள� (வ.கி.), காள�யா��� (ஊ) ெந�M�ள� வா�� -7 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊ.ஒ.=.ப�ள� ெத�� பா��த ஒ���க��ட�   

,பைழயா�-609403

1.ெந�M�ள� (வ.கி.), காள�யா��� (ஊ) பைழயா� வா��-5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, கடக�   

,i�த@ க��ட�,ஆRெப�டாR ேபா�ட iைர 

ேம�� பா��த= ம�திய ப�தி

1.கடக� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தைலயாI காலன� வா��-1 , 2.கடக� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர� ெத1 வா��-1 , 3.கடக� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழகடக� வா��-1 , 4.கடக� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மண�ப�ட� வா��-1 , 5.கடக� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ெசா�காய6காலன�, இ1வா
 காலன�, ேமல கடக� வா��-2 , 6.கடக� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகா�Y� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 உதவ6 ெப.� ந�நிைல�ப�ள� தி1�ெகா�டார�  

609603   ,ெபா
வ6ழா க��ட�,வட�� 

பா��த=,ம�திய ப�தி

1.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தி1�ெகா�டார� ெத1 , 2.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ6ட� 

காலன� , 3.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தி1வாச@ேம� ெத1 , 4.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1 , 5.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ைமல�ப�=� ெத1 , 6.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப1�தி���, 

ஆதிதிராவ6ட� காலன� , 7.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப1�தி��� ெத1 , 8.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மணலி 

ெத1 , 9.தி1�ெகா�டார� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மணலி ஆதிதிராவ6ட� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� DகNதg�  

609603   ,ஒ��்�க��ட� ெத�� பா��த = கிழ�� 

ப�தி

1.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) DகNதg� ெத1 , 2.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) DகNதg� கீழ ஆதிதிராவ6ட� 

காலன� , 3.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) DகNதg� ேமல காலன�  ெத1 , 4.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) அகர 

DகNதg� ஆதிதிராவ6ட� காலன� , 5.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) அகர DகNதg� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 உதவ6 ெப.� ந�நிைல�ப�ள� தி1�ெகா�டார�  

609403   ,ெபா
வ6ழா க��ட� வட�� 

பா��த=,கிழ���ப�தி

1.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) கDக��� ெத1 , 2.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) கDக��� கீழ ஆதிதிராவ6ட� 

காலன� , 3.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) கDக��� ேமல ஆதிதிராவ6ட� காலன� , 4.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) 

கDக��� காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 , 5.DகNதg� (வ.கி.), ேவலM�� (ஊ) �மாரமMகல� , 6.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

கீழ ேவலM�� வா��-11

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

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

ெத
கைரமா�f� 609403   ,ஒ���க��ட� 

கிழ�� பா��த = ெத���ப�தி

1.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மன�ப�ட� வா��-12 , 2.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத
கைர மா�f� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

வா��-13 , 3.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேசாழ
�றிJசி வா��-14 , 4.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத
கைர மா�f� ெத1 

வா��-15 , 5.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வடகைர மா�f� ெத1 வா��-16 , 6.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வடகைர மா�f� 

ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-17 , 7.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகரமா�f� ெத1 வா��-18 , 8.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

அகரமா�f� ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-19 , 9.ேவலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமலேவலM�� வா��-20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தைலO� 

609403   ,ப6ரதான க��ட� கிழ�� பா��த= 

ெத���ப�தி

1.தைலO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாய6@ப�= வா��-1 , 2.தைலO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கதிராமMகல� காலன� ெத1, ��யான 

ெத1 வா��-1 , 3.தைலO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தைலO� ஆதிதிராவ6ட� காலன�, ��யான�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஓ
றிய =வ�க�ப�ள� அMக
வா� 

க��ட� தைலO�  609403   ,$திய i�த@ 

க��ட� வட�� பா��த=

1.பனMகா�டாM�� (வ.கி.), தைலO� (ஊ) பனMகா�டாM�� தமிழ� ெத1, ஆதி திராவ6ட� கீழ�ெத1 , 2.பனMகா�டாM�� (வ.கி.), 

தைலO� (ஊ) கீழக�வM�� வா�� -5 , 3.பனMகா�டாM�� (வ.கி.), தைலO� (ஊ) நாடா�� ெமய6
ேரா�, காள�ய�ம
 ேகாவ6@ 

ெத1, மாதா ேகாவ6@ ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� வட��$ற 

கிழ��பா��த  ஒ���க��ட�   ,க�வM��

1.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= ெத1 வா��-1 , 2.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகரேம� வா��-2 , 3.க�வM�� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-2 , 4.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத1 வா��-2 , 5.க�வM�� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ��யான� ெத1  வா��-2 , 6.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �ள�கைர�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� கிழ���பா��த  

ஒ���க��ட� ந��ப�தி   ,க�வM��

1.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கைட�ெத1 வா��-1 , 2.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 (மானNெத1) வா�� 

1 , 3.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சாைல�ெத1 வா��-2 , 4.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) நா�டா�றMகைர� ெத1 (ேம��) 

வா��-2 , 5.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� காலன�� ெத1 வா��-2 , 6.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத�� காலன�� 

ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
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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

210 210 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� க�வM��  609403   

,$திய ஒ���க��ட� ேம���ப�தி  

ெத���பா��த=

1.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) எ1�=�கார� ெத1 வா��-3 , 2.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ைநனா� ெத1 வா��-3 , 

3.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�க�வM�� வா��-3 , 4.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சிவ
ேகாவ6@ ெத1 வா��-3 , 

5.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மண@ேம��� ெத1 வா��-3 , 6.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) நா�டா�றMகைர�ெத1 - 

கிழ�� வா��-4 , 7.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகரெகா�தM�� கீழ ஆதி திராவ6ட� ெத1 வா��-4 , 8.க�வM�� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) அகரெகா�தM�� அ�ரஹார� வா��-4 , 9.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகரெகா�தM�� உைடயா� ெத1 வா��-4 

, 10.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகரெகா�தM�� நாடா� ெத1 வா��-4 , 11.க�வM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகரெகா�தM�� 

வாV�கா@கைர�ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா�சி ஓ
றிய  ந�நிைல�ப�ள� ேபாழ���  

609403   ,ப6ரதான க��ட�,ெத�� பா��த= 

கிழ�� ப�தி

1.ேபாழ��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன�, நா�டா� ெத1 வா��-2 , 2.ேபாழ��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= 

ெத1, ேதா�$ ெத1, அ�ரஹார�, கீழ�ெத1  , 3.ேபாழ��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வாHசியா� ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஓ
ய  =வ�க �ப�ள� தி1ெமVஞான�-

609405   ,ெத�� பா��த ஒ���க��ட� 

ேம��ப�தி

1.ேபாழ��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சாைல கிள�யg�, தி1ெமVஞான� வா��-1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி1ம[யJb�  

609405   ,வட�� பா��த= ஒ���க��ட� கிழ�� 

ப�தி

1.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ராய�ேதா�$, ஏ.ேக.ஜி. நக�, சிவகாமி நக� வா�� 1 , 2.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

த>டNேதா�$ வா��-1 , 3.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) க�டைள� ெத1 வா��-1 , 4.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேதர�� 

ெத1 வா��-2 , 5.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத
பாதி வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, தி1ம[யJb�  

609405   ,ஒ���க��ட� வட���பா��த 

ேம���ப�தி

1.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-3 , 2.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப6�ைளயா� ேகாவ6@ ெத1, ப>ைண� 

ெத1 வா��-3 , 3.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ம
மத
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-3 , 4.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ஆ�றMகைர� ெத1 வா�� -3 , 5.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெச�க� �ள�ெத1, ேகாவ6@ ெத1 வா��-4 , 6.தி1ம[யJb� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெகா�ய?� வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
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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

215 215 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, தி1ம[யJb�  

609405   ,ஒ���க��ட� வட��பா��த=

1.தி1ம[யJb� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வடபாதி வா��-5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� மகாராஜ$ர�  

609503   ,மMகZ�ஓ�,வட���பா��த 

க��ட�,கிழ��ப�தி

1.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெச�மM�� அ�ரகார�, வட�� ெத1, ெத���ெத1  , 2.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

கணபதி வ6ளாக� வா��-2 , 3.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2 , 4.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ெத���ெத1 வா��-2 , 5.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெஜயNதி காலன�  வா��-3 , 6.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

அ>ணா நக� வா��-2 , 7.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரகார�, கீழ� ெத1  வா��-3 , 8.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ெச�க� ெத1 வா��-3 , 9.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாய6@ ெத1 வா��-3 , 10.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) காNதி ெத1, கி1oண
 ெத1 வா��-3 , 11.மகாராஜ$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சாைல� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� ேபரள�  609405   

,(பா.உ. நி.க. க )வட���பா��த க��ட� 

ேம��ப�தி

1.ேபரள� (ேப) அ1Nததியா� ெத1 வா��-1 , 2.ேபரள� (ேப) $=�ெத1 வா��-1 , 3.ேபரள� (ேப) அVயனா� ேகாய6@ ெத1 வா��-1 

, 4.ேபரள� (ேப) A.K.G நக� வா��-1 , 5.ேபரள� (ேப) காைர�கா@ ேரா� வா��-2 , 6.ேபரள� (ேப) கள�Jசா�ேதா�$ வா��-2 , 

7.ேபரள� (ேப) தி1வ�Pவ� ெத1 வா��-2 , 8.ேபரள� (ேப) ெவ�ேளI�ேதா�$ வா��-3 , 9.ேபரள� (ேப) சி�தா�Y� வா��-3 , 

10.ேபரள� (ேப) நAலா�ேதா�$ வா��-3 , 11.ேபரள� (ேப) மி@கள� சN= வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� ேபரள�  609405   

,(பா.உ. நி.க. க ) ந��ப�தி ஒ��� க��ட�, 

வட���$ற� பா��த=

1.ேபரள� (ேப) ச��கைர� ெகா�தM�� ெத1 வா��-4 , 2.ேபரள� (ேப) ச��கைர� ெகா�தM�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-4 , 

3.ேபரள� (ேப) இHசி�� ெத�� ஆதி திராவ6ட� ெத1 வா��-4 , 4.ேபரள� (ேப) அVயனா� ேகாவ6@ ெத1 வா��-4 , 5.ேபரள� 

(ேப) இHசி�� கீழவ Aதி வா��-5 , 6.ேபரள� (ேப) இHசி�� ேமலவ Aதி வா��-6 , 7.ேபரள� (ேப) இHசி�� ச
னதி ெத1 வா��-5 , 

8.ேபரள� (ேப) மடவ6ளாக� வா��-6 , 9.ேபரள� (ேப) இHசி�� ெத��வ Aதி வா��-6 , 10.ேபரள� (ேப) இHசி�� வட���ெத1 

வா��-5

Ü¬ùî¢¶ 
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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

219 219 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� ேபரள�  609405   

,(பா.உ. நி.க. க )  ஒ��� க��ட�, வட���$ற� 

பா��த= கிழ���ப�தி

1.ேபரள� (ேப) அகிலா�ேப�ைட வட���ெத1 வா��-5 , 2.ேபரள� (ேப) அகிலா�ேப�ைட ெத��� ெத1 வா��-5 , 3.ேபரள� (ேப) 

இHசி�� வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-5 , 4.ேபரள� (ேப) இHசி�� ப�ட�கா@ ெத1 வா��-5 , 5.ேபரள� (ேப) இHசி�� 

ஆ�றMகைர�ெத1 வா��-8 , 6.ேபரள� (ேப) இHசி�� சாைல� ெத1 வா��-6,7,8 , 7.ேபரள� (ேப) இHசி��� மி�டாVகார�ெத1 

வா��-7 , 8.ேபரள� (ேப) இHசி��� காள�ய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-8 , 9.ேபரள� (ேப) இHசி��� மகாராஜ$ர� ேரா� வா��-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� ேபரள�  609405   

,(பா.உ. நி.க. க ) $திய ஒ���க��ட� ெத��$ற� 

பா��த= கிழ���ப�தி

1.ேபரள� (ேப) ரய6@ேவ காலன� வா��-9 , 2.ேபரள� (ேப) சாைல� ெத1 வா��-10 , 3.ேபரள� (ேப) அ
ன�O� ேரா� வா��-9 , 

4.ேபரள� (ேப) வாV�கா@கைர� ெத1 வா��-9 , 5.ேபரள� (ேப) வைளய@கார� ெத1 வா��-9 , 6.ேபரள� (ேப) ேதர��ெத1 

வா��-10 , 7.ேபரள� (ேப) ச
னதி ெத1 வா��-11 , 8.ேபரள� (ேப) மடவ6ளாக�ெத1 வா��-11 , 9.ேபரள� (ேப) ெத�� வ Aதி வா��-11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� ேபரள�  609405   

,ஒ���க��ட� ெத��$ற� பா��த= 

ேம���ப�தி

1.ேபரள� (ேப) கைட�ெத1 வா��-9 , 2.ேபரள� (ேப) மாIய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��-11 , 3.ேபரள� (ேப) வட�� வ Aதி வா�� 11 , 

4.ேபரள� (ேப) ேபரள� வட��� ெத1 வா��-12 , 5.ேபரள� (ேப) கீழ�ெத1 வா��-12 , 6.ேபரள� (ேப) கீழவ Aதி வா��-12 , 7.ேபரள� 

(ேப) கா@நைட ம1�=வமைன ெத1 வா��-12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊ.ஓ.ந�நிைல�.ப�ள� ெகா�v� 609608   ,ப6ரதான 

$திய ஓ��� க��ட� வட�� பா��த= கிழ�� 

ப�தி

1.ெகா�v� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தைலயாI�ெத1 வா��- , 2.ெகா�v� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ�Pவ� ெத1 வா��- , 3.ெகா�v� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரகார� வட��� ெத1 , 4.ெகா�v� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ம
மத
 ேகாவ6@ ெத1 , 5.ெகா�v� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 , 6.ெகா�v� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேரா��� கீழ�ேகா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊ.ஓ.ந�நிைல�ப�ள� ேகாவ6NதேசI  609608( 

ப>டாரவைட)   ,ஒ���க��ட�,ேம�� பா��த= 

ெத��� ப�தி

1.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 2.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா��-1 , 

3.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) காைர�கா@ ெமய6
ேரா� வா��-1 , 4.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாவ6NதJேசI 

வாV�கா@ கைர�ெத1 வா��-1 , 5.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாவ6NதJேசI வட���ெத1 வா��-1 , 6.ப>டாரவாைட 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாவ6NதJேசI ெத���ெத1 வா��-2 , 7.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சிவ
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 

8.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெபாரச��� காலன�� ெத1 வா��-2 , 9.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஏன��� சாைல 

வா��-2 , 10.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெபாரச��� கீழ�ெத1 வா��-2 , 11.ப>டாரவாைட (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல 

மாM�� வா��-2

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 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �1M�ள�  

609608   ,மMகZ� ஓ� ேபா�ட=,ேம�� 

பா��த=,ெத���ப�தி

1.�1M�ள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �1M�ள� அ�ரஹார�, வட���ெத1, ெத���ெத1  , 2.�1M�ள� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

�1M�ள� ேரா���ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �1M�ள�   

,வட��$ற ஓ��க��ட� ேம�� பா��த=

1.�1M�ள� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேத�பா���, ெகா��கா@ெத1, ஆதிதிராவ6ட� ெத1  , 2.�1M�ள� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

வாத>v� வட���ெத1, ெத��ெத1, மாM�� , 3.�1M�ள� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாM�� ேரா���ெத1, வா��-3 , 

4.�1M�ள� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� YMகாQ� வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ெகா@லா$ர�  609608  

 ,ஒ���க��ட�(எR.எR.ஏ.க��ட�),கிழ�� 

பா��த=,வட���ப�தி

1.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந�கNத
��, ெமய6
ேரா�, ெத���ெத1, மாIய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 , 2.ெகா@லா$ர� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1, ேமல ெத���ெத1, அரசMகா@  , 3.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-4 ம�.� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

$ற ஒ���க��ட� வட�� ப�தி   ,ெகா@லா$ர�-

609508

1.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ6ட� ெத1, ேதா�$�ெத1  வா��-5 , 2.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

நாகமMகல� வா��-5 , 3.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா�,அ@ரqமா
 ெத1, அ@சலாம� ெத1, சலாம� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� ெகா@லா$ர�  609608  

 ,ஒ�� க��ட� கிழ�� பா��த= வட�� ப�தி

1.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ைரRமி@ ெத1, மைர�காய� ெத1, ப�ள��iட�ெத1  , 2.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

$=மைன� ெத1, mIயா� ெத1 கைட�ெத1, ஜி
னா ெத1 , 3.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1, ந��ெத1, 

கைட�ெத1, கீழ�ெத1 சN=    , 4.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ெத1, ஜிவா நக� வா��-2,3 , 5.ெகா@லா$ர� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஹாஜா ெத1, ேமல�ெத1 வா��-3,4 , 6.ெகா@லா$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப�ட�கா@ ெத1, மாதாேகாவ6@ 

ெத1, வாV�கா@ கைர� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 58 of 76



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

229 229 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேமனாM��  

609608   ,ெத�� பா��த ஒ���க��ட�,ேம�� 

ப�தி

1.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) YMகாQ� ேரா� வா��-1 , 2.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-

1 , 3.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 4.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமனாM�� 

கைட�ெத1, வட�� ெத1, ேமல� ெத1 வா�� , 5.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழனாM�� வட��� ெத1, ெத�� ெத1 

வா��-2 , 6.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� வட��ெத1 ெத��ெத1 வா��-2 , 7.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ேம��1�$ ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேமனாM��  

609608   ,ெத�� பா��த 

ஒ���க��ட�,கிழ���ப�தி

1.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேம��1�$ ��யான�ெத1 வா��-2 , 2.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆல��ள� வா��-2 , 

3.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�கைர ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-3 , 4.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழமாM�� வா��-

3 , 5.ேமனாM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) YMகாQ� ��யான�ெத1 அ�ரஹார� வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள�, 

ேகாய6@கNத
��- 609608   , ெத�� 

$ற ஒ���க��ட� ேம�� ப�தி  பா��=

1.�மார��� (வ.கி.), ேமனாM�� (ஊ) ேகாய6@ கNத
�� வா��-4 , 2.�மார��� (வ.கி.), ேமனாM�� (ஊ) கைரக>ட�, ேப�ைட 

பா?� �மார��� வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  வட��$ற 

கிழ��பா��த  ஒ���க��ட�   

,உபயேவதாNத$ர�

1.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� 

சNதனெத1  வா��-2 , 3.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெபா
ன�ைர ஆதிதிராவ6ட� காலன� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

உபயேவதாNத$ர�  609608   ,ெத�� பா��த  

ஒ���க��ட�,கிழ���ப�தி

1.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) க�ண�ெகா@ைல, ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா�� 3 , 2.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) மி@ல�� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ெந�HேசI  

609608   ,மMகZ� ஓ� க��ட� வட�� பா��த= 

கிழ���ப�தி

1.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெந�HேசI ஆதிதிராவ6ட� வட�� காலன� ெத1 வா��-1 , 2.உபயேவதாNத$ர� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ெந�HேசI ஆதிதிராவ6ட� ெத�� காலன�� ெத1,��யான ெத1

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

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ெர�ட���  

609608   ,ஒ���க��ட�,வட�� 

பா��த=,ேம��ப�தி

1.ெர�ட��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கள��� உைடயா� ெத1, ஆதிதிராவ6ட� ெத1, மாதாேகாவ6@ ெத1 , 2.ெர�ட��� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ெர�ட��� கீழ�ெத1 ேமல�ெத1, அ�ரகார�, ஆதிதிராவ6ட� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ெச�ப6யந@?�  

609608   ,மMகZ� ஓ� க��ட�,வட�� 

பா��த=,ேம��ப�தி

1.ெச�ப6யந@?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெச�ப6யந@?� வட��ெத1, ,ெத���ெத1, ஆதிதிராவ6ட� ெத1 , 2.ெச�ப6யந@?� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) மாள�ைக ந�த� வா��-2 , 3.ெச�ப6யந@?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வார���ப� வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊ.ஓ.ந.நி..ப�ள� ேகாய6@தி1மாள�  609503   

,கிழ��ப�தி ஒ��க��ட� ெத���பா�த=

1.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப>டாரவாைட தி1மாள� வட���ெத1 வா��-1 , 2.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ப>டாரவாைட தி1மாள� தைலயாI ெத1 வா��-1 , 3.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப>டாரவாைட தி1மாள� 

ேநா�க� ெத1 வா��-1 , 4.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப>டாரவாைட தி1மாள� கீழ�ெத1 வா��-1 , 

5.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ)  ப>டாரவாைட தி1மாள� ெமய6
ேரா� வா��-1 , 6.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ)  ப>டாரவாைட தி1மாள� ேதா�$�ெத1 வா��-1 , 7.ேகாவ6@தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ)  ப>டாரவாைட தி1மாள� 

ெத��காலன� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊ.ஓ.ந.நி..ப�ள� ேகாய6@தி1மாள�  609503   

,ஒ���க��ட� ேம��ப�தி ெத��பா��த=

1.ேகாவ6@ தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ)  ேகாய6@தி1மாள� வா��-3 , 2.ேகாவ6@ தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ)  ஏன��� 

வா��-4 , 3.ேகாவ6@ தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ)  அ>ட�� வா��-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 சரRவதி வ6�தியாலயா உதவ6ெப.� ப�ள� 

YNேதா�ட�     ,ஒ���க��ட� கிழ���பா��= 

ெத���ப�தி

1.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அகர�தி1மாள�, வரi� வா��-1 , 2.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சிவ
ேகாய6@ 

ெத1, YNேதா�ட� ஆதி திராவ6ட� ெத1, ேமா�டா�f�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

240 240 சரRவதி வ6�தியாலயா உதவ6ெப.� ப�ள� 

YNேதா�ட�   ,கீழ���பா��த ஒ���க��ட� 

வட���ப�தி

1.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெப1மா�ேகாய6@, ப�ள�வாச@ ெத1, பர�க� ெத1, $=மைன� ெத1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� YNேதா�ட�  609503   

,(பா.உ. நி.க. க )ம�திய க��ட�,ேம�� 

பா��த=,ெத
$ற�

1.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� சாைல� ெத1, நஜA� கா�பள�R வா��- , 2.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) YNேதா�ட� கீழ�ெத1, ேமல�ெத1 வா��-2 , 3.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) $Mக
 ெத1, ெத���ெத1, வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� YNேதா�ட�  609503   

,ம�திய க��ட�,ேம�� பா��த=  வட���$ற�

1.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� T�ரமண6ய நக�, ெபIயமி@ெத1, சி
னமி@ ெத1 , 2.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� அMகாள�ம
 ேகாவ6@ ெத1, மாIய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 , 3.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ெத��� ெத1 வா��-3 , 4.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) YNேதா�ட� ஆ�றMகைர�ெத1 வா��-3,4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� YNேதா�ட�  609503   

,ஒ���க��ட� வட���ப�தி கிழ�� 

பா��த=,(ெத�கிலி1N= இர>டாவ= அைற)

1.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ Aரவா� ��யான� ெத1 வா��-4 , 2.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ Aரவா� 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-4 , 3.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமா�டா�f� வா��-4 , 4.அகர�தி1மாள� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ரய6@ேவ Rேடச
 ேரா�, காமராh காலன�, b�யா நக�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ெகா�தவாச@  

609503   ,ஒ���க��ட�,வட�� பா��த=,கிழ�� 

ப�தி

1.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெகா�தவாச@ ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 1�ரகMைக 

அ�ரஹார� வா��-1 , 3.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 4.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ 

ேதா�$ வா��-1 , 5.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல1�ரகMைக வா��-1 , 6.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஒ�தவ A� 

வா��-2 , 7.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) காலன� ெத1 வா��-2 , 8.ெகா�தவாச@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெச1வZ�  

609502   ,ப6ரதான ஒ���க��ட� ெத���பா��=

1.ெச1வZ� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா��-1 , 2.ெச1வZ� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா��-1 , 3.ெச1வZ� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 4.ெச1வZ� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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

246 246 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�ப6ரதான 

ஒ���க��ட� வட�� பா��த ந� ப�தி    

,ெச1வZ�  609502

1.ெச1வZ� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல1�ரகMைக, மாNேதா�$�ெத1 வா��-3 , 2.ெச1வZ� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �ஓ
ப=$ள� 

ெமய6
ேரா�, ஆதி திராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�,i�தg�    

,ெத�� க��ட�,வட�� பா��த=,கிழ���ப�தி

1.i�தg� (வ.கி ) ம�.� (ஊ)  i�தg� ேமல���யான�ெத1 வா��-3 , 2.i�தg� (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ��பேகாண� 

ெமய6
ேரா�ெத1 வா�� 3 , 3.i�தg� (வ.கி ) ம�.� (ஊ) வட�� ��யானெத1 வா�� 3 , 4.i�தg� (வ.கி ) ம�.� (ஊ) 

��பேகாண� ெமய6
ேரா�ெத1 வா�� 3 , 5.i�தg� (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ெசதலபதி அ�ரகார�ெத1  வா��-3 , 6.i�தg�  

(வ.கி)  ம�.� (ஊ) ெசதலபதி�ள�=ேம���ெத1 வா��.3 , 7.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ெசதலபதி ஆ�றMகைரெத1 

வா��.3 , 8.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெசதலபதி கீழஅIசனெத1 வா��.3 , 9.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெசதலபதி 

காள�ய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��.3 , 10.i�தg� (வ,கி) ம�.� (ஊ) ெசதலபதி ந��ெத1 வா��3 , 11.i�தg� (வ.கி) ம�.� 

(ஊ) ெசதலபதி மாIய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��.4 , 12.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெசதலபதி ேமலஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��.3 

, 13.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) i�தg� ேமல அIசன காலன� ெத1 வா��.4 , 14.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��பேகாண� 

ெமய6
ேரா�ெத1 வா��.4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�,i�தg�   

,ேம��$ற ெத�� க��ட�,வட�� பா��த=

1.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1வா|� ெமய6
ேரா� ெத1 வா��.1 , 2.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாNேதா�$ ெத1 

வா��.1 , 3.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தி1வா|� ெமய6
 ேரா�ெத1 வா��.1 , 4.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��பேகாண� 

ெமய6
ேரா�ெத1 வா��.1 , 5.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ��யானெத1 வா��.1 , 6.i�தg� (வ.கி) ம�.�  (ஊ) 

i�தg� அ1�மி� சரRவதி அ�ம
 ேகாவ6@த வா��.1 , 7.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) i�தg� ந� அ�ரகார�ெத1 

வா��.1 , 8.i�தg�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) i�தg� வட�� அ�ரகார�ெத1 வா��.2 , 9.i�தg�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) i�தg� 

ேமல அ�ரகாரெத1 வா��.2 , 10.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) i�தg� மி@சN=ெத1 வா��.2 , 11.i�தg� (வ,கி) ம�.�  

(ஊ) i�தg� தைலயாIெத1 வா��.2 , 12.i�தg� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��பேகாண� ெமய6
ேரா�ெத1 வா��.2 , 13.i�தg� 

(வ.கி) ம�ற� (ஊ) i�தg� ஆ�றMகைரெத1 வா��,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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

249 249 அரT ேம@நிைல�ப�ள�,மானNத��   ,வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�,ேம�� ப�தி

1.கடக��� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச�மM��ெத1 வா��-1 , 2.கடக���(வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழெத1 வா�� 1 , 3.கடக��� (வ.கி ) 

ம�.� (ஊ) ேமலெத1 அ�ரகார� , 4.கடக��� (வ.கி ) ம�.� (ஊ) கடக�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� 1 , 5.கடக���(வ.கி ) 

ம�.� (ஊ) களHb� கீழ�ெத1 வா�� 2 , 6.கடக��� (வ.கி ) ம�.� (ஊ) களHb� ேமல�ெத1 , 7.கடக��� (வ.கி ) ம�.� 

(ஊ) ேகானாJேசI ஆதிதிராவ6ட�ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அரT ேம@நிைலப�ள�,மானNத��    ,வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�,கிழ�� ப�தி

1.அVய�ேப�ைட (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= கீழெத1 வா�� 1 , 2.அVய�ேப�ைட (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= 

ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� 2 , 3.அVய�ேப�ைட (வ.கி ) ம�.� (ஊ) மானNத�� ெத1 வா��-1 , 4.அVய�ேப�ைடவா�(வ.கி ) 

ம�.� (ஊ) மானNத��� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� 1 , 5.அVய�ேப�ைட(வ.கி ) ம�.� (ஊ) அVய�ேப�ைட ெபIயெத1 

வா�� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரT ேம@நிைல�ப�ள� மானNத��   ,ெத�� 

பா��த ஓ��க��ட� வட�� ப�தி

1.அVய�ேப�ைட வா�(வ.கி ) ம�.� (ஊ) அVய�ேப�ைட ப�ட�ெத1 வா�� 2 , 2.அVய�ேப�ைட(வ.கி ) ம�.� (ஊ) 

அVய�ேப�ைட ேமலெத1 வா�� 2 , 3.அVய�ேப�ைட(வ.கி ) ம�.� (ஊ) அVய�ேப�ைட ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� 2 , 

4.அVய�ேப�ைட (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேகா�v� வட��, ெத�� ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா�� 3 , 5.அVய�ேப�ைட(வ.கி ) ம�.� 

(ஊ) ேகா�v� சாைல�ெத1 வா�� 3 , 6.அVய�ேப�ைட (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேகா�v� ெத1 வா�� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ
றிய ஆர�ப�ப�ள�, ம1=வாHேசI- 

  ,வட���$ற ெத�� பா��த ஒ�� க��ட�

1.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர�ெத1 வா�� 1 , 2.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேமாழிய
திட@ வா�� 

1 , 3.ம1தவாHேசI(வ.கி ) ம�.� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா�� 1 , 4.ம1தவாHேசI(வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேமேலI 

க���கைரெத1 வா�� 1 , 5.ம1தவாHேசI(வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= ெத1 வா�� 1 , 6.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� 

(ஊ)) ேமல�ெத1 வா�� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊரா�சி ஒ
றிய ஆர�ப�ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ��க��ட� கிழ�� ப�தி   ,ம1=வாHேசI-

609503

1.ம1தவாHேசI(வ.கி ) ம�.� (ஊ) ேமலெத1 வா�� 2 , 2.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� (ஊ) அ�ரகார�ெத1 வா�� 2 , 

3.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� (ஊ) �ள�=ேம��ெத1 வா�� 2 , 4.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� (ஊ) ந�ெத1 வா�� 2 , 

5.ம1தவாHேசI (வ.கி ) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா�� 2 , 6.ம1தவாHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேரா��ெத1 வா�� 3

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

254 254 அரT உய�நிைல�ப�ள�, ப@லவந�த�   ,F
. 

வ��பைற ெகா>ட ஒ��� க��ட�,ேம�� 

பா��த= வட���ப�தி

1.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ைக மாIய�ம
ேகாவ6@ ெத1 வா��.2 , 2.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�ைக ேரா��ெத1 

வா��.3 , 3.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $லவg� வா��.3 , 4.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப@லவந�த� வா��.3 , 5.அத�பா� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) அ1Nததியா� ெத1 வா��.3 , 6.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ெஜகநாத$ர� வா��.3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, அத�பா�    

,$திய ஒ���க��ட�, வட�� பா��த=, ேம�� 

ப�தி

1.அத�பா� (வ,.கி) ம�.� (ஊ) ��ப� வா��.4 , 2.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ��ப� காலன�ெத1 வா��.4 , 3.அத�பா� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ேசா�திIய� வா��.4 , 4.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மண6யM�� வா��.4 , 5.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

மணயாM�� ேமலெத1 வா��.4 , 6.அத�பா� (ஊ) அத�பா� கீழ�ெத1 வா��-1 , 7.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 

வா��-1 , 8.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ6@ெத1 வா��-1 , 9.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா� 

ேகாவ6@ெத1 வா��-1 , 10.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) மாIய�ம
ேகாவ6@ெத1வா��-1 , 11.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெத��ெத1 வா��-1 , 12.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ)  ப6�ைளயா� ேகாவ6@ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, அத�பா�    

,$திய ஒ���க��ட�, வட�� பா��த= கிழ�� 

ப�தி

1.அத�பா�  (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத��ராவள� வா��.4 , 2.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா�வா��-1 , 3.அத�பா� (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) ஒ�தவ A� ஆதிதிராவ6ட� ெத1வா��-2 , 4.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஒ�தவ A� ��யானெத1 வா��-2 , 5.அத�பா� 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) YM��ெத1 வா��-2 , 6.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேரா��ெத1 வா��-2 , 7.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ேமலெவள�வா��-2 , 8.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வ�க�பாைளய� வா��-2 , 9.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) உ�கைட வா��-2 , 

10.அத�பா� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ம=க��ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�,ெந�ேமலி, 

வட�� ப�தி கிழ�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,ெந�ேமலி

1.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) க�P�� வா��.1 , 2.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) �Jசிபாைளய� வா��.1 , 3.ெந�ேமலி  (வ.கி) 

ம�.� (ஊ) திட@ெத1 வா��.1 , 4.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.� ஊ) திட@காலண6 வா��.1 , 5.ெந�ேமலி  (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

ெந�ேமலி வா��.2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�,ெந�ேமலி 

கிழ��  பா��த ஒ��� க��ட�  ெத��ப�தி   

,ெந�ேமலி

1.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெந�ேமலி ஆதிதிராவ6ட�ெத1 வா��.2 , 2.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.�  (ஊ) மா
க>டFைல 

வா��.2 , 3.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) நI��� வா��.3 , 4.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�.� (ஊ) கள�பா@ இ1�$ ஆதிதிராவ6ட�ெத1 

வா��.3

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® 
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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

259 259 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆலM��  

609502   ,கிழ�� பா��த $திய 

க��ட�,வட���ப�தி

1.ஆலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1, உ�கைட�ெத1, கைட�ெத1 ெத���ெத1 , 2.ஆலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

அ�ரஹார� வாண6ய�ெத1, YசாI�ெத1, ஆதி திராவ6ட� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆலM�� 

609502   ,கிழ�� பா��த $திய க��ட� 

ெத���ப�தி

1.ஆலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத
�� ஆதி திராவ6ட� ெத1 ��யான�ெத1  வா��-3 , 2.ஆலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

�ள�க�� ஆதி திராவ6ட� ெத1, ��யான�ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஒ1MகிைணNத உதவ6ெப.� 

உய�நிைல�ப�ள�,D�ெகா>டா
 609502   

,மMகZ� ஓ� ேபா�ட=,ெத���$ற� 

பா��த=,ேம�� ப�தி(Dத@ அைற)

1.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-1 , 2.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �ணா>� வா��-1 , 

3.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 4.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா��-2 , 

5.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந� அ�ரகார� வா��-2 , 6.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல வட�� அ�ரகார� 

வா��-2 , 7.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஒ�த�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஒ1MகிைனNத  உதவ6ெப.� உய�நிைல�ப�ள� 

D�ெகா>டா
-609502    ,ெத�� பா��த 

மMகZ� ஓ���க�டட� - ேம��ப�தி 

(இர>டா� அைற)

1.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ைக�கள�ெத1 வா��-1 , 2.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா��-1 , 

3.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெச���ெத1 வா��-2 , 4.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெப1மா��ள� ெத
கைட 

வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஒ1MகிைணNத உதவ6ெப.� உய�நிைல�ப�ள� 

D�ெகா>டா
  609502   ,மMகZ� ஓ�,ெத�� 

பா��த= ேம�� ப�தி (F
றாவ= அைற)

1.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேகாய6@ப�= ெத1 வா��-3 , 2.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��-3 

, 3.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சம�=வ$ர� வா��-3

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

264 264 ஒ1MகிைணNத உதவ6ெப.� உய�நிைல�ப�ள� 

D�ெகா>டா
  609502   ,மMகZ� ஓ�,ெத�� 

பா��த= ேம�� ப�தி (நா
காவ= அைற)

1.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத�� அ�ரஹார� வா��-3 , 2.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல ெத�� 

அ�ரகார�  வா��-3 , 3.D�ெகா>டா
 (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல ��யான�ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ச
னாந@?� 

 609504   ,ஒ�� க��ட� ேம�� பா��த=,ம�திய 

ப�தி

1.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) உ�$கைட� ெத1 வா��-3 , 2.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ேமலகைட�ெத1 

வா��-3 , 3.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) பைடயாJசி ெத1 வா��-3 , 4.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) காவாள�� 

ேதா�$� ெத1 வா��-3 , 5.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) தி1வா|� ரRதா வா��-3 , 6.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� 

(ேப) வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1, ��யான�ெத1 வா��-2,3 , 7.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ச
னாந@?� ப6டாI ெத1 

வா��-2 , 8.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) தி1வ�Pவ� சாைல வா��-2 , 9.ச
னாந@?� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ப6டாI 

ெத�� ெத1, ரய6@ேவ காலன� வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 அரசின� ஆதிதிராவ6ட� நல 

=வ�க�ப�ள�,தி1�க>�Rவர�   ,மMகZ� 

ஓ� க��ட� கிழ��பா��த=, ேம�� ப�தி

1.தி1�க>�Rவர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ச
னதி ெத1, கீழ�ெத1, ெத���ெத1, ேமல�ெத1 வட��� ெத1 , 

2.தி1�க>�Rவர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மாதா ேகாவ6@ ெத1 வா��-2 , 3.தி1�க>�Rவர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேசா�த��, 

ப6�ைளயா� ேகாய6@ ெத1 வா��-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 அரசின� ஆதிதிராவ6ட� நல 

=வ�க�ப�ள�,தி1�க>�Rவர�   ,$திய 

ஒ���க��ட� ேம���பா��த= ெத��ப�தி

1.தி1�க>�Rவர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அJTத�ேப�ைட, ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3 , 2.தி1�க>�Rவர� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ெச�ப6யமிழைல வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 அரசின� ஆ>க� ேம@நிைல�ப�ள�  ந
ன�ல�  

  ,ேம�� பா��த ஒ�� க��ட� ெத�� ப�தி

1.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) வட��� ெத1 வா��-14 , 2.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

வா��-14 , 3.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) கீழ� ெத1 வா��-14 , 4.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) மாIய�ம
 

ேகாவ6@ ெத1 வா��-14 , 5.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ேமல� ெத1 வா��-13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

269 269 அரசின� ஆ>க� ேம@நிைல�ப�ள�  ந
ன�ல�  

  ,ெத���பா��த ஒ���க��ட�தி
 

கிழ���ப�தி

1.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ேசாமாசி��ள� ெத1 வா��-13 , 2.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) மடவ6ளாக� ெத1 

வா��-13 , 3.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ந@லமாM�� அ�ரஹார� வா��-13 , 4.ந@லமாM�� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) 

ரRதா ெத1 வா��-13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 அரசின� ஆ>க�  ேம@நிைல�ப�ள� ந
ன�ல�  

  ,ெத���பா��த ஒ���க��ட�தி
 

ேம���ப�தி

1.மணவாள�ேப�ைட (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) மணவாள�ேப�ைட ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-15 , 2.மணவாள�ேப�ைட (வ.கி.), 

ந
ன�ல� (ேப) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 ேம�� வா��-15 , 3.மணவாள�ேப�ைட (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) மணவாள�ேப�ைட ரRதா 

ெத1, ��யான�ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 அரசின� ெதாட�க�ப�ள� f�=���   ,$திய 

ப6ரதான ஒ���க��ட� கிழ���பா��=

1.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) f�=��� ெமய6
 ேரா� வா��-1 , 2.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) f�=��� ேமல 

அ�ரஹார� வா��-15 , 3.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) கீழ அ�ரஹார� வா��-1 , 4.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) 

��யான� ெத1 வா��-1 , 5.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 6.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) 

ரRதா ெத1 வா��-1 , 7.f�=��� (வ.கி.), ந
ன�ல� (ேப) வட��� ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 அரசின� ஆ>க� ேம@நிைல� ப�ள� ந
ன�ல�  

610105   ,ேம�� பா��த= வட���ப�தி

1.ந
ன�ல� (ேப) மாIய�ம
 ேகாய6@ ெத1 வா��-4 , 2.ந
ன�ல� (ேப) ச��கைர�ள�ெத1 வா��-4 , 3.ந
ன�ல� (ேப) உைடயா� 

ெத1 வா��-4 , 4.ந
ன�ல� (ேப) ப6டார
 ெத1 வா��-4 , 5.ந
ன�ல� (ேப) ஆ�றMகைர� ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 அரசின� ெப>க� ேம@நிைல� ப�ள� ந
ன�ல� 

610105   ,$திய ப6ரதான ஒ���க��ட�, வட�� 

$ற�, ேம�� பா��த=

1.ந
ன�ல� (ேப) தைலயாI ெத1 வா��-5 , 2.ந
ன�ல� (ேப) கJேசI� ெத1 வா��-7 , 3.ந
ன�ல� (ேப) கீழ�ெத1 வா��-7 , 

4.ந
ன�ல� (ேப) வட��� ெத1 வா��-11 , 5.ந
ன�ல� (ேப) ப6�ைளயா� ேகாவ6@ ெத��� ெத1 வா��-11 , 6.ந
ன�ல� (ேப) 

ப6�ைளயா� ேகாவ6@ வட��� ெத1 வா��-11 , 7.ந
ன�ல� (ேப) ேமல�ெத1 வா��-11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

274 274 அரசின� ெப>க� ேம@நிைல� ப�ள� ந
ன�ல�  

610105   ,$திய ப6ரதான ஒ���க��ட�, ெத�� 

$ற�, ேம�� பா��த=

1.ந
ன�ல� (ேப) மடவ6ளாக� ெத1 வா��-5 , 2.ந
ன�ல� (ேப) ச
னதி ெத1 வா��-5 , 3.ந
ன�ல� (ேப) கீழ� ெத1 வா��-5 , 

4.ந
ன�ல� (ேப) �Jசி�பாைளய� ெத1 வா��-12 , 5.ந
ன�ல� (ேப) லய
கைர� ெத1 வா��-12 , 6.ந
ன�ல� (ேப) காள�ய�ம
 

ேகாய6@ ெத1 வா��-12 , 7.ந
ன�ல� (ேப) கைட� ெத1 வா��-12 , 8.ந
ன�ல� (ேப) ெத�� ெத1 வா��-10 , 9.ந
ன�ல� (ேப) 

ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1 வா��-10 , 10.ந
ன�ல� (ேப) ேமல அ�ரகார� வா��-10 , 11.ந
ன�ல� (ேப) ேமல அ�ரஹார� வா��-10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� கிழ��$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   

,மா�ப6�ைள���ப�

1.ந
ன�ல� (ேப) �டவாச@ ரRதா வா�� 9 , 2.ந
ன�ல� (ேப) தி1வா|� ரRதா வா��-8 , 3.ந
ன�ல� (ேப) மகிழமர�ெத1 

வா��-8 , 4.ந
ன�ல� (ேப) அகர� ெத1 வா��-8 , 5.ந
ன�ல� (ேப) எழி@ நக�-1 வா��-10 , 6.ந
ன�ல� (ேப) எழி@ நக�-2, �.�. 

நக�, இ.ஜி.நக�, காசிய�மா� காலன� , 7.ந
ன�ல� (ேப) ேக.ேக.நக�, எR.எR. மண6ய� நக� வா�� 10 , 8.ந
ன�ல� (ேப) மதினா 

நக� வா��-10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 அரசின�  உய�நிைல� ப�ள� ெத���$ற 

ேம���பா��த  ஒ���க��ட� கிழ���ப�தி   

,மா�ப6�ைள���ப�

1.ந
ன�ல� (ேப) வட��� ெத1 வா��-9 , 2.ந
ன�ல� (ேப) கீழவ Aதி வா��-8 , 3.ந
ன�ல� (ேப) க�ம1N=�கார� ெத1 வா��-6 , 

4.ந
ன�ல� (ேப) ெவ��யார�ெத1 வா��-9 , 5.ந
ன�ல� (ேப) ப�ள�வாச@ ெத1 வா��-6 , 6.ந
ன�ல� (ேப) $=JேசI� ெத1 

வா��-6 , 7.ந
ன�ல� (ேப) மாதாேகாவ6@ ெத1 வா��-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� வட��  610105 

  ,வட���பா��த ஒ���க��ட�

1.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� அ�ரஹார� வா��-2 , 2.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� கீழ�ெத1 வா��-2 , 3.வட�� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� $=�ப��ன� ெத1 வா��-2 , 4.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� ந��ெத1 வா��-2 , 5.வட�� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� ெத��� ெத1 வா��-2 , 6.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட��� ெத1 வா��-2 , 7.வட�� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) வட�� ேமல�ெத1 வா��-2 , 8.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சாமNத�ேப�ைட வா��-3 , 9.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ேவ�ைடமMகல� வா��-3 , 10.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ1�பா��ள� வா��-3 , 11.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

அ1�பா��ள� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� $திய 

ஒ���க��ட�,ெத�� பா��த=   ,க�மM��-

610105

1.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) க�மM�� அ�ரஹார� வா��-1 , 2.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) க�மM��-வட��� ெத1 வா��-1 , 

3.வட�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) க�மM�� ேரா���ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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279 279 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள� வட��$ற 

ேம���பா��த  $திய ஒ���க��ட�   

,அJTதமMகல�

1.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-1 , 2.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சிகா�பாைளய� , 

3.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-1 , 4.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப�ள�வாச@ ெத1 வா��-1 , 

5.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட�� வ Aதி வா��-2 , 6.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ வ Aதி வா��-1 , 

7.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) $=காலன��ெத1 வா��-1 , 8.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��-1 , 

9.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 10.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஒதிய��ெத1 வா��-1 , 

11.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா��-1 , 12.அJTதமMகல� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள� ெத���$ற  

ேம���பா��த  $திய ஒ���க��ட�   

,அJTதமMகல�

1.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெமய6
ேரா� வா��-1 , 2.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) வட��� ெத1 வா��-2 , 

3.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) $=�ெத1 வா��-2 , 4.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெச��� ெத1 வா��-2 , 

5.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தாமைர�ள� ெத1 வா��-2 , 6.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப>ைண� ெத1 வா��-2 

, 7.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2 , 8.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) அMகாள�ம
 ேகாவ6@ ெத1 

வா��-2 , 9.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர� ெத1 வா��-2 , 10.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

தி1�பண6�ேப�ைட வா��-3 , 11.அJTதமMகல� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 உதவ6ெப.� ெதாட�க� ப�ள� வாG�ைக  610105  

 ,ஆRெப�டாR iைர ேவVNத=,ெத�� ப�தி 

ேம��பா��த =

1.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) $�தகZ� வா��-1 , 2.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன�  வா��-1 , 3.வாG�ைக 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) FMகி@�� ��யான�ெத1 வா�� 1 , 4.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-2 , 5.வாG�ைக 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெச��� ெத1 வா��-2 , 6.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-2 , 7.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2 , 8.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சின�மாெகா�டைக� ெத1 வா��-2 , 9.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

மNைத�கைர�ெத1 வா��-2 , 10.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) $=�காலன�� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169   ந�ன�ல	 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

282 282 உதவ6ெப.� ெதாட�க� ப�ள� வாG�ைக 610105   

,ஆRெப�டாR iைர ேவVNத=, வட���ப�தி 

ேம���பா��த =

1.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மணெவள� ��யான� ெத1 வா��-3 , 2.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மணெவள� வட�� ஆதி 

திராவ6ட� ெத1 வா��-3 , 3.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெபIயாM��� ெத1 வா��-3 , 4.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

தி1வாச@ ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3 , 5.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெமய6
 ேரா�  வா��-4 , 6.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) வாண6ய� ெத1  வா��-4 , 7.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ைத�கா@ ெத1  வா��-4 , 8.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) திட@ 

ெத1 வா��-4 , 9.வாG�ைக (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட���ெத1 வா��-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 இRலாமிய உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

ேசMகg�  610107   

,ஒ���க��ட�,கிழ���ப�தி வட�� பா��த

1.ேசMகg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) DRலி� ெத1, ேரா���ெத1, ம>டப� வட��� ெத1  , 2.ேசMகg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

ெத��� ெத1, வ6ச?� ெத1, ஆதி திராவ6ட� ெத1, ேமல ேசMகg�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 இRலாமிய உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� 

ேசMகg�  610107   ,ஒ���க��ட� 

ேம���ப�தி வட�� பா��த

1.ேசMகg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆ>�O� இ^�ைப�ேதா�$ கிழ�� ஆதி திராவ6ட� ெத1 வா��-3 , 2.ேசMகg� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) மணலகர� ��யான�ெத1 வா��-3 , 3.ேசMகg� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மணலகர� காலன� ெத1  வா��-3 , 4.ேசMகg� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) மய6லா�, ெமய6
ேரா�, ஆதி திராவ6ட� ெத1 வா�� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 உதவ6 ெப.� ெதாட�க�ப�ள�, ப1�திO�   

,ஆRெபR�டாR க��ட�, ேம�� பா��த=

1.ப1�திO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�டமMகல� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 2.ப1�திO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�டமMகல� 

��யான�ெத1  வா��-1 , 3.ப1�திO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப1�திO� வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 4.ப1�திO� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ப1�திO� ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 5.ப1�திO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப1�திO� அ�ரகார� வா��-1 , 

6.ப1�திO� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) பா�க�, இன�யாந@?�, ,கdமMகல�, கீழ�ெகா�f�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள�, தி1வாHசிய�   

,ஒ��� க��ட�, ெத�� பா��த=, ேம�� ப�தி

1.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) T�கிரவார�க�டைள வா��-1 , 2.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அப6ேஷக�க�டைள, 

ேந1 நக� வா��-1 , 3.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தி1வாHசிய� $=�ேப�ைட� ெத1 வா��-1 , 4.தி1வாHசிய� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) வாண6ய�ெத1, ெமய6
 ேரா� வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

287 287 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� கிழ���$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   ,jவாHசிய�

1.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 ேமல�ெத1, அ�ரஹார�, வட���ெத1 கீழ�ெத1 , 2.தி1வாHசிய� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ந��ெத1, ெப1மா� ச
னதி  வா��-3 , 3.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) உைடயா��ள� ெத1 வா��-3 , 

4.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) காமராஜ� ெத1 வா��-3 , 5.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அரச�ந�த� வா��-3 , 

6.தி1வாHசிய� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேம�க>ணமMகல� வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள�. ெப1�ப�ைக, 

வட�� பா��த ேம��ப�தி ப6ராதான ஒ��� 

க��ட�   ,ெப1�ப�ைக  610107

1.வ Aதிவ6டMக> (வ.கி.) ம�.� (ஊ) $=�ேப�ைட, ெப1�ப�ைக  , 2.YM�ள� (வ.கி.), வ Aதிவ6டMக> (ஊ) ��யான�ெத1, நாg� 

��ய61�$� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள�. 

ெப1�ப�ைகஇ வட�� பா��த ப6ரதான ஒ��� 

க��ட�  கிழ�� ப�தி   ,ெப1�ப�ைக  610107

1.வ Aதிவ6டMக> (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ Aதிவ6டMக> அ�ரஹார� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

த�டா�திFைல  610105   ,மMகZ� ஓ� 

Dத
ைம க��ட�,ெத�� பா��த=,ேம�� ப�தி

1.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�காலன� ெத1 வா��-1 , 2.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-2 , 

3.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-2 , 4.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1 

வா��-3 , 5.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமல�காலன� ெத1 வா��-3 , 6.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரகார� 

வா��-3 , 7.த�டா�திFைல (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சிவ
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-3 , 8.த�டா�திFைல (வ.கி.), நாடா�� (ஊ) 

அ�ரகார� வா��-1 , 9.த�டா�திFைல (வ.கி.), நாடா�� (ஊ) ெத��� ெத1 வா��-2 , 10.த�டா�திFைல (வ.கி.), நாடா�� (ஊ) 

க1மாIய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-2 , 11.த�டா�திFைல (வ.கி.), நாடா�� (ஊ) ேம��� ெத1 வா��-1 , 12.த�டா�திFைல 

(வ.கி.), நாடா�� (ஊ) தி1வாச@ ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
169   ந�ன�ல	 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

291 291 உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� சலி�ேபI  610105   

,ேம��ப�தி வட��பா��த=

1.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) காNதி நக� ெத1 வா��-1 , 2.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) அMகாள�ம
 ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 

3.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 4.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர� ெத1 

வா��-1 , 5.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��-1 , 6.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) $ள�யNேதா�$� ெத1  வா��-1 , 

7.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-1 , 8.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெப1மா� ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 9.சலி�ேபI 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� கிழ��ப�தி   

,சலி�ேபI  610105

1.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேகாவ6@ப�= ெத1 வா��-2 , 2.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ெத���ெத1 வா��-2 , 3.சலி�ேபI 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) வ�Pவ� ெத1 வா��-2 , 4.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�தின�யா$ர� வட���ெத1 வா��-3 , 5.சலி�ேபI 

(வ.கி) ம�.� (ஊ) ப�தின�யா$ர� ஆ�றMகைர� ெத1 வா��-3 , 6.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) ேமல�ெத1 வா��-3 , 

7.சலி�ேபI (வ.கி) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 ஒ1MகிைணNத �ழNைதக� வள�Jசி தி�ட�, 

(கீG���)வ Aரா�க>   ,ஆRெபRடாR க��ட�, 

ேம�� பா��த=

1.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழகர� வா��-1 , 2.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ Aரா�க> காலன�� ெத1, மாதா ேகாவ6@ ெத1 

வா��-1 , 3.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) $=�காலன� வா��-1 , 4.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந��ெத1 வா��-2 , 5.கீG��� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ Aரா�க> ��யான�ெத1 வா��-1 , 6.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீG�� ேமல�ெத1 வா��-2 , 7.கீG��� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப�டெவள�� ெத1 வா��-2 , 8.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சாைல�ெத1 வா��-2 , 9.கீG��� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) கி1ப நக� வா��-2 , 10.கீG��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�காலன� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� 

மா�ப6�ைள���ப�    610 105   ,ேம�� ப�தி, 

ெத���$ற� பா��த=

1.ஆைன���ப� (வ.கி) ம�.� (ஊ) ராசாக1�Y� ,ெத
னHசா� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� 

மா�ப6�ைள���ப�    610 105   ,கிழ�� ப�தி, 

ெத���$ற� பா��த=

1.ஆைன���ப� (வ.கி) ம�.� (ஊ) தள�தாM�� ப6டாைக, ெத
னHசா� அ�ரஹார�  , 2.ஆைன���ப� (வ.கி) ம�.� (ஊ) 

அ�கைர ெத
னHசா�, ேவட�ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
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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

296 296 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ஆைண���ப�   

  , ெத���பா��த ஆ�.சி.சி க�டட� ேம�� ப�தி

1.ஆைன���ப� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) க@ல�ேம� ெத1, வட��ெத1 , 2.ஆைன���ப� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மர�பாள�ெத1, 

அ�ரஹார�, மNைத�கைர�ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� FலமMகல�   

,வட���பா��த ஆ�.சி.சி க�டட� கிழ�� ப�தி

1.FலமMகல� (வ.கி.), ஆைன���ப� (ஊ) FலமMகல� கீழ��யான�ெத1, ெவ�ளாள�ெத1, ெத�� ெத1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� பனM�� 609504   

,வட���பா��த ஒ���க��ட�தி
 ேம���ப�தி

1.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார� வா��-1 , 2.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வாண6ய�ெத1 வா��-1 , 3.பனM�� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ேம���ெத1 வா��-1 , 4.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) லிMகவாச@ ெத1 வா��-1 , 5.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) த�டா
ச�திர� வா��-1 , 6.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-1 , 7.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) கீழ��யான�ெத1 வா��-1 , 8.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரகார� வா��-1 , 9.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

வடகைர� ெத1 வா��-2 , 10.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) �ள�தMகைர� ெத1 வா��-2 , 11.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

இட�ெத1 வா��-2 , 12.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) காமராஜ�$ர� காலன� வா��-2 , 13.மகிழHேசI (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

�யவ� ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299 அரசின� ேம@நிைல�ப�ள� பனM��  609504   

,$திய க��ட�தி
 ந� அைற ெத���பா��=

1.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�கைர� ெத1 வா��-1 , 2.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மாM�ள� ெத1 வா��-1 , 3.பனM�� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 4.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ பனM�� வா��-2 , 5.பனM�� (வ.கி.) 

ம�.� (ஊ) ேமலவாச@ வா��-2 , 6.பனM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேமலவாச@ ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2

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

300 300 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள� கிழ��$ற 

ெத���பா��த  ஒ���க��ட� வட��ப�தி   

,வ6ச?�

1.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) நA�D�ள� ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-1 , 2.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) நA�D�ள� கீழ� 

��யான�ெத1 வா��-1 , 3.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந�வJேசI க
ன��ேகாவ6@ ெத1 வா��-1 , 4.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ந�வJேசI கீழ���யான�ெத1 வா��-1 , 5.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந�வJேசI ��யான�ெத1 வா��-1 , 6.வ6ச?� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) நA�D�ள� வட�� ��யான�ெத1 வா��-1 , 7.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந�வJேசI ேமல���யான�ெத1 

வா��-1 , 8.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந�வJேசI ேமல ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-1 , 9.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ந�வJேசI 

ெமய6
ேரா��� ெத1 வா��-1 , 10.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெகா>டா
ப�ள� ெமய6
ேரா��� ெத1 வா��-2 , 11.வ6ச?� 

(வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ6ச?� ெத�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 12.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெகா>டா
ப�ள� ஆதிதிராவ6ட� 

ெத1 வா��-2 , 13.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) மைலய�ப6�ைள சாவ�� ெத1 வா��-2 , 14.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ6ச?� 

��யான� ெத1 வா��-2 , 15.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ6ச?� வட�� ��யான� ெத1 வா��-2 , 16.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) வ6ச?� Rேடஷ
 காலன��ெத1 வா��-2 , 17.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ6ச?� வட�� ஆதிதிராவ6ட� ெத1  வா��-2 , 

18.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ6ச?� ெமய6
ேரா���ெத1 வா��-2 , 19.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வ6ச?� ேமல 

ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 20.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அVயMகா� சாவ��ெத1 வா��-2 , 21.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

வ6ச?� ஆதிதிராவ6ட� $=�ெத1 வா��-2 , 22.வ6ச?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர� ெத1 வா��-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301 கணபதி உதவ6ெப.� ெதாட�க�ப�ள� வட��$ற 

ேம���பா��த  ஒ���க��ட�   ,�வைள�கா@

1.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத��� ெத1 வா��-1 , 2.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரகார� ெத1 வா��-1 , 

3.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேதா�$�ெத1 வா��-1 , 4.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட��� ெத1 வா��-1 , 

5.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சாைல� ெத1 வா��-1 , 6.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ேரா���ெத1 வா��-1 , 

7.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-2 , 8.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆ�றMகைர� ெத1 வா��-

2 , 9.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) பால�த� ெத1 வா�� 2 , 10.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிராவ6ட� ெத1 

ஓம��ள� வா��-2 , 11.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1, ஓம��ள� வா��-2 , 12.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

வட���ெத1, ஓம��ள� வா��-2 , 13.�வைள�கா@ (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆதிதிரவ6ட� ெத1, ேகாவ6@நMைக வா��-2

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® 
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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

302 302 ஊரா�சி ஒ
றிய =வ�க�ப�ள� ெசார���  

610101   ,ஒ��� க��ட�,ெத�� 

பா��த=,கிழ���ப�தி

1.ெசார��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ஆைன�ேகாய6@, நI���ந�த�, ரய6@ேவ லய
 வா�� 4 , 2.ெசார��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

��யான�ெத1, ேதா�$�ெத1, பாரதி நக�, ெமய6
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� FMகி@��  

610101   ,ஒ��� க��ட� வட�� பா��த= 

ேம���ப�தி

1.FMகி@�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கீழ�ெத1, க�ள�ெத1, தJச� ெத1, அ�ரஹார�, ெத��ெத1 , 2.FMகி@�� (வ.கி.) ம�.� 

(ஊ) ஆதிதிராவ6ட� காலன� வா��-2 , 3.FMகி@�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) கா�காேகா�v� கைட�ெத1, ��யான�ெத1, ஆதி 

திராவ6ட� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

304 304 ஊரா�சி ஓ
றிய =வ�க�ப�ள� FலM��  

610105   ,ப6ரதான க��ட� ேம���ப�தி 

வட���பா��த=

1.FலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெச@வ$ர� ஆதி திராவ6ட� ெத1, ��யான�ெத1 வா��-1 , 2.FலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

FலM�� ஆதி திராவ6ட� ெத1, ��யான�ெத1 வா��-2 , 3.FலM�� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) தAபாமMகல�, ��யான�ெத1, ஆதி 

திராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305 ெசய6
� ெஜயராகின� மாதா உதவ6ெப.� 

ந�நிைல�ப�ள� ப>ைணவ6ளாக�   610101   

,ெத�� பா��த= கிழ�� ப�தி

1.நாக��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) நாக���, ஆதமMகல� வா��-1 , 2.நாக��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப�ள�வ6ளாக�, ெசMகேம� வா��-

2 , 3.நாக��� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ச�கரமMகல� ,ஆதிதிராவ6ட� ெத1 வா��-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

306 306 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெப1�$கZ�  

610101   ,$திய க��ட� வட���பா��த=  

ேம��ப�தி

1.ெப1�$க?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) வட��ெத1 வா��-1 , 2.ெப1�$க?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) அ�ரஹார�ெத1, ந��ெத1 

,த�டார�ெத1, அVயனா� ேகாய6@ ெத1 , 3.ெப1�$க?� (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ெத��ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, நAல���   

,ஒ��� க��ட�, வட�� பா��த=, கிழ�� ப�தி

1.நAல��� (வ.கி.), ெப1�$க?� (ஊ) ெபா�மாந�த� ேரா���ெத1, ஆதிதிராவ6ட� ெத1, ��யான� ெத1 , 2.நAல��� (வ.கி.), 

ெப1�$க?� (ஊ) க1ணாகரந@?� கீGபாதி, ேம@பாதி, நAல��� ெத��� ெத1 , 3.நAல��� (வ.கி.), ெப1�$க?� (ஊ) நAல��� 

அ�ரஹார� ெத1, ��யான�ெத1, தியாகராஜ$ர�

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

308 308 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

வ>டா�பாைள  610101   ,ேம�� பா��த 

ஒ���க��ட�, ெத�� ப�தி

1.வ>டா�பாைள (வ.கி.) ம�.� (ஊ) சி�த�ப�ைக, ெவ�டா�ப�ைக, வட��ெத1 வா��-1 , 2.வ>டா�பாைள (வ.கி.) ம�.� (ஊ) 

$=ெத1, ேமலெவள�, ெசMேம�, கீழ�ெத1 வா��-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

309 309 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  வட��$ற  

ெத���பா��த  ஒ���க��ட�   ,வ>டா�பாைள

1.வ>டா�பாைள (வ.கி.) ம�.� (ஊ) ப6டாI ேகாவ6@ ெத1, க�ள� ெத1, மாIய�ம
 ேகாவ6@ ெத1 , 2.தி1�ப�ள�D�iட@ 

(வ.கி.), வ>டா�பாைள (ஊ) வ6ளாக�, தி1�ப�ள�D�iட@, ந
னாIமMகல�, கீழ� ெத1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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