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1 1 அர� உய�நிைலப�ள�  �த�ைம 

க��ட� ேம�� பாக� வட � 

பா�!த க��ட�   

,ேகா#லா�ப�ள� 609807

1.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1! ெத3   வா�4-1 , 2.�லேசகர 

ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா நக�  வா�4-1 , 3.�லேசகர ந+,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) இ;திரா காலன�  வா�4-1 , 4.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

த>�லா�ப�ள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 5.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) �லேசகரந+,� வட � ��யானெத3  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அர� உய�நிைலப�ள�  C4த+ 

க��ட� ெத�� ப�தி வட � 

பா�!தD   ,ேகாEலா�ப�ள� 

609807

1.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �லேசகரந+,� ஆதிதிராவ@ட� ந4!ெத3  

வா�4-1 , 2.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �லேசகரந+,� ெத�� 

��யானெத3  வா�4-2 , 3.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காமா�சி1ர�  

வா�4-2 , 4.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) த>�லா�ப�ள� ��யான!ெத3  

வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அர� உய�நிைலப�ள�  

�த�ைமக��ட� கிழ � பாக� 

வட � பா�!த க��ட�   

,ேகாEலா�ப�ள� 609807

1.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகா#லா�ப�ள�-வா�43 , 2.�லேசகர 

ந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4-வா�43 , 3.�லேசகர ந+,� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ப�ள�வாச+ ெத3-வா�43 , 4.�லேசகரந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வ�Gவ�ெத3-வா�43 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

வட � பா�!த க��ட�   

,வ@ள!ெதா�� 609204

1.சரேபாஜிராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 (வ@ள!ெதா��)-வா�4-

1 , 2.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 (வ@ள!ெதா��)-

வா�4-1 , 3.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காலன� ெத3 (வ@ள!ெதா��)வா�4 1 

, 4.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ��யான!ெத3 (வ@ள!ெதா��)வா�4-1 , 

5.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெவ�ளாள!ெத3 (வ@ள!ெதா��)வா�4-1 , 

6.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ@ட� ெத3(வ@ள!ெதா��)வா�4-

2 , 7.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1!ெத3 (வ@ள!ெதா��)வா�4-2 , 

8.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ��யான!ெத3 (வ@ள!ெதா��)வா�4-2 , 

9.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவ�டமLகல� கீழ!ெத3-வா�4-3 , 

10.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4!ெத3-வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�   

 , ேவ�டமLகல� 609204

1.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ� நக� ேவ�டமLகல�-வா�4-3 , 

2.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3 ேவ�டமLகல�--வா�4-3 , 

3.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட� ெத3 ேவ�டமLகல�-வா�4-3 , 

4.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கா;தி நக� �ள!தLகைர!ெத3 

ேவ�டமLகல�வா�4-4 , 5.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி�4!ெத3 

ேவ�டமLகல�-வா�4-4 , 6.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �ள!தLகைர ெத3 

ேவ�டமLகல�வா�4-4 , 7.சரேபாசிராச1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாண கார!ெத3 

ேவ�டமLகல�-வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢
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6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ேம�� ப�தி  1Dக��ட� வட � 

பா�!த க��ட�   ,மர!Dைர 609204

1.மர!Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) மர!Dைர ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா  எ7  1 , 

2.மர!Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) மர!Dைர வட � ெத3  வா எ7 2 , 3.மர!Dைர 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மர!Dைர ந4!ெத3  வா எ7  3 , 4.மர!Dைர (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) மர!Dைர காமராN காலண@  வா எ7 4 , 5.மர!Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

மர!Dைர ெமய@� ேரா4   வா எ7    5 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ேம�� ப�தி  1Dக��ட� வட � 

பா�!த க��ட�   ,மர!Dைர 609204

1.மர!Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) மர!Dைர அ ரஹார�   வா எ7   6 , 2.மர!Dைர 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மர!Dைர ெத�� ெத3   வா எ7    7 , 3.மர!Dைர (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மர!Dைர  வா எ7  8 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ெநP��ன�  (இ3�ைள)   

,ெநP��ன�  (இ3�ைள) 609807

1.இ3�ைள (வ.கி) ம�/� (ஊ) இ3�ைள கீழெவள���யான! ெத3  வா�4-1 , 

2.இ3�ைள (வ.கி) ம�/� (ஊ) இ3�ைளேமலெவள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-2 

, 3.இ3�ைள (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��யான! ெத3(ெநP��ன�)  வா�4-3,4,5,6, , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� பா�!த 1திய க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,தி�ட>ேசQ 609807

1.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�-வா�41 , 2.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) 1D! ெத3-வா�41 , 3.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ெத3-வா�41 , 

4.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3-வா�41 , 5.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ந4!ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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10 10 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� பா�!த 1திய க��ட� 

வட � ப�தி   ,தி�ட>ேசQ 609807

1.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ��யான!ெத3-வா�42 , 2.தி�ட>ேசQ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழ!ெத3-வா�42 , 3.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவளா� ெத3-

வா�42 , 4.தி�ட>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 சரRவதி உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள�  ேம�� ப�தி 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,��ளL�� 612502

1.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ�Gவ� ெத3  வா�4-1 , 2.��ளL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மத�சாைல ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 3.��ளL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ��யான கீழ! ெத3  வா�4-1 , 4.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேதா1! ெத3 (ஆதிதிராவ@ட�)  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 சரRவதி உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள�  ேம�� ப�தி 

கிழ � பா�!த க��ட�  வட � 

ப�தி   ,��ளL�� 612502

1.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ��யான ெத3  வா�4-1 , 2.��ளL�� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1 ெத3  வா�4-1 , 3.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மத� 

சாைல ��யானெத3 வா�4-2 , 4.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேம�4 ெத3  

வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 சரRவதி உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� கிழ � 1ற� 

ெத�� பா�!த ப�தி    

,��ளL�� 612502

1.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க�ள� ெத3 வா�4-2 , 2.��ளL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-2 , 3.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) இர�ைட ெத3 

வா�4-3 , 4.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��ளL�� சி�ன!ெத3 வா�4-3 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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14 14 சரRவதி உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� கிழ � 1ற� 

வட � க��ட� ேம�� பா�!த 

ப�தி     ,��ளL�� 612502

1.��ளL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��ளL�� ெபQய!ெத3 வா�4-4 , 2.��ளL�� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� பா�!த கிழ � க��ட�   

,அைண கைர (வ@நாயக� ெத3) 

612502

1.வ@நாயக� ெத3 (வ. கி) அைண கைர (ஊ) வ@நாயக� ெத3  வா�4-1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ � பா�!த ேம�� க��ட�   

,அைண கைர (வ@நாயக� ெத3) 

612502

1.வ@நாயக� ெத3 (வ. கி) அைண கைர (ஊ) வ@நாயக� ெத3  வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அர� ேம+நிைலப�ள�  

ைமய க��ட� கிழ � பா�!த 

க��ட�   ,அைண கைர 

(வ@நாயக� ெத3) 612502

1.வ@நாயக� ெத3 (வ. கி)  அைண கைர (ஊ) அைண கைர வா�4-3 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 அர� ேம+நிைலப�ள�  ெத�� 

பா◌ா◌்!த வட � க��ட�   

,அைண கைர (வ@நாயக� ெத3) 

612502

1.வ@நாயக� ெத3 (வ. கி)  அைண கைர (ஊ) ஒUக>ேசQ  வா�4-4 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

1திய  க��ட�  ெத�� பா�!த 

க��ட�    ,மன ��ன� 612502

1.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மன ��ன� ெத3 வா�4-2 , 2.ேமல கா�4� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 3.ேமல கா�4� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 4.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

��தாLகி வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

1D க��ட� ேம�� ப�தி வட � 

பா�!த க��ட�   ,ெச/கட�V�, 

ேகாவ@+ராம1ர� 612502

1.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெச3கட�V�  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

1D க��ட� ேம�� ப�தி வட � 

பா�!த க��ட�   ,ெச3கட�V�, 

ேகாவ@+ராம1ர� 612502

1.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேபாழ �� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-2 , 

2.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேபாழ �� க�ள� ெத3 வா�4-2 , 3.ேகாய@+ 

ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ7�ராம1ர� கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 

4.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ7�ராம1ர� ��யான!ெத3 வா�4-2 , 

5.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ7�ராம1ர� ந4ஆதிதிராவ@ட�  ெத3 

வா�4-2 , 6.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாய@+ராம1ர� ��யானெத3 

வா�4-2 , 7.ேகாய@+ ராம1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாய@+ராம1ர� ஆதிதிராவ@ட� 

ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 W தியாகராஜ� உதவ@ெப/�  

ெதாட கப�ள� ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,தி3ேவ�பந+,� 

(காவX�)  609807

1.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காவX� ேரா�4 ெத3 வா�4-1 , 2.காவX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) காவX� ெவ�ளாள� ெத3 வா�4-1 , 3.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காவX� 1D!ெத3 வா�4-1 , 4.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  காவX� காள�ய�ம� 

ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 5.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காவX� கிண�/ ெத3 

வா�4-1 , 6.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அகிழYேசQ ந4ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-

1 , 7.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அகிழYேசQ ெத�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 

8.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அகிழYேசQக�ள� ெத3 வா�4-1 , 9.காவX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) தி3வ�பந+,� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 10.காவX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) காகிதப�டைற கைட!ெத3 வா�4-2 , 11.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காகிதப�டைறேமல அ�பல ெத3 வா�4-2 , 12.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காகிதப�டைறகீழ அ�பல ெத3 வா�4-2 , 13.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காகிதப�டைறமரா��ய ெத3 வா�4-2 , 14.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காகிதப�டைற ெப3மா� வட � வ Zதி வா�4-2 , 15.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காகிதப�டைற ெமய@� ேரா4 வா�4-2 , 16.காவX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3வ�பந+,� ெவ�ளால ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 அர� ேம+நிைலப�ள� (ஆ7க�) 

வட � பா�!த க��ட�, அைற 

எ7 3   ,ப;தந+,� 609807

1.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அரச� ேரா�4! ெத3  வா�4-1 , 2.ப;தந+,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) பாபா��! ெத3 வா�4-1 , 3.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெகா�ேம�4! ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24 அர� ேம+நிைலப�ள� (ஆ7க�) 

வட � பா�!த க��ட�, அைற 

எ7 4   ,ப;தந+,� 609807

1.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா நக�  வா�4-2 , 2.ப;தந+,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3  வா�4-2 , 3.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

சிவ� கீழ வ Zதி  வா�4-2 , 4.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ெத�� வ Zதி  

வா�4-2 , 5.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ேமல வ Zதி  வா�4-2 , 

6.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� வட � வ Zதி   வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அர� ேம+நிைலப�ள� (ஆ7க�) 

வட � பா�!த க��ட�, அைற 

எ7 5   ,ப;தந+,� 609807

1.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அரச� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�41 , 2.ப;தந+,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அரச� ��யான ெத3-வா�41 , 3.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அரச� அ�பல கார ெத3-வா�41 , 4.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காள� வ�ட! 

ெத3-வா�43 , 5.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாய@+ கீழ வ Zதி-வா�43 

, 6.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாய@+ ெத�� வ Zதி-வா�43 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 அர� ேம+நிைலப�ள� (ஆ7க�) 

வட � பா�!த க��ட�, அைற 

எ7 7   ,ப;தந+,� 609807

1.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாய@+ ேமல வ Zதி-வா�43 , 

2.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாய@+ வட � வ Zதி-வா�43 , 

3.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D! ெத3-வா�43 , 4.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேமா�டா� �ள� ெத3-வா�43 , 5.ப;தந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ேப!கா� 

காலன� ெத3-வா�43 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 வ�ளலா� உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள� ெத�� க��ட� 

ெத�� பா�!த க��ட�,கிழ � 

ப�தி   ,ெநP�ைப 609807

1.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) வடபாதி வா�4-1 , 2.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெநP�ைப ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-1 , 3.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அப@ராம1ர� வா�4-1 , 4.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) பா,� ஆதிதிராவ@ட�ெத3 

ம7டப� வா�4-1 , 5.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) பா,� ��யான!ெத3 வா�4-1 

, 6.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) நாகனYேசQ ��யானெத3 வா�4-1 , 

7.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) நாகனYேசQ ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 வ�ளலா� உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள� வட � 

க��ட�,ெத�� பா�!த 

க��ட�,ேம�� ப�தி   

,ெநP�ைப 609807

1.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநP�ைப ேமல! ெத3 வா�4-2 , 2.ெநP�ைப 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநP�ைப ந4!ெத3 வா�4-2 , 3.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெநP�ைப ெத��!ெத3 வா�4-2 , 4.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநP�ைப 

ெச��!ெத3 வா�4-2 , 5.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநP�ைப கீழ!ெத3 

அழக� வ Zதி வா�4-2 , 6.ெநP�ைப (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநP�ைப ேதா1ெத3 

வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 கா;தி உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள� ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,ேசாழியவ@ளாக� 609204

1.வ�ன� �� (வ.கி) தி3மLைகேசQ (ஊ) ேசாழியவ@ளாக� மாQய�ம� ேகாய@+ 

ெத3  வா�4-4 , 2.வ�ன� �� (வ.கி) தி3மLைகேசQ (ஊ) ேசாழியவ@ளாக� 

ெமய@�ேரா4 வா�4-4 , 3.வ�ன� �� (வ.கி) தி3மLைகேசQ (ஊ) ேசாழியவ@ளாக� 

கீழஆதிதிராவ@டெத3 வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�   

,ெநPவாச+ 609204

1.ெநPவாச+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) தாமைர �ள! ெத3 வா�4-1 , 2.ெநPவாச+ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெவ�ளாள!ெத3 வா�4-1 , 3.ெநPவாச+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம�மத� 

ேகாய@+ ெத3  வா�4-1 , 4.ெநPவாச+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) தைலயாQ! ெத3 வா�4-

1 , 5.ெநPவாச+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-1 , 6.ெநPவாச+ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3 வா�4-1 , 7.ெநPவாச+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாவ@+ப!D 

வா�4-1 , 8.ெநPவாச+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 9.ெநPவாச+ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) காலன� ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� பா�!த க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,சயனா1ர�  609807

1.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மLைகேசQ மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3 

வா�4-1 , 2.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மLைகேசQ  சிவ� கீழ வ Zதி 

வா�4-1 , 3.தி3மLைகேசQ  (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மLைகேசQ  ெப3மா�ேகாவ@+ 

ெத3 வா�4-1 , 4.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மLைகேசQ  

�3க�ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 5.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3மLைகேசQ  ந4!ெத3 வா�4-1 , 6.தி3மLைக>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3மLைகேசQ  ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வட � வா�4-1 , 7.தி3மLைக>ேசQ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) தி3மLைகேசQ  ஆதிதிராவ@ட� ெத3 ெத�� வா�4-1 , 

8.தி3மLைக>ேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மLைகேசQ  இ;திரா நக� வா�4-1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� பா�!த க��ட� கிழ � 

ப�தி   ,சயனா1ர�  609807

1.சயனா1ர� (வ.கி)  தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� ஆ�கா4ெத3 வா�4-3 , 

2.சயனா1ர� (வ.கி)  தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� ந4!ெத3 வா�4-3 , 

3.சயனா1ர� (வ.கி)  தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� �ள கைரெத3 வா�4-3 , 

4.சயனா1ர� (வ.கி) தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� கீழ ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-

3 , 5.சயனா1ர� (வ.கி)  தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� கீழ ெத3 வா�4-3 , 

6.சயனா1ர� (வ.கி) தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� ேம�4ெத3 வா�4-3 , 

7.சயனா1ர� (வ.கி) தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� வட �! ெத3 வா�4-3 , 

8.சயனா1ர� (வ.கி)  தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� ேமல! ெத3 வா�4-3 , 

9.சயனா1ர� (வ.கி) தி3மLைக>ேசQ (ஊ) சயனா1ர� அ3;ததிய� ெத3 வா�4-3 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊரா�சி ஓ�றிய ந4நிைல ப�ள� 

ேம�� பா�!த க��ட�   

,ெமாைழ\�  609807

1.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமாைழ\� ந;தேம4 -வா�42 , 

2.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ�ன� ��-வா�41 , 3.தி3மLைகேசQ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெமாைழ\� க7ண@!ேதா1ெத3 -வா�42 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா�சி ஓ�றிய ந4நிைல ப�ள�  

ெத�� க��ட�  வட � பா�!தD  

 ,ெமாைழ\�  609807

1.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமாைழ\� ேமல! ெத3 -வா�42 , 

2.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமாைழ\� கா காேதா1 ெத3 -வா�42 , 

3.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமாைழ\� கீழ!ெத3 -வா�42 , 

4.தி3மLைகேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலெச�மL�� -வா�42 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 ராமகி3]ணா உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� வட � 1திய 

க��ட�,ேம�� பா�!த 

க��ட�,ெத�� ப�தி    

,கீழ கா�^� 609807

1.அ!திபா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ!திபா க�  வா�4-1 , 2.அ!திபா க� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழகா�^� ஆதி திராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 3.அ!திபா க� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கி3]ணா1ர� ஆதி திராவ@ட� ெத3 நவா�4-1 , 4.அ!திபா க� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) சீன�வாச நக� வா�4-1 , 5.அ!திபா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� 

ேரா4 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ராமகி3]ணா உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� வட � 1திய 

க��ட� ேம�� பா�!த க��ட�   

,கீழ கா�^� 609807

1.அ!திபா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல 1D! ெத3 வா�4-2 , 2.அ!திபா க� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-2 , 3.அ!திபா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல 

ெத3 வா�4-2 , 4.அ!திபா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � ெத3 வா�4-2 , 

5.அ!திபா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�பல கார ெத3 வா�4-3 , 6.அ!திபா க� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாய@+ ெத3  வா�4-3 , 7.அ!திபா க� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வட � ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ம�ற க��ட� கிழ � 

பா�!த க��ட�   ,ேமல கா�^� 

609807

1.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல கா�4� ெத3 -வா�41 , 2.ேமல கா�4� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மாய�ேதா1 ெத3 -வா�43 , 3.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அ கைர! ெத3-வா�44 , 4.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4 ெத3-

வா�41 , 5.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � ஆதிதிராவ@ட� ெத3 -வா�41 , 

6.ேமல கா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) நாடா�! ெத3 -வா�43 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 அரசின� உய�நிைலப�ள� வட � 

பா�!த 1திய க��ட� ேம�� ப�தி 

  ,�றி>சி  612504

1.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ச�னதி வா�4-1 , 2.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 3.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா நக� வா�4-1 , 

4.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ேதா1 வா�4-1 , 5.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெப3மா� ச�னதி ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரசின� உய�நிைலப�ள�  வட � 

பா�!த 1திய க��ட� (ந4 ப�தி)   

,�றி>சி  612504

1.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி வா�4-2 , 2.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) த>� 

ெத3 வா�4-2 , 3.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ4வ �� கீழ! ெத3 வா�4-2 , 

4.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாP கார ெத3 வா�4-2 , 5.�றி>சி  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காமராN நக� வா�4-2 , 6.�றி>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ கைர பன;ேதா1 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ெத�� ப�தி  ேம��  க��ட�  

கிழ � பா�!த க��ட�   

,சித�பரநாத1ர� 612502

1.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-1 , 2.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெத��!ெத3 வா�4-1 , 3.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! 

ெத3 வா�4-1 , 4.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-1 , 

5.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பைழய ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 

6.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

ேம��  க��ட�,கிழ � 

ப�தி,கிழ � பா◌ா◌்!த க��ட�   

,சித�பரநாத1ர� 612502

1.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3 வா�4-2 , 2.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேரா�4! ெத3 வா�4-2 , 3.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

த!DவாYேசQ ெமய@� ேரா4 ெத3   வா�4-2 , 4.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ)  த!DவாYேசQ ஜமாலியாெத3 வா�4-2 , 5.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

த!DவாYேசQ ெத�� ப�ட கா+ ெத3  வா�4-2 , 6.சித�பரநாத1ர�  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) த!DவாYேசQ வட � ப�ட கா+ ெத3  வா�4-2 , 7.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) த!DவாYேசQ ஜி�னா ெத3 வா�4-2 , 8.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) த!DவாYேசQ காய@ேதமி+ல! ெத3  வா�4-2 , 9.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) த!DவாYேசQ 1D! ெத3 வா�4-2 , 10.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ)  த!DவாYேசQ  ஜாகீ� உேச� ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ � க��ட� ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,சித�பரநாத1ர� 612502

1.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க31��>ேசQ ெமய@� ேரா4   வா�4-1 , 

2.சித�பரநாத1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க31��>ேசQ கா;தி நக� வா�4-1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� ப க� வட � பா�!த 

க��ட�,    ,உ கைர 612502

1.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) த�மப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3   வா�4-1 , 2.உ கைர 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 3.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) ர_மா� 

ெத3 வா�4-1 , 4.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�ள�வாச+ ெத3 வா�4-1 , 5.உ கைர 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) த!DவYேசQ கீழ! ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

44 44 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ � ப க� வட � பா�!த 

க��ட�,    ,உ கைர 612502

1.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) த!DவYேசQ ேமல! ெத3 வா�4-2 , 2.உ கைர (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) த!DவYேசQ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 3.உ கைர (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) வடபாதி ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 4.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ)  வடபாதி 

��யான! ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

C4த+ க��ட� ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,உ கைர 612502

1.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ கைர ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-3 , 2.உ கைர 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3ேவLகட நக� வா�4-3 , 3.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

உ கைர கீழ! ெத3 வா�4-3 , 4.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ கைர ேமல! ெத3 

வா�4-3 , 5.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ைமயப� ��யான! ெத3 வா�4-3 , 

6.உ கைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ைமயப� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-3 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

1திய ேம�� க��ட�, ெத�� 

பா�!தD   ,C!தX� 612504

1.மா`!தி31 (வ.கி) ம�/� (ஊ) பரவX�-வா�44 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

பைழய கிழ � க��ட�, ெத�� 

பா�!தD   ,C!தX� 612504

1.மா`!தி31  (வ.கி) ம�/� (ஊ) மா` தி31, வா7ைடயா� இ31-வா�44 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள� 

1திய க��ட� வட � பா�!தD   

,அPயாந+,� 612503

1.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கட�பL�� ��யானெத3 வா�4-1 , 

2.மகாராஐ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கட�பL�� கீழ!ெத3 வா�4-1 , 3.மகாராஐ1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கட�பL�� ேமல!ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

1திய க��ட� ெத�� பா�!தD   

,அPயாந+,� 612503

1.மகாராஐ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாந+b� காள�ய�ம�ேகாய@+ெத3 வா�4-

1&2 , 2.மகாராஐ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1Dெத3 ஈசX� வா�4-2 , 3.மகாராஐ1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாந+,� ��யானெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட கப�ள�,1திய க��ட�   

,மகாராஜ1ர� 612503

1.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பனங�ட� வா எ7-3 , 2.மகாராஜ1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மண+ேம4 வா எ7-3  , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ச�தாய Cட�,ேம�� பா�!தD   

,மகாராஜ1ர� 612503

1.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மகாராஜ1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா எ7-4 , 

2.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மகாராஜ1ர� ��யான ெத3  வா  எ7-4 , 

3.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழானேம4 வா எ7-4 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ � ப�தி   ,மான�பா� 612503

1.மான�பா� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெந4Lெகா+ைல மான�பா�-வா�4-1&2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� ப�தி   ,மான�பா� 612503

1.மான�பா� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

மான�பா�கீழ ��யானெத3ேரா�4!ெத3ேமல!ெத3வா2, , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 ஊரா�சி ஓ�றிய ந4நிைலப�ள�  

1திய க��ட�   கிழ � ப�தி 

ெத�� பா�!தD   ,ேசLகX� 612504

1.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3, வா�4-1 , 2.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேசLகX� ேமல!ெத3  வா�4-1 , 3.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெத��!ெத3  வா�4-1 , 4.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல அ ரஹார�  வா�4-1 

, 5.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4 அ ரஹார�  வா�4-1 , 6.ேசLகX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஓம �ள!ெத3  வா�4-1 , 7.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ 

அ ரஹார�  வா�4-1 , 8.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா�ேகாய@+ெத3  

வா�4-1 , 9.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிLகார!ேதா�ட�  வா�4-1 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஓ�றிய ந4நிைலப�ள� 

ெத�� பா�!த ேம�� ப�தி   

,ேசLகX� 612504

1.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணாநக�  வா�4-1,2 , 2.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) 1D ெத3 வா�4-2 , 3.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ!ெத3 வா�4-2 , 

4.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) V>சா!தX� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 

5.ேசLகX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) V>சா!தX� ேமல!ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசின� உய�நிைலப�ள�  கிழ � 

க��ட� C4த+ க��ட� ெத�� 

பா�!த க��ட�   ,தி3வாPபா�  

612504

1.வ Zரா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3வாPபா�-வா�41 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அரசின� உய�நிைலப�ள�  

C4த+ க��ட� ேம�� 

பா◌ா◌்!தD   ,தி3வாPபா�  612504

1.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ெத3-வா�42 , 2.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

கீழ! ெத3-வா�42 , 3.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � ெத3-வா�42 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

ைமயக��ட�, ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,தி3வாPபா�  612504

1.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆைன ேகாய@+ ேம�� ��யான! ெத3  வா�4-2 , 

2.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆைன ேகாய@+ பைழய ஆதி திராவ@ட� ெத3 வா�4-

2 , 3.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆைன ேகாய@+ 1திய ஆதிதிராவ@ட� ெத3 

வா�4-2 , 4.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!தX� ��யான ெத3 வா�4-2 , 

5.வ Zரா க� (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!தX� பைழய ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�42 , 

6.வ Zரா க7 (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!தX�-வா�43 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

கிழ � க��ட�, ேம�� பா�!தD 

(ப@.�.ஒ ஆப@R எதிQ+)      

,தி3பன;தா� 612504

1.தி3பன;தா� (ேப) ேமலெவள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-12 , 2.தி3பன;தா� 

(ேப) மதZனா ெத3 வா�4-11 , 3.தி3பன;தா� (ேப) ப�ள�வாச+ ெத3 வா�4-11 , 

4.தி3பன;தா� (ேப) காய@ேத மி+ல! ெத3 fவா�4-11 , 5.தி3பன;தா� (ேப) 

அ ப� ெத3 வா�4-12 , 6.தி3பன;தா� (ேப) ேமலெவள� ெமய@� ேரா4 fவா�4-12 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஒ�றிய அbவலக�, 

C�ட அைற,  கிழ � பா�!த 

க��ட�   ,தி3பன;தா� 612504

1.தி3பன;தா� (ேப) அ+ ஜாமி ஆ ெத3 fவா�4-11 , 2.தி3பன;தா� (ேப) ப@.�.ஓ. 

ஆப@R காலண@ fவா�4-12 , 3.தி3பன;தா� (ேப) திெரௗபதி அ�ம� ேகாய@+ ெத3 

 வா�4-12 , 4.தி3பன;தா� (ேப) பைழய சின�மா ெகா�டைக ெத3 fவா�4-12 , 

5.தி3பன;தா� (ேப) வட � மடவ@ளாக� வா�4-4 , 6.தி3பன;தா� (ேப) ச�னதி 

ெத3 வா�4-13 , 7.தி3பன;தா� (ேப) ப� க!ெத3 வா�4-11 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 ஊரா�சி ஒ�றிய  ெதாட கப�ள�, 

ெத��ப�தி, ேம�� பா�!த 

க��ட� (ப@. �. ஓ ஆபhR எதிQ+),  

  ,ேமலெவள�, தி3பன;தா� 612504

1.தி3பன;தா� (ேப) ெத�� வ Zதி வா எ7-8 , 2.தி3பன;தா� (ேப) 1D! ெத3 fவா 

எ7-4 , 3.தி3பன;தா� (ேப) ேபாRடாபhR காலன� வா எ7-4 , 4.தி3பன;தா� 

(ேப) ஊ3ைடயப ேகாய@+ ெத3 fவா fஎ7-9 , 5.தி3பன;தா� (ேப) உ1கார! 

ெத3 fவா fஎ7-8 , 6.தி3பன;தா� (ேப) ேமல வ Zதி வா எ7-8 , 7.தி3பன;தா� 

(ேப) ெமய@� ேரா4 வா எ7-8 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 W காசிவாசி �வாமிநாதசாமி 

கைல க+,Q ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,தி3பன;தா�  612504

1.தி3பன;தா� (ேப) வட � வ Zதி வா எ7-3,13 , 2.தி3பன;தா� (ேப) ந!த� 

��யான! ெத3 fவா fஎ7-6 , 3.தி3பன;தா� (ேப) �3வா� ��யான! ெத3 வா 

எ7-6 , 4.தி3பன;தா� (ேப) �3வா� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fவா fஎ7-6 , 

5.தி3பன;தா� (ேப) பா,� ��யான! ெத3 fவா fஎ7-6 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 W கய@ைல �ரமண@ய ேதசிக 

�வாமிக� ேம+நிைலப�ள� அ. 

எ7  20 கிழ � ப�தி வட � 

பா�!த க��ட�   ,தி3பன;தா�  

612504

1.தி3பன;தா� (ேப) காள�ய�ம� ேகாய@+ ெத3-வா�41 , 2.தி3பன;தா� (ேப) 

வைளய+கார! ெத3-வா�41 , 3.தி3பன;தா� (ேப) கீழ வ Zதி-வா�41 , 

4.தி3பன;தா� (ேப) வட � ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64 W கய@ைல �ரமண@ய ேதசிக 

�வாமிக� ேம+நிைலப�ள�, 

அைற எ7 19,  கிழ � ப�தி, 

வட � பா�!த க��ட�   

,தி3பன;தா�  612504

1.தி3பன;தா� (ேப) ேவலிய� ேதா1-வா�45 , 2.தி3பன;தா� (ேப) காலன� ெத3-

வா�47 , 3.தி3பன;தா� (ேப) ேபரா� ெத3-வா�45 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 W கய@ைல �ரமண@ய ேதசிக 

�வாமிக� ேம+நிைல ப�ள�அ. 

எ7  14 வட � ப�தி ேம�� 

க��ட� வட � பா�!த க��ட�   

,தி3பன;தா�  612504

1.தி3பன;தா� (ேப) ெத�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�45 , 2.தி3பன;தா� (ேப) 

கி�டLகி ெத3-வா�45 , 3.தி3பன;தா� (ேப) மாQய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-9 , 

4.தி3பன;தா� (ேப) சி�ன  க�டாநகர� வா�4-10 , 5.தி3பன;தா� (ேப) 

மாQய�ம� ேகாவ@+ ந4! ெத3 fவா�4-10 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 W கய@ைல �ரமண@ய ேதசிய 

�வாமிக� 

ேம+நிைலப�ள�,கிழ � ஓ�4 

க��ட�,வட � பா�!தD   

,தி3பன;தா�  612504

1.தி3பன;தா� (ேப) ம��\� ��யான! ெத3 தி3பன;தா� ேம�� வா�414 , 

2.தி3பன;தா� (ேப) ப�ட� ��யான! ெத3 fவா�4-14 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 W கய@ைல �ரமண@ய ேதசிக  

�வாமிக� ேம+நிைலப�ள� 

ெத�� க��ட� வட � பா�!த 

ேம�� ப�தி   ,தி3பன;தா�  

612504

1.தி3பன;தா� (ேப) ம��\�ஆதிதிராவ@ட� ெத3 தி3பன;தா� ேம�� வா15 , 

2.தி3பன;தா� (ேப) மாரா>ேசQ 1D ஆதிதிராவ@ட� ெத3 ப�ட� வா�415 , 

3.தி3பன;தா� (ேப) ேகாழி�!தி ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fப�ட�   வா�4-15 , 

4.தி3பன;தா� (ேப) ெமய@� ேரா4 ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fப�ட�   வா�4-14 , 

5.தி3பன;தா� (ேப) 1D ஆதிதிராவ@ட� ெத3 ப�ட�   வா�4-15 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஆதிதிராவ@ட� நல ெதாட கப�ள� 

,ெத��  க��ட� ,வட � பா�!தD 

  ,சி க+நாய க�ேப�ைட  612504

1.சி க+நாய க�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி க+நாய க�ேப�ைட-வா�41 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஆதிதிராவ@ட� நல 

ெதாட கப�ள�,1திய C4த+ 

க��ட�,ெத�� பா�!தD   

,சி க+நாய க�ேப�ைட  612504

1.சி க+நாய க�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3-வா�42 , 2.சி க+ 

நாய க� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப;தேகா] ெத3-வா�42 , 3.சி க+ 

நாய க�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாய@+ ெத3-வா�42 , 4.சி க+ 

நாய க� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3-வா�42 , 5.சி க+ நாய க� 

ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ@ள!i� ��யான ெத3-வா�42 , 6.சி க+ நாய க� 

ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ@ள!i� ஆதி திராவ@ட! ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 W ராமவ@லாR உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள�,,ேம�� 

பா�!தD(Sheet)   

,ெகா7டச�!திர� - 612504

1.ெகா7டச�!திர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா7டச�!திர� வா�4-1,2 , 

2.ெகா7டச�!திர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கிள�மLகல� வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�  

வட � ப�தி  ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,க�னார �� 612504

1.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-1 , 2.க�னார �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப@�ைளயா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-1 , 3.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமல! ெத3 வா�4-1 , 4.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காலண@ ெத3 வா�4-2 , 

5.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 

6.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெல��மி �� ��யானெத3 வா�4-3 , 

7.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3 வா�4-1 , 8.க�னார �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப�ட கா+ ெத3 வா�4-3 , 9.க�னார �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெல��மி�� ஆதிதிராவ@ட! ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ெத��க��ட�  வட � பா�!த 

க��ட�   ,கீழமண �� 612106

1.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமண �� கீழ! ெத3 வா�4-3 , 2.ஆர,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஆலேவலி வா�4-4 , 3.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமண �� 

உைடயா�ெத3 வா�4-3 , 4.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமண �� 1D 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-3 , 5.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமண �� ெமய@� 

ேரா4 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

73 73 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ � பா�!த க��ட�   ,ஆர,� 

612106

1.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆர,� வா�4-1 , 2.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1Dெத3 ஆதிதிராவ@ட� வா�4-1 , 3.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீBபாதி 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-3 , 4.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆர,� ேம+பாதி 

��யான!ெத3  வா�4-1 , 5.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�டெவள� ஆதிதிராவ@ட� 

ெத3  வா�4-1 , 6.ஆர,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெச3கட�V� ெத3 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� பா�!தD, ேம�� ப�தி 

க��ட�   ,ெச3�� 609807

1.ெச3�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தரண@ ேம�4! ெத3 வா�4-1 , 2.ெச3�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) தரண@ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 3.ெச3�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தரண@ ெச3�� ேரா�4! ெத3 வா�4-1 , 4.ெச3�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கய,� 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 5.ெச3�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெச3�� ��யான! 

ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� பா�!தD, கிழ � ப�தி 

க��ட�   ,ெச3�� 609807

1.ெச3�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1UD �� ��யான! ெத3 வா�4-2 , 2.ெச3�� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) 1UD �� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 3.ெச3�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெச3�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊரா�சி ஓ�றிய ந4நிைலப�ள�  

1திய  க��ட�    ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,கீBமா;i� 609807

1.கீBமா;i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலெச+லப�ேப�ைட வா�4-1 , 2.கீBமா;i� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ெச+லப� ேப�ைட ஆதிதிராவ@ட�ெத3   வா�4-3 , 

3.கீBமா;i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீBமா;i� ��யான ெத3  வா�4-3 , 4.கீBமா;i� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) �Rn� ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�, 

1திய க��ட�,ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,கீBமா;i� 609807

1.கீBமா;i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தரண@ ��யான! ெத3 வா�4-1 , 2.கீBமா;i� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ)  தரண@ ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-2 , 3.கீBமா;i� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீBமா;i� 1D ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைல 

ப�ள�,வட � க��ட�,ெத�� 

பா�!தD,கிழ � ப�தி   

,கீBமா;i� 609807

1.கீழமா;i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமா;i� பைழய ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-4 , 

2.கீBமா;i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கய,� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-4 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

கிழ � ப�தி,ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,WெரLகராச1ர� 609807

1.க3V� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �Y�கார ஆதி திராவ@ட� ெத3  வா  எ7  -1 , 

2.க3V� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4! ெத3  வா  எ7  -1 , 3.க3V� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) கீழ! ெத3 வா  எ7  -1 , 4.க3V� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  �Rn� ெத3 வா  

எ7  -2 , 5.க3V� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3 வா  எ7  -2 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

ேம�� ப�தி ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,WெரLகராச1ர� 609807

1.க3V� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மணெவள� ஆதி திராவ@ட� ெத3  வா  எ7  -1  -2 , 

2.க3V� (வ.கி) ம�/� (ஊ) WெரLகராஜ1ர� வா  எ7  -3 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட கப�ள�,வட � பா�!த 

க��ட�,கிழ � ப�தி   ,ந+லாத� 

612101

1.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந+லாத� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 2.ேவ,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ந+லாத� கள!Dேம�4!ெத3  வா�4-1 , 3.ேவ,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ந+லாத� ��யான! ெத3  வா�4-1 , 4.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1Dப@டாைக ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 5.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1Dப@டாைக ��யான! ெத3  வா�4-1 , 6.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1Dப@டாைக 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள� 

வட � பா�!த க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ந+லாத� 612101

1.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அழேகச1ர� ெமய@� ேரா4  வா�4-1 , 2.ேவ,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கா�4ெவள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3    வா�4-2 , 3.ேவ,� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேவ,� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-2 , 4.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவ,� 

��யான! ெத3  வா�4-2 , 5.ேவ,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மட1ர�  வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

1திய க��ட�, கிழ � பா�!தD, 

வட � ப�தி   ,ேவ,� 

(��G ��) 612106

1.��G ��  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவG� வா�4-1 , 2.��G �� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ஆ�கா4 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

ெத�� க��ட�, கிழ � பா�!தD   

,ேவ,� (��G ��) 612106

1.��G �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��G �� வா�4 2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� பா�!த க��ட�   

,ெகா�யால� 609804

1.C!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!தX� வா�4-1 , 2.C!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெகா�யால�  வா�4-2 , 3.C!த#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3  

வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� பா�!த க��ட�   

,கீழoQயpைல  609804

1.கீழ oQய pைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகq!i� வா�4-1 & 2 , 2.கீழ oQய pைல 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-3 , 3.கீழ oQய pைல (வ.கி) 

ம�/� (ஊ)  ேமல! ெத3 வா�4-3 , 4.கீழ oQய pைல  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேரா�4! ெத3 வா�4-3 , 5.கீழ oQய pைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ கைட வா�4-3 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 W �மர�3பர �வாமிக� 

உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள� 

வட � க��ட� ேம�� ப�தி  

ெத�� பா�!த க��ட�   

,தி3ேலாகி 609804

1.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதி! ெத3 வா�4-1 , 2.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) கீழ வ Zதி வா�4-1 , 3.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி வா�4-1 , 

4.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல வ Zதி வா�4-1 , 5.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வட � வ Zதி வா�4-5 , 6.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4!ெத3 வா�4-6 , 

7.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/�  (ஊ) வட � காலன� வா�4-2 , 8.தி3ேலாகி (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப3!தி ேம4  வா�4-2 , 9.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா+ல� 

ெத3  வா�4-2 , 10.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ைகலாசநாத� ேகாய@+ ெத3  

வா�4-2 , 11.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத��! ெத3  வா�4-2 , 12.தி3ேலாகி 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

88 88 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

கிழ �  பா�!த ேம�� க��ட�   

,சிவ1ராண@ 609804

1.சிவ1ரான� (வ.கி)  தி3ேலாகி (ஊ) சிவ1ரான� கீழ! ெத3 வா�4-4 , 2.சிவ1ரான� 

(வ.கி)  தி3ேலாகி (ஊ) சிவ1ரான� ந4! ெத3 வா�4-4 , 3.சிவ1ரான� (வ.கி) தி3ேலாகி 

(ஊ) சிவ1ரான� ேமல!ெத3 வா�4-4 , 4.சிவ1ரான� (வ.கி)  தி3ேலாகி (ஊ) சிவ1ரான� 

ெபQய ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-4 , 5.சிவ1ரான� (வ.கி)  தி3ேலாகி (ஊ) சிவ1ரான� 

கா;தி நக� வா�4-4 , 6.சிவ1ரான� (வ.கி) தி3ேலாகி (ஊ) சிவ1ரான� மணYேசQ வா�4-

4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 W �மர�3பர �வாமிக� 

உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள� 

வட � க��ட� கிழ � ப�தி 

ெத�� பா�!தD   ,தி3ேலாகி 609804

1.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�ள�வாச+ ெத3-வாஎ7-1 , 2.தி3ேலாகி (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3-வாஎ7-1 , 3.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�ள� Cட 

ெமய@� ேரா4-வாஎ7-1 , 4.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாணார! ெத3-வாஎ7-1 , 

5.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ)  வ7ணார! ெத3-வாஎ7-5 , 6.தி3ேலாகி (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப�ட கா+ ெத3-வாஎ7-1 , 7.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா� 

ேகாய@+ ெத3-வாஎ7-1 , 8.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ@ட� 

ெத3-வாஎ7-3 , 9.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெந4;திட+ ஆதிதிராவ@ட� ெத3-

வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 W �மர�3பர �வாமிக� 

உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள�, 

கிழ � க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா�!தD   ,தி3ேலாகி 609804

1.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெந4;திட+ ��யான! ெத3 வா�4-3 , 2.தி3ேலாகி 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) வ@Rவநாத1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�4-3 , 3.தி3ேலாகி (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வ@Rவநாத1ர� ��யான! ெத3-வா�4-3 , 4.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) மாQய�ம� ேகாய@+ ெத3 -வா�4-2 , 5.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) கைட! 

ெத3   -வா�4-2 , 6.தி3ேலாகி (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ கைட ெமய@� ேரா4- -வா�4-2 

, 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

91 91 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட கப�ள�,ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,மண@ �� 612504

1.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�-வா�41 , 2.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

��யான! ெத3-வா�41 , 3.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 (Db க! 

ெத3)-வா�41 , 4.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீர��� ��யான! ெத3-வா�41 , 

5.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீர��� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�41 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 rலக க��ட�,கிழ � பா�!தD   

,மண@ �� 612504

1.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மண@ �� காலன�-வா�41 , 2.மண@ �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வYசX� ��யான! ெத3-வா�42 , 3.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

மண@ �� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�42 , 4.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வYசX� 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�42 , 5.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) இளLகாX� 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�42 , 6.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) இளLகாX� 

��யான! ெத3-வா�42 , 7.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மண@ ��-வா�42 , 

8.மண@ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மண@ �� ப�ட கார! ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�  

1திய க��ட�   ,க�டாநகர� 612504

1.க�டாநகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க�டாநகர� வா�4  1 2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�, 

ெத�� பா�!த க��ட�   

,��ட �� 612504

1.நQ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��ட �� வா�4 -1 , 2.நQ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

நQ �� வா�4-2 , 3.நQ �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெர�நாத1ர� வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,ேம�� ப�தி    

,1!i� 612102

1.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  கி�டLகிெத3 வா�4-1 , 2.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெமய@�ேரா4 வா�41 , 3.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1ெத3  வா�41 , 4.1!i� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3  வா�41 , 5.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D!ெத3  

வா�41 , 6.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �ெத3  வா�41 , 7.1!i� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ஆதிதிராவ@ட�ெத3  வா�41 , 8.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந+ல�பா�  வா�4-1, 

, 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

கிழ � ப�தி   ,1!i� 612102

1.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) V;ேதா�ட� ��யானெத3 வா�4-1,2 , 2.1!i� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) V;ேதா�ட� ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-2 , 3.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

கீழமராய� வட � ெத3 வா�4-2 , 4.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலமராய� 

��யானெத3 வா�4-2 , 5.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலமராய� 

ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-2 , 6.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலநQ �� 

ஆதிராவ@ட�ெத3 வா�4-2 , 7.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலநQ �� ��யானெத3 

வா�4-2 , 8.1!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமராய� ெத��ெத3 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட கப�ள�,வட � 

ப�தி,ேம�� பா�!த க��ட�   

,பாலா �� 612102

1.தி3வ�ள�யL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3வ�ள�யL�� ��யான! ெத3  வா�4-1 

, 2.தி3வ�ள�யL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3வ�ள�யL�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  

வா�4-1 , 3.தி3வ�ள�யL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாலா�� ��யான! ெத3 வா�4-1 

, 4.தி3வ�ள�யL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாலா�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1&2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�  

ெத�� ப�தி ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,பாலா �� 612102

1.சா!தX� (வ.கி) தி3வ�ள�யL�� (ஊ) சா!தX� ��யானெத3 வா�4-2 , 

2.சா!தX� (வ.கி) ம�/� தி3வ�ள�யL�� (ஊ) சா!தX� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 

வா�4-2 , 3.சா!தX� (வ.கி) ம�/� தி3வ�ள�யL�� (ஊ) அன�யமைல 

ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-2 , 4.சா!தX� (வ.கி) ம�/� தி3வ�ள�யL�� (ஊ) 

அன�யமைல ��யான! ெத3 வா�4-2 , 5.தி3வ�ள�யL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மகா 

கணபதி ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�, 

ேம�� க��ட�  கிழ � பா�!தD  

 ,இைடயாந+,� (oQயpைல)  

612102

1.oQயpைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 2.oQயpைல (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3   வா�4-2 , 3.oQயpைல (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3  வா�4  -2 , 4.oQயpைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

கா�ப@Qய� �றி>சி  வா�4-1 , 5.oQயpைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ராயப� ேதா1    

வா�4-2 , 6.oQயpைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ ��  வா�4-2 , 7.oQயpைல (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கி�டLகி ெத3  வா�4 -1 , 8.oQயpைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! 

ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�,  

ேம�� பா�!த க��ட�   

,சி�றிைடயாந+,� 612102

1.தி3மா;Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல! ெத3-வா�41 , 2.தி3மா;Dைர (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3-வா�41 , 3.தி3மா;Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) �>சிபாைளய! 

ெத3-வா�41 , 4.தி3மா;Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி�றிைடயாந+,� ஆதிதிராவ@ட� 

 ெத3-வா�42 , 5.தி3மா;Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) சா!தX�ஆதிதிராவ@ட� ெத3-

வா�42 , 6.தி3மா;Dைர (வ.கி) ம�/� (ஊ) சா!தX� ��யான! ெத3-வா�42 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 உதவ@ ெப/� ஆர�பப�ள� 1திய 

க��ட� �Rலி� ெத3   

,கதிராமLகல� 612106

1.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெவ�ைளப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-2 , 

2.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காேவQ ேம�4! ெத3 வா�4-2 , 

3.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �கமதிய� ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 உதவ@ ெப/� ந4நிைல ப�ள�,1திய 

க��ட�,ேம�� பா◌ா◌்!தD,ெபQய 

கைட!ெத3,   ,கதிராமLகல� 612106

1.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந3ெவள� அ ரஹார� வா�4-4 , 2.கதிராமLகல� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ந3ெவள� ��யான! ெத3  வா�4-4 , 3.கதிராமLகல� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ந3ெவள�ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ெச;தமிB>ெச+வ@ உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள�, வட � பா�!த 

க��ட�   ,�ணதைலபா� 612106

1.�ணதைலபா� (வ.கி) கதிராமLகல� (ஊ) �ணதைலபா�  வா�4-4 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 உதவ@ ெப/� ந4நிைலப�ள�, 

1திய க��ட�, வட � ப�தி, 

ேம��பா�!த க��ட�   

,கதிராமLகல� 612106

1.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � அ ரஹார� வா�4-1 , 2.கதிராமLகல� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 3.கதிராமLகல� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அர7மைன! ெத3 வா�4-1 , 4.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 5.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) எட!ெத3 

வா�4-1 , 6.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க3�1�� ெத3 வா�4-1 , 

7.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெவ�ளா; ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள�, 

1திய க��ட�, ெத��ப�தி, 

ேம��பா�!த க��ட�   

,கதிராமLகல� 612106

1.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ7ணா� ெத3 வா�4-1 , 2.கதிராமLகல� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) V�1கா� சாைல வா�4-1 , 3.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஆ�றாLகைர ெத3 வா�4-1 , 4.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � ஆதி 

திராவ@ட�  ெத3 வா�4-1 , 5.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ைவ!திய� ெத3 

வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள�,கிழ � (ராமநாத� 

அைற) அைற எ7 -3   

,கதிராமLகல� 612106

1.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1 ஆதி திராவ@ட� ெத3  வா�4-3 , 

2.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மண+ேம�4! ெத3  வா�4-3 , 3.கதிராமLகல� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) �7ணா�1 கார ெத3  வா�4-3 , 4.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேமல மணெவள�ெத3  வா�4-3 , 5.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� 

மணெவள� ெத3   வா�4-3 , 6.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி�ன சாலிய! 

ெத3   வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள�,1திய 

க��ட�,ராமநாத� ப@ளா  அைற 

எ7 2,ேம�� பா�!தD   

,கதிராமLகல� 612106

1.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �யவ�! ெத3  வா�4-3 , 2.கதிராமLகல� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெபQயசாலிய ெத3  வா�4-3 , 3.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தைலயாQ  ெத3   வா�4-3 , 4.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பஜைனமட ெத3  

 வா�4-3 , 5.கதிராமLகல� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கைட!ெத3  வா�4-3 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 உதவ@ ெப/� ந4நிைலப�ள�  

வட � க��ட� கிழ � ப�தி 

ெத�� பா�!தD   

,தி3 ேகா� காவ+ 609802

1.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�மாேப�ைட ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 

2.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) காேவQ நக� ஆதி திராவ@ட� ெத3   வா�4-1 , 

3.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109 உதவ@ ெப/� ந4நிைலப�ள�,  

வட � க��ட�, ேம�� ப�தி, 

ெத�� பா�!தD   

,தி3 ேகா� காவ+ 609802

1.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ெவ�ளாள! ெத3 வா�4-2 , 

2.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-2,3 , 3.தி3ேகா�காவ+ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) வாண@ய! ெத3 வா�4-3 , 4.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அ ரஹார�  வா�4-3 , 5.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல வ Zதி  வா�4-3 , 

6.தி3ேகா�காவ+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ச�னதி  வா�4-3 , 7.தி3ேகா�காவ+ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� மடவ@ளாக�  வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�,  

கிழ � பா�!த க��ட�   

,மகாராஜ1ர� 609802

1.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ம� ேகாய@+ ெத3  வா�4-1 , 2.மகாராஜ1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெபQய ெத3 வா�4-2 , 3.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி�ன 

ெத3-வா�42 , 4.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மகாராஜ1ர� அ ரஹார� வா�4-2 , 

5.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) D� ைக அ�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

C�ட அைற, வட � க��ட�, 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,மகாராஜ1ர� 609802

1.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வாண@ய! ெத3 வா�4-2 , 2.மகாராஜ1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மகராஜ1ர� ேரா�4ெத3 வா�4-2 , 3.மகாராஜ1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

திர`பைதய�ம� ேகாவ@+  ெத3  வா�4-2 , 4.பாRகரராஜ1ர� (வ.கி) மகாராச1ர� 

(ஊ) பாRகரராஜ1ர� அ ரஹார� வா�4-2 , 5.பாRகரராஜ1ர� (வ.கி) மகாராச1ர� 

(ஊ) பாRகரராஜ1ர�  ேரா�4ெத3  வா�4-2 , 6.பாRகரராஜ1ர� (வ.கி) மகாராச1ர� 

(ஊ) பாRகரராஜ1ர� காள�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3  வா�4-2 , 7.மகாராச1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மகாராச1ர� காள�ய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 8.மகாராச1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேதான�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 கRiQபாP கா;தி �3�ல� 

உதவ@ெப/� ந4நிைல ப�ள�  

வட � ப�தி கிழ � பா�!த 

க��ட�   ,Dகிலி 609804

1.Dகிலி (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-1 , 2.Dகிலி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 3.Dகிலி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D! ெத3 வா�4-1 , 4.Dகிலி 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதவாLக� ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 கRiQபாP கா;தி �3�ல� 

உதவ@ெப/� ந4நிைல ப�ள�  

வட � ப�தி கிழ � பா�!த 

க��ட�   ,Dகிலி 609804

1.Dகிலி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத3 வா�4-3 , 2.Dகிலி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெபQயா� நக� வா�4-3 , 3.Dகிலி  (வ.கி) ம�/� (ஊ) காேவQ நக� வா�4-2 , 4.Dகிலி 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநசவாள� காலன� வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

114 114 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள�,  

ேம�� பா�!த க��ட�   ,ேகா�^� 

609804

1.ேகா�4�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-1 , 2.ேகா�4�  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) அ ரஹார� வா�4-1 , 3.ேகா�4�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ1கா>சி ேம�4! ெத3 

வா�4-1 , 4.ேகா�4�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) தைலயாQ ெத3 வா�4-2 , 5.ேகா�4�  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) எட!ெத3 வா�4-2 , 6.ேகா�4�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 

வா�4-2 , 7.ேகா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி வா�4-2 , 8.ேகா�4� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேமல வ Zதி வா�4-2 , 9.ேகா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி வா�4-2 

, 10.ேகா�4� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதி! ெத3 வா�4-2 , 11.ேகா�^� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ஆதி திராவ@ட� ெத3 வா�4-3 , 12.ேகா�^� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெவ�ளாள! 

ெத3 வா�4-3 , 13.ேகா�^� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ப@கா ச கைர ஆைல ��ய@31  

வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி அbவலக�, ேம�� 

பா�!த க��ட�   ,கYசX� 609804

1.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ அ ரஹார� வா�4-1 , 2.கYசX� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ஒ!த! ெத3 வா�4-1 , 3.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல அ ரஹார� வா�4-

1 , 4.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தZ!தி! ெத3 வா�4-1 , 5.கYசX� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) தைலயாQ ெத3 வா�4-1 , 6.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �>சிபாைளய! ெத3 

வா�4-1 , 7.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வாண@ப! ெத3 வா�4-2 , 8.கYசX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப@டார� ெத3  வா�4-2 , 9.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காைர கா�4! 

ெத3  வா�4-2 , 10.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D! ெத3  வா�4-2 , 11.கYசX� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 மகள�� �ய உதவ@ �U க��ட�, 

வட � பா�!த க��ட�   

,கYசX� 609804

1.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �கமதிய� ெத3  வா�4-2 , 2.கYசX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாய@+ ெத3  வா�4-2 , 3.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெப3மா� ேகாய@+ வட � வ Zதி  வா�4-2 , 4.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �4 �! 

ெத3  வா�4-3 , 5.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மYசன வ Zதி வா�4-3 , 

6.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதி ெத3 வா�4-3 , 7.கYசX� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) �யவ� ெத3 வா�4-3 , 8.கYசX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட� ெத3 

வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ராஜ� பா1 உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள� கிழ � பாக� 

வட � பா�!த க��ட�   ,மண,� 

609804

1.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �>சிபாைளய ெத3-வா�41 , 2.மண,�  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அ ரகார�-வா�41 , 3.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ��யான ெத3-

வா�41 , 4.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �மண;Dைற-வா�41 , 5.மண,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மண,�-வா�41 , 6.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல! ெத3-வா�41 

, 7.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4! ெத3-வா�42 , 8.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமல! ெத3-வா�42 , 9.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெதாழிலாள� ெத3-வா�42 , 

10.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாவ@+ ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

118 118 ராஜ�பா1 உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள� ேம�� பாக� 

ெத�� ப�தி கிழ � பா�!த 

க��ட�   ,மண,� 609804

1.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மா;Dைற ெவ�ளாள! ெத3  வா�4-3 , 

2.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மா;Dைற ேமல!ெத3 வா�4-3 , 3.மண,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) தி3மா;Dைற வட � ெத3 வா�4-3 , 4.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3மா;Dைற ஆதிதிராவ@ட� ேதா1ெத3  வா�4-4 , 5.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

மண,� காள�ய�ம� ேகாய@+ ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-4 , 6.மண,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-4 , 7.மண,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3மா;Dைர ெமய@�ேரா4 வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

ெத�� பா�!த க��ட�, ேம�� 

ப�தி   ,oQயனா�ேகாவ@+ 612102

1.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி-வா�41 , 2.oQயனா� ேகாவ@+ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி-வா�41 , 3.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஆ>சா�1ர! ெத3-வா�41 , 4.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப@ராண 

வ@டLக� ெத3-வா�42 , 5.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) காமராஜ1ர�-

வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

கிழ � ப�தி,  ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,oQயனா�ேகாவ@+ 612102

1.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட� வட � ெத3-வா�42 , 

2.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதிெத3-வா�41 , 3.oQயனா� ேகாவ@+ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழவ Zதி-வா�41 , 4.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

உ1 கார! ெத3-வா�41 , 5.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல! ெத3-

வா�41 , 6.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4-வா�41 , 

7.oQயனா� ேகாவ@+ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�வமான�ய அ ரஹார�-வா�41 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந4நிைலப�ள�,வட � 

க��ட�,ேம�� ப�தி,ெத�� 

பா◌ா◌்!தD   ,தி3மLகல�� 612102

1.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி வா எ7-2 , 2.தி3மLகல �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அைண கைர ேரா4 வா எ7-1 , 3.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) வ@யாபாQ ெத3 வா எ7-2 , 4.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப@டாQ 

ேகாவ@+ ச;D  வா  எ7-2 , 5.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல வ Zதி வா 

எ7-2 , 6.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல கார!  ெத3  வா  எ7-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�  

கிழ � க��ட�  ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,தி3மLகல�� 612102

1.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காய@ேத மி+ல! ெத3  வா�4-2 , 

2.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஜாகி� உேச� ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�   

ேம�� க��ட�  கிழ � பா�!த  

ெத�� ப�தி   ,தி3மLகல�� 

612102

1.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதி! ெத3 வா�4-1 , 2.தி3மLகல �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி (ேசன�ய� ெத3  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 மதா�ம�ற� உய�நிைலப�ள� 

கிழ � ப�தி கிழ � பா�!த 

க��ட�   ,தி3மLகல�� 612102

1.தி3மLகல�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ வ Zதி வா எ7-1 , 2.தி3மLகல��  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கி3]ணா1ர� ச;D வாஎ71  , 3.தி3மLகல�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ச�வமா7ய அ ரஹார� வா எ71 , 4.தி3மLகல�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

�>சிபாைளய�  வா எ7   1 , 5.தி3மLகல�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைலகப@ 

ேரா4  வா எ7 1 , 6.தி3மLகல�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ�றLகைர ெத3 வா 

எ71 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125 மதா�ம�ற� 

உய�நிைலப�ள�,வட � பா�!த 

ேம�� ப�தி   ,தி3மLகல�� 

612102

1.தி3மLகல�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆய@பாைளய! ெத3 வா எ73 , 

2.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � �Rn� ெத3  வா எ73 , 

3.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �4 � ெத3 வா எ 7 3 , 4.தி3மLகல �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) CBகாP>சி ைத கா+ ெத3  வாஎ73 , 5.தி3மLகல �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெபQய �Rn� ெத3-வா�43 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� 

அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

C4த+ க��ட� ேம�� ப�தி 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,�றி>சிமைல 612102

1.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பேடகா� ெத3-வா�44 , 2.தி3மLகல �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ>�க�� ெத3-வா�44 , 3.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

�றி>சிமைல ப�ள ெத3-வா�44 , 4.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாPகார 

ெத3-வா�44 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ � க��ட� ேம�� பா�!த 

க��ட�   ,�றி>சிமைல 612102

1.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3-வா�45 , 2.தி3மLகல �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேசன�ய� ெத3-வா�45 , 3.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D! 

ெத3-வா�45 , 4.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �றி>சிமைல வட � ெத3-

வா�45 , 5.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மLகல �� கீழ! ெத3-வா�45 , 

6.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1Uதி �� ��யான! ெத3-வா�45 , 

7.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1Uதி �� ஆதி திராவ@ட� ெத3-வா�45 , 

8.தி3மLகல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ேப!கா� நக�-வா�45 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

வட � பா�!த க��ட�   

,வைலயவ�ட� 612102

1.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பைட!தைலவ���  ��யான! ெத3--வா�4-2 , 

2.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பைட!தைலவ���  ஆதிதிராவ@ட� ெத3--வா�4-2 

, 3.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாவ@+ ப!D ��யான! ெத3--வா�4-2 , 

4.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாவ@+ ப!D ஆதிதிராவ@ட� ெத3 -- வா�4-2 , 

5.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வைலயவ�ட� ெவ�ளாள! ெத3--வா�4-3 , 

6.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வைலயவ�ட� வட � ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-

3 , 7.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வைலய வ�ட� ெத�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3--

வா�4-3 , 8.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3 கழித�ைட ஆதிதிராவ@ட� ெத3--

வா�4-3 , 9.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3 கழித�ைட ��யான! ெத3--வா�4-

3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊரா�சி ம�ற க��ட�, ெத�� 

பா�!தD   ,ப3!தி �� 612102

1.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!தி �� ஆதி திராவ@ட� ெத3-வா�4-1 , 

2.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!தி �� ��யான! ெத3--வா�4-1 , 

3.ப3!தி �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!தி �� சாைல! ெத3--வா�4-1 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 உதவ@ ெப/� ந4நிைலப�ள� 

1திய ெத�� க��ட�,வட � 

பா�!த கிழ � ப�தி   ,ேவப!i� 

612105

1.ேவப!i� (ேப) வட � அ ரஹார�-வா�49 , 2.ேவப!i� (ேப) ஓ!த!ெத3-

வா�48 , 3.ேவப!i� (ேப) ெத�� அ ரஹார�-வா�48 , 4.ேவப!i� (ேப) வட � 

 ெத3-வா�48 , 5.ேவப!i� (ேப) சி�ன ெவ��! ெத3-வா�48 , 6.ேவப!i� (ேப) 

ெச��! ெத3-வா�48 , 7.ேவப!i� (ேப) ெப3மா� ேகாவ@+ ெத3-வா�48 , 

8.ேவப!i� (ேப) V�1கா� சாைல ெத3-வா�44 , 9.ேவப!i� (ேப) ஆ�றLகைர 

ெத3-வா�44 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131 உதவ@ ெப/� ெதாட கப�ள�,W 

ைசலபதி1ர�,ெதbL� ெத3,ஒ�4 

க��ட� கிழ � பா�!தD   

,ேவப!i� 612105

1.ேவப!i� (ேப) த�டார!ெத3 பாகவத1ர�-வா�45 , 2.ேவப!i� (ேப) வாண@ய� 

ெத3-வா�4-6 , 3.ேவப!i� (ேப) வட ��4 �! ெத3-வா�45 , 4.ேவப!i� (ேப) 

ெத���4 �! ெத3-வா�45 , 5.ேவப!i� (ேப) த�டார!ெத3-ேவப!i�-வா�45 

, 6.ேவப!i� (ேப) ெதbL� ெத3-வா�46 , 7.ேவப!i� (ேப) ெச க�ப�ள� ெத3-

வா�46 , 8.ேவப!i� (ேப) ேகாழிய ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�47 , 9.ேவப!i� (ேப) 

க31��கார! ெத3-வா�46 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

ேம�� பா�!த க��ட� வட � 

ப�தி    ,க+யாண1ர�, ேவப!i� 

612105

1.ேவப!i� (ேப) ேமல ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�43 , 2.ேவப!i� (ேப) பாகவத1ர� 

1D! ெத3-வா�44 , 3.ேவப!i� (ேப) 1D ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�41 , 

4.ேவப!i� (ேப) சாைலகார! ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�, 

ெத�� பா�!தD,வட � ப�தி   

,க+யாண1ர�,ேவப!i� 612105

1.ேவப!i� (ேப) ��யான ெத3-வா�41 , 2.ேவப!i� (ேப) அ ரஹார�-வா�41 , 

3.ேவப!i� (ேப) ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�41 , 4.ேவப!i� (ேப) கீழ ஆதிதிராவ@ட� 

ெத3-வா�43 , 5.ேவப!i� (ேப) அ� கார ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�43 , 

6.ேவப!i� (ேப) வ Zரமண@ நக�-வா�43 , 7.ேவப!i� (ேப) சாைல கார! ெத3-

வா�44 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 உதவ@ ெப/� 

ந4நிைலப�ள�,1திய 

க��ட�,வட � ப�தி,ேம�� அைற 

ெத�� பா�!தD   ,ேவப!i� 1- 

612105

1.ேவப!i� (ேப) பாகவத1ர� ெவ�ளாள! ெத3-வா�45 , 2.ேவப!i� (ேப) ஆ-

VசாQ! ெத3-வா�46 , 3.ேவப!i� (ேப) எட!ெத3-வா�410 , 4.ேவப!i� (ேப) 

VசாQ ெத3-வா�410 , 5.ேவப!i� (ேப) அ�ம� ேகாய@+ ெத3-வா�411 , 

6.ேவப!i� (ேப) த>ச� ெத3-வா�49 , 7.ேவப!i� (ேப) கா;தி வ Zதி-வா�49 , 

8.ேவப!i� (ேப) ேசாழ� ெத3-வா�411 , 9.ேவப!i� (ேப) க�ள� ெத3-வா�410 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள� 1திய 

ெத�� க��ட� வட � பா�!த 

ேம�� ப�தி   ,ேவப!i�-1 612105

1.ேவப!i� (ேப) வட � ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�47 , 2.ேவப!i� (ேப) 

வ Zரமாேதவ@ நக�-வா�412 , 3.ேவப!i� (ேப) ,�D நக�-வா�412 , 4.ேவப!i� 

(ேப) வ4க! ெத3-வா�412 , 5.ேவப!i� (ேப) ஆதிதிராவ@ட� fெத3-வா�414 , 

6.ேவப!i� (ேப) ெவ�ளாள!ெத3 ேவப!i�-வா�49 , 7.ேவப!i� (ேப) 

காமராஜ1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�411 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 1ன�த வளனா� ெதாட கப�ள� 

வட � பா�!த க��ட�   

,அ�ம�ேப�ைட 612105

1.ேவப!i� (ேப) அண �� ெசனபா4 ெத3-வா�415 , 2.ேவப!i� (ேப) 

அ�ம�ேப�ைட காள�ய�ம� ேகாய@+ ெத3-வா�414 , 3.ேவப!i� (ேப) 

அ�ம�ேப�ைட மாதா ேகாய@+ ெத3-வா�413 , 4.ேவப!i� (ேப) அ�ம�ேப�ைட 

ேமல! ெத3-வா�413 , 5.ேவப!i� (ேப) அ�ம�ேப�ைட த>ச� ெத3-வா�413 , 

6.ேவப!i� (ேப) அ�ம�ேப�ைட கீழ! ெத3 வா�4 15 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� ப�தி   ,அண ��,612105

1.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அழகிQநாத�ேப�ைட வா�4-1 , 2.அண �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மதக�!ெத3 வா�4-1 , 3.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

க31சாமிேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 4.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா�டெத3 

வா�4-1 , 5.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �Rலி�ெத3 வா�4-1 , 6.அண �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள�  

கிழ � ப�தி   ,அண ��,612105

1.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3 வா�4-1 , 2.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1Dெத3 வா�4-2 , 3.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3 

வா�4-2 , 4.அண �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ�றLகைரெத3 வா�4-2 , 5.அண �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) சனபா4 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 

வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந4நிைலப�ள�,ேம�� 1திய 

க��ட�,கிழ � ப�தி,கிழ � 

பா�!தD   ,தி3வ@சந+,� 612105

1.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெபQய ெத3 வா�4-1&2 , 2.தி3வ@ச,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப�டாண@! ெத3 வா�4-2 , 3.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� 

ேகாவ@+ மடவ@ளாக�  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � 1திய க��ட� வட � 

பா�!தD   ,தி3வ@சந+,� 612105

1.தி3வ@ச,�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா+ல� ப@�ைளயா� ேகாய@+ ெத3  வா�4-4 , 

2.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதாேகாய@+ ஆதிதிராவ@ட! ெத3  வா�4-1 , 

3.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கா3ைடயா� ெத3  வா�4-1 , 4.தி3வ@ச,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ@ட! ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � க��ட� ேம�� பா�!த 

க��ட� வட � ப�தி   

,தி3வ@சந+,� 612105

1.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-2 , 2.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) மா>சா �ள� ெத3  வா�4-2 , 3.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா� 

�ள� 1D ெத3  வா�4-2 , 4.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி�ன ெவ�ளாள! 

ெத3  வா�4-3 , 5.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) த�டார! ெத3 வா�4-3 , 

6.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம;த கார! ெத3 வா�4-3 , 7.தி3வ@ச,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ச�னதி! ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � ப�தி க��ட� ேம�� 

பா�!தD ெத�� ப�தி   

,தி3வ@சந+,� 612105

1.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல கார! ெத3 வா�4-3 , 2.தி3வ@ச,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேம�4! ெத3 வா�4-3 , 3.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாவ@+ 

ெத3 வா�4-4 , 4.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெபQய ெவ�ளாள ெத3  வா�4-4 , 

5.தி3வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மYசன வ Zதி வா�4-3 , 6.தி3வ@ச,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேதா1! ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 

வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 பாரதிதாச� உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள�   

,ப@�ைளயா�ேப�ைட 612103

1.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ப@�ைளயா�ேப�ைட வா�4-3 , 

2.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாைலய@31!ேதா�ட�  வா�4-3 , 

3.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ேப!கா� நக�  வா�4-3 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 பாரதிதாச� உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள�,ேம�� பா�!த 

வட � ப�தி   

,உமாமேகRவர1ர� 612103

1.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கQ �ள�  வா�4-3 , 2.உமாமேகRவர1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) நரசிLக�ெத3 அ ரஹார�  வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

145 145 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

,ேம�� க��ட�   ,ந4வ கைர 

612103

1.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4வ கைர   வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

,கிழ � க��ட�   ,ந4வ கைர 

612103

1.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4வ கைர அ ரஹார� 

அ�பல கார!ெத3  வா�4-2 , 2.உமாமேகRவர1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ப@�ைளயா�ேப�ைட  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 அர� ந4நிைலப�ள�,ெத�� 

க��ட� வட � பா�!தD   

,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�  வா�4-1 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3  வா�4-3 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 அர� ந4நிைலப�ள�,வட � 

க��ட�,ெத�� பா�!த ேம�� 

ப�தி   ,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  கீழ! ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

149 149 அர� ந4நிைலப�ள� (ெத�� 

க��ட� ந4ப�தி வட � பா�!த 

க��ட�   ,ேதெப3மாந+,� 

612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ரய@+ேவ ேரா4   வா�4-3 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �தலியா� ெத3  வா�4-3 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஒ!தெத3  வா�4-3 , 4.ேதெப3மாந+,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாவ@+ ெத3  வா�4-3 , 5.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கைட! ெத3  வா�4-4 , 6.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காள�ய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-4 , 7.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  

ேதா1  ெத3  வா�4-4 , 8.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாP கார ெத3 

வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 அர� ந4நிைலப�ள� (கிழ � 

க��ட� வட � ப க�  ேம�� 

பா�!தD)    ,ேதெப3மாந+,� 

612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ெத3 வா�4-4 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ர_ம! நக� வா�4-4 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) நாகராN நக�  வா�4-4 , 

4.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ரமணா நக� வா�4-4 , 5.ேதெப3மாந+,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ச7�கா நக� வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அர� ந4நிைலப�ள�,ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி  வட � 

பா�!தD   ,ேதெப3மாந+,� 

612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  ேமல! ெத3 வா�4-5 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா�ேகாவ@+ ெத3 வா�4-5 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-6 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152 Rடா� ெம�Q �ேலச� 

ப�ள�,வட � பா�!த 

க��ட�,ேம�� ப�தி அைற எ7.2 

  ,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல ெத3 வா�4-7 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம� நக�  வா�4-7 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேந3நக� வா�4-7 , 4.ேதெப3மாந+,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மகாெல��மி நக� வா�4-7 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ப+ேநா � சpக ேசைவ ைமய� 

,கிழ � ப�தி,வட � பா�!D   

,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெஜயல��மி நக� வா�4-7 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1வேனRவQநக� வா�4-7 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஐ;Dதைல1 ெமய@�ேரா4 வா�4-7 , 

4.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �3p�!தி நக� வா�4-7 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 Rடா� ெம�Q �ேலச� 

ப�ள�,வட � பா�!த 

க��ட�,கிழ � ப�தி அைற எ7.4 

  ,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேக.ஆ�.ராமசாமி நக� வா�4-7 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ@ஜயெல��மி நக� வா�4-7 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாமிராN நக� வா�4-7 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ப+ேநா � சpக ேசைவ 

ைமய�,ேம�� ப�தி,�3p�!தி 

நக�   ,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பால�ரமண@ய� நக� வா�4-7 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ராகேவ;திரா நக� வா�4-7 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) எ�.ஆ�.எ�.காலன� வா�4-7 , 

4.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ராஜெல��மி நக� வா�4-7 , 

5.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாசிமண@ நக�  வா�4-7 , 

6.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ@.ப@.வ@.பா கியெல��மிநக� வா�4-7 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 ெபாD rலக�,�3p�!தி 

நக�,கிழ � பா�!தD   

,ேதெப3மாந+,� 612206

1.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க31சாமி ேகாய@+ ெத3 வா�4-7 , 

2.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேக.எ�.ப@.எ.நக� வா�4-7 , 

3.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அரவ@;! நக� வா�4 7 , 

4.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மLகள� நக� வா�4 -7 , 

5.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிபராச தி நக� வா�4-7 , 

6.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தZர� ச!தியp�!திநக� வா�4-7 , 

7.ேதெப3மாந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாரதி நக� வா�4-7 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(கிழ � க��ட�  ெத��ப�தி  

ேம�� பா�!த க��ட�   

,தி31வன� ேம�� 612103

1.தி31வன� (ேப) ேமல வ Zதி fவா�4-15 , 2.தி31வன� (ேப) ேமல சாைல fவா�4-13 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(ேம�� க��ட� ெத�� ப�தி 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,தி31வன� ேம�� 612103

1.தி31வன� (ேப) க�ன�! ேதா1 வா�4-13 , 2.தி31வன� (ேப) வட � வ Zதி வா�4-

1,2 , 3.தி31வன� (ேப) ச�வமாண@ய! ெத3 வா�4-2 , 4.தி31வன� (ேப) 

க7ட கார! ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

159 159 திேகா சி+ R ெம�Q �ேலச� 

ேம+நிைலப�ள� (ேம�� க��ட�) 

இைண1-1,ெத�� ப�தி,கிழ � 

பா�!தD,தைர தள�   ,தி31வன�- 

612103

1.தி31வன� (ேப) இராEவ! ெத3 வா எ7-12 , 2.தி31வன� (ேப) ேப]வா 

அ ரஹார� fவா எ7-12 , 3.தி31வன� (ேப) வட � ெத3 fவா எ7-12 , 

4.தி31வன� (ேப) ேசாழ�கைர fவா எ7-12 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 அர� ேம+நிைலப�ள�,ெத�� 

க��ட�,ேம�� ப�தி வட � 

பா�!D   ,தி31வன� 612103

1.தி31வன� (ேப) காமராNநக� fவா எ7 -14 , 2.தி31வன� (ேப) ெத��!ெத3 fவா 

எ7-12 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 அர� ேம+நிைலப�ள� C4த+ 

க��ட� ேம�� கிழ � ப�தி 

வட � பா�!தD   ,தி31வன� 

612103

1.தி31வன� (ேப) ஆ�றLகைர வழி நட1 fவா�4-15 , 2.தி31வன� (ேப) 

தைலயாQ! ெத3 வா�4-1 , 3.தி31வன� (ேப) அPயனா� ேகாவ@+ ெத3 fவா�4-1 , 

4.தி31வன� (ேப) வட � வ Zதி வா�4 1,2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 அர� ேம+நிைலப�ள�,C4த+ 

க��ட�,ேம�� ப�தி  வட � 

பா�!தD   ,தி31வன� 612103

1.தி31வன� (ேப) கா!தாய@ அ�ம� ேகாய@+ ெத3 fவா�4-14 , 2.தி31வன� (ேப) 

ெத�� மடவ@ளாக� வா�4-10 , 3.தி31வன� (ேப) ச�னதி ெத3 வா�4-10 , 

4.தி31வன� (ேப) தி3மYசன வ Zதி fவா�4-10 , 5.தி31வன� (ேப) வ@ராலிமைல ச;D 

வா�4-10 , 6.தி31வன� (ேப) நா�4ேகா�ைட ச;D வா�4-10 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

163 163 தி31வன� ெசளராR�ரா 

ெம�Q �ேலச� ப�ள�,ஒ�4 

க��ட�,தைர தள� ந4 ப�தி   

,தி31வன�-612103

1.தி31வன� (ேப) ெத�� வ Zதி வா�4-8 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அர� உய�நிைலப�ள�,C4த+ 

ப@ரதான க��ட�,ேம�� ப�தி 

வட � பா�!தD   ,தி31வன� 

612103

1.தி31வன� (ேப) கீழ வ Zதி fவா�4-9 , 2.தி31வன� (ேப) வ7� கார ெத3 fவா�4-9 

, 3.தி31வன� (ேப) ெப3மா� ேகாவ@+ ச;D வா�4-11 , 4.தி31வன� (ேப) 

ெசா கபாைன ச;D வா�4-11 , 5.தி31வன� (ேப) ேதா1! ெத3 வா�4-11 , 

6.தி31வன� (ேப) வட � மட வ@ளாக� வா�4-11 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அர� ேம+ நிைலப�ள�, ெத�� 

க��ட� வட � பா�!தD  ந4 

ப�தி   ,தி31வன� கிழ � 612103

1.தி31வன� (ேப) வட � �Rn� ெத3 வா எ7-3   , 2.தி31வன� (ேப) 

ெகா� கா+ ெத3 வா எ7-3 , 3.தி31வன� (ேப) ச;D �Rn� ெத3 fவா fஎ7-3 

, 4.தி31வன� (ேப) கீழ வட�ேபா கி ெத3 fவா�4எ7-3 , 5.தி31வன� (ேப) 1D 

�Rn� ெத3 வா .எ7-3 , 6.தி31வன� (ேப) ந4 �Rn� ெத3 fவா fஎ7-3 , 

7.தி31வன� (ேப) ேமலப�டா காரெத3 வா எ7-4 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ெசளராR�ரா ெம�Q �ேலச� 

ப�ள�,அைற .6   ,தி31வன� 

கிழ � 612103

1.தி31வன� (ேப) கீழசாைல வா எ7-4 , 2.தி31வன� (ேப) ம3!Dவ� ெத3 வா 

எ7-4 , 3.தி31வன� (ேப) காLேகய�ேப�ைட கிழ � வா எ7-5 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

வட � ப க� �த�ைம க��ட� 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,தி31வன� கிழ � 612103

1.தி31வன� (ேப) ேமலi7� வ@நாயக� ேப�ைட வா�4-4 , 2.தி31வன� (ேப) 

VசாQ ெத3 வா�4-4 , 3.தி31வன� (ேப) காLேகய� ேப�ைட 1D ஆதிதிராவ@ட� 

ெத3 fவா�4-7 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

வட � ப க� �த�ைம க��ட� 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,தி31வன� கிழ � 612103

1.தி31வன� (ேப) ேமல வ�Gவ� ெத3 வா�4-7 , 2.தி31வன� (ேப) ரய@+ேவ 

ைல� ெத3 வா�4-7 , 3.தி31வன� (ேப) கீழவ�Gவ� ெத3 வா�4-7 , 4.தி31வன� 

(ேப) கீழ 1ள�ய;ேதா1 வா�4-5 , 5.தி31வன� (ேப) �தலியா� �ள!ெத3 fவா�4-5 

, 6.தி31வன� (ேப) ெவ�ளாள� ெத3 fவா�4 5 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

ேம+நிைலப�ள� ெத�� க��ட� 

அைற 2 வட � பா�!தD   

,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) வட � பாைல கைர ெத3-வா�414 , 2.தி3வ@ைடம3i� 

(ேப) மண+ேம�4 ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�414 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

மாQய�ம� ேகாய@+ ப@>ைச க�டைள ெத3-வா�414 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

� கிரவார க�டைள-வா�414 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

ேம+நிைலப�ள�, ேம�� க��ட�, 

கிழ � பா�!த க��ட�, 

அ�பலவாண� நிைலய�, ேச கிழா� 

அைற   ,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) கீழ D7� வ@நாயக� ேப�ைட-வா�414 , 

2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேமல வ Zதி-வா�411 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேமல 

மடவ@ளாக�-வா�411 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) கீழ Db க! ெத3-வா�413 , 

5.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேமல Db க! ெத3-வா�413 , 6.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

ெத�� பால கைர ெத3-வா�413 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

ேம+நிைலப�ள� ெத�� க��ட� 

அைற எ7 3 வட � பா�!த 

க��ட�   ,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) கீழவட�ேபா கி ெத3 வா�4-10 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

காேவQpைல ெத3 வா�4 9  , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) தி3வ@ைடம3i� 

ேமலசாைல வா�4-13 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேதா�� காலன� வா�4- 13 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

ேம+நிைலப�ள� அைற எ7 39 

தி3நா` கரச� ஹா+ கிழ � 

பா�!தD   ,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) �Rn� ெத3 வா�4-5 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

ம3!Dவ! ெத3 வா�4-5 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ந4 மணெவள�! ெத3 fவா�4- 

4-5 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) மணெவள� ெத��! ெத3 fவா�4-6 , 

5.தி3வ@ைடம3i� (ேப) மணெவள� வட �! ெத3 fவா�4-5 , 6.தி3வ@ைடம3i� 

(ேப) ஏனா�ேப�ைடெத3 வா�4-6 , 7.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேதா1 

ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-6 , 8.தி3வ@ைடம3i� (ேப) வ@� மடவ@ளாக� வா�4-5 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

ேம+நிைலப�ள� ேம��க��ட� 

அைறஎ7 6 கிழ �பா�!த க��ட� 

  ,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ெத��வ Zதி வா எ7-9 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

வ4கபாைளயெத3 வா எ7-8 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) கீBப�டாகார! ெத3 வா 

எ7-8 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

ேம+நிைலப�ள�, ேம�� க��ட�, 

அைற எ7 7, கிழ �பா�!த 

க��ட�   ,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேகாவ@+ ச�னா1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fவா   எ7-7 , 

2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ெத�� ெத3 வா எ7-7 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

ச�னா1ர� ேரா4 வா fஎ7-8 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ப@>ச க�டைள 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3   வா எ7-7 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 கைலமக� உதவ@ ெப/� ெதாட க 

ப�ள�,ெத�� பா�!தD   

,மகாஜன ��,�!i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ரய@+ேவ ேரா4 வா�4-9 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

ரய@+ேவ fகா�ப`74 வா�4-9 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) �!i� வட � ெத3 

வா�4-4 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) �!i� ந4! ெத3 வா�4-4 , 5.தி3வ@ைடம3i� 

(ேப) �!i� fெத�� ெத3 வா�4-4 , 6.தி3வ@ைடம3i� (ேப) �!i� �கமதிய� 

ெத3 வா�4-4 , 7.தி3வ@ைடம3i� (ேப) மகாஜன  ��யான! ெத3 வா�4-6 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�, 

வட � பா�!த க��ட�   

,ஆ7டலா�ேப�ைட, 

தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ஆ7டலா� ேப�ைட வா�4-1&2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ �க��ட� 

ேம��பா�!தக��ட�   

,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) மகாதான வ Zதி வா�4-15 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

மகாலிLக அPய� அ ரஹார� fவா�4-1 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) வட � 

எட!ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

வட � ப�தி க��ட� ெத�� 

பா�!தD ெத�� ெத3   

,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ெத�� எட!ெத3 வா�4-1 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

வட � மடவ@ளாக� 11 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) வட � வ Zதி வா�4-12 , 

4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) தி3மYசன வ Zதி வா�4-12 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

179 179 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

அ�பலவாண ேதசிக� 

ந4நிைலப�ள� கீழவ Zதி 

ேம��ப�தி ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ைகல� ேப�ைட ெத3 �-வா�41 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

தி3பண@ேப�ைட ெத�� ெத3-வா�42 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

தி3பண@ேப�ைட வட �ெத3--வா�42 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

தி3பண@ேப�ைட கீழசாைல-வா�42 , 5.தி3வ@ைடம3i� (ேப) தி3பண@ேப�ைட 

ேமலசாைல-வா�42 , 6.தி3வ@ைடம3i� (ேப) தி3பண@ேப�ைட ேமல! ெத3-

வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

அ�பலவாண ேதசிக� 

ந4நிைலப�ள�,கிழ � 

ப�தி,கீழவ Zதி,ெத�� பா�!தD   

,தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) இUபண@! ெத3--வா�42 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

சி�னகைட! ெத3--வா�42 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) தி3பண@ேப�ைட கீழ! ெத3--

வா�43 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ேம�4! ெத3-வா�42 , 5.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

வ@Rவநாத1ர� 1D! ெத3-வா�43 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

அ�பலவாண ேதசிக� 

ந4நிைலப�ள� (ந4 ப�தி) கீழவ Zதி 

ெத�� பா�!த க��ட�   

,வ7ண �� சாைல, 

தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ெசௗக7� ேதா1 ெத3 வா�4-1 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

அPயனா� ேகாவ@+ fநட1 ெத3 fவா�4-3 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) சாரா�ள� 

வடகைர வா�4-3 , 4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) கீழ வ Zதி வா�410 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 தி3வா4Dைற ஆதZன� 

அ�பலவாண ேதசிக� 

ந4நிைலப�ள� (ந4 ப�தி)கீழ வ Zதி 

கிழ � ப�தி ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,வ7ண�� சாைல, 

தி3வ@ைடம3i� 612104

1.தி3வ@ைடம3i� (ேப) கீழ மடவ@ளாக� வா�410 , 2.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

ச�னதி! ெத3 வா�410 , 3.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ஒ4 �! ெத3 வா�411 , 

4.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ெத�� மடவ@ளாக� வா�4-11 , 5.தி3வ@ைடம3i� (ேப) 

�7ணா�1கார� ெத3 வா�4-12 , 6.தி3வ@ைடம3i� (ேப) ெகா+ல� ச;D வா�4-

12 , 7.தி3வ@ைடம3i� (ேப) அPயனா�ேகாய@+ெத3 வா�4-3 , 8.தி3வ@ைடம3i� 

(ேப) வா��>சி ெத3 வா�4-10 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

கிழ � ப�தி வட � பா�!த 

க��ட�   ,வாணா1ர� 612101

1.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஒ!த! ெத3 வா�4-1 , 2.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) இர�ைட! ெத3 வா�4-1 , 3.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாைல! 

ெத3 வா�4-1 , 4.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�பதி நக� வா�4-1 , 

5.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D! ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

கிழ � ப�தி வட � பா�!த 

க��ட�   ,வாணா1ர� 612101

1.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாரதி நக� வா�4-2 , 2.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வ Zரேசாழ� நக� வா�4-2 , 3.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 4.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��யான! ெத3 

வா�4-3 , 5.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதி! ெத3 வா�4-3 , 

6.ேகாவ@;த1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �தலியா�! ெத3 வா�4-3 , 7.ேகாவ@;த1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதர�! ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அர� உய�நிைலப�ள�,ெத�� 

பா�!த ேம�� க��ட�   

,வ7ண�� 612101

1.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) வாணா1ர�-வா�41 , 2.மகாதான1ர� (வ.கி) 

வ7ண �� (ஊ) �Rn� ெத3-வா�41 , 3.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) 

கா;தி நக�-வா�41 , 4.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட�  ெத3-

வா�41 , 5.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) கீழ! ெத3-வா�42 , 

6.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) ப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3-வா�42 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அர� உய�நிைலப�ள�,ேம��  

பா�!த க��ட�   ,வ7ண�� 612101

1.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) ேமல! ெத3-வா�42 , 2.மகாதான1ர� (வ.கி) 

வ7ண �� (ஊ) ந4! ெத3-வா�42 , 3.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) 

��>சா ெகா+ல� ெத3-வா�42 , 4.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) ெத�� 

ெத3-வா�42 , 5.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) 1!தகர� ெத�� ெத3-

வா�42 , 6.மகாதான1ர� (வ.கி) வ7ண �� (ஊ) 1!தகர� வட � ெத3-வா�42 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

கிழ � க��ட�  வட � பா�!த 

க��ட�   ,ேமலம3!Dவ�� 

(ம3!Dவ��-2) 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) ப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3 fவா�4-8 , 2.ஆ4Dைற (ேப) ந4! 

ெத3 வா�4-8 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ெதbL� ெத3 வா�4-8 , 4.ஆ4Dைற (ேப) கீழ! 

ெத3 வா�4-8 , 5.ஆ4Dைற (ேப) ைவ!திய� ெத3 வா�4-8 , 6.ஆ4Dைற (ேப) 

எ3!D கார! ெத3 வா�4-8 , 7.ஆ4Dைற (ேப) த�டார! ெத3 வா�4-9 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 56 of 94



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

கிழ � க��ட�  வட � பா�!த 

க��ட�   ,ேமலம3!Dவ�� 

(ம3!Dவ��-2) 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) ப@டார� ெத3 fவா�4-9 , 2.ஆ4Dைற (ேப) கா ைகய� ெத3 

 வா�4-9 , 3.ஆ4Dைற (ேப) சாைல!ெத3 fவா�4-9 , 4.ஆ4Dைற (ேப) அப@ராமி 

அ�ம� ச�னதி! ெத3 fவா�4-9 , 5.ஆ4Dைற (ேப) oQய� ெத3 fவா�4-9 , 

6.ஆ4Dைற (ேப) ப�டெவள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fவா�4-10 , 7.ஆ4Dைற (ேப) 

வ@வசாய ஆராP>சி ப7ைண fவா�4-10 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 W �மர�3பர �வாமிக� 

ேம+நிைலப�ள� வட � க��ட� 

அைற எ7 11 ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,ஆ4Dைற 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) கீழ! ெத3 வா எ7-2 , 2.ஆ4Dைற (ேப) ரய@+ேவ ெமய@� ேரா4 

 வா fஎ7 -1-13 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ேமல ெச��! ெத3 கிழ � ப�தி   வா எ7-15 , 

4.ஆ4Dைற (ேப) தி3மYசன வ Zதி வா எ7-14 , 5.ஆ4Dைற (ேப) நZல கார! ெத3 

வா எ7-14 , 6.ஆ4Dைற (ேப) வ7� கார! ெத3 வா fஎ7-14 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 W �மர�3பர �வாமிக� 

ேம+நிைலப�ள� ெத�� க��ட� 

அைற எ7. 18 வட � பா�!த 

க��ட�   ,ஆ4Dைற 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) வாணா1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fவா எ7-10 , 2.ஆ4Dைற (ேப) 

ேதா+ பதன�4� ெத3 fவா fஎ7-10 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ேதா+ பதன�4� 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 fவா fஎ7-11 , 4.ஆ4Dைற (ேப) பாPகார! ெத3 வா எ7-11 , 

5.ஆ4Dைற (ேப) சிவ சிவா காலன� fவா fஎ7-11 , 6.ஆ4Dைற (ேப) சிவ� ேகாய@+ 

ெத�� மடவளாக� fவா   எ7-11 , 7.ஆ4Dைற (ேப) சாைல ெத3 வா எ7-11 , 

8.ஆ4Dைற (ேப) ச!திர� கா�ப`74 வா எ7-11 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 W �மர�3பர �வாமிக� 

ேம+நிைலப�ள� ெத�� க��ட� 

அைற எ7. 16 வட � பா�!த 

க��ட�   ,ஆ4Dைற 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) அ�ம� ேகாய@+ ெத3 வா எ712 , 2.ஆ4Dைற (ேப) 

ேமலா4Dைற ெத3 வா எ712 , 3.ஆ4Dைற (ேப) நடராச1ர� ேமல அ ரஹார� 

 வா எ7 12 , 4.ஆ4Dைற (ேப) நடராச1ர� கீழ அ ரஹார� fவா எ713 , 

5.ஆ4Dைற (ேப) நடராச1ர� ெத�� அ ரஹார� வா எ713 , 6.ஆ4Dைற (ேப) ேமல 

ெச�� ெத3 ேம+பாக� வா எ7 13 , 7.ஆ4Dைற (ேப) சிவ� ேகாய@+ ெத3 fவா 

எ7 13 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 W �மர�3பர �வாமிக� உதவ@ 

ெப/� ெதாட கப�ள�,1திய 

க��ட�,வட � பா�!தD கிழ � 

ப�தி   ,ஆ4Dைற 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) தரLக�பா� ேரா4 வா�4-2 , 2.ஆ4Dைற (ேப) ம�ட கார! ெத3 

வா�4-3 , 3.ஆ4Dைற (ேப) நமசிவாய1ர� சாைலேரா4 வா�4-1 , 4.ஆ4Dைற (ேப) 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 W �மர�3பர �வாமிக� உதவ@ 

ெப/� ெதாட கப�ள�, 1திய 

க��ட�, கிழ � பா�!த ெத�� 

ப�தி க��ட�,    ,ஆ4Dைற 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) ேம�4! ெத3 வா�4-1 , 2.ஆ4Dைற (ேப) கYச� ேம�4! ெத3 

வா�4-5 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ப@டாரா� ெத3 வா�4-4 , 4.ஆ4Dைற (ேப) கYசா� 

ேம�4 �Rn� ெத3 வா�4-5 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 உதவ@ெப/� ந4நிைலப�ள�  

வட � பா�!த க��ட�   

,கி3]ண� ேகாவ@+ ெத3, 

ஆ4Dைற 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) கி3]ண�ேகாய@+ ெத3 வா�4-3 , 2.ஆ4Dைற (ேப) கீழ ேசன�ய� 

ெத3 வா�4-3 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ெத�� ேசன�ய� ெத3 வா�4-4 , 4.ஆ4Dைற (ேப) 

ேமல ேசன�ய� ெத3 வா�4-14 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,வட � 

ப�தி,கிழ � பா�!த  க��ட�   

,கீழ ம3!Dவ�� 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) ப�ள�வாச+ ெத3 வா�4-6 , 2.ஆ4Dைற (ேப) 1D �Rn� ெத3 

 வா�4-6 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ேம�4! ெத3 வா�4-6 , 4.ஆ4Dைற (ேப) ெவ�ளாள� 

ெத3 வா�4-7 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(ெத�� ப�தி  கிழ � பா�!த  

க��ட�   ,கீழ ம3!Dவ�� 612101

1.ஆ4Dைற (ேப) பாைளய� �!தி ெத3 வா�4-7 , 2.ஆ4Dைற (ேப) ெவ��யா� 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-6 , 3.ஆ4Dைற (ேப) ெகா!த� ேதா1 ெத3 வா�4-7 , 

4.ஆ4Dைற (ேப) கீழம3!Dவ �� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-6 , 5.ஆ4Dைற (ேப) 

ேவளா7 ெத3 வா�4-6 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 கிரச�� உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள�,ெத�� 

க��ட�,வட � பா�!தD,கிழ � 

ப�தி   ,ஆவண@யா1ர� 612107

1.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) ப�ள�வாச+ கீழ! ெத3  வா�4-1 , 

2.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) ெச���ள� ெத3 ( அகமD+லா ெத3 )  

வா�4-1 , 3.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) 1D! ெத3 வா�4-1 , 

4.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) வாைழ  ெகா+ைல! ெத3  வா�4-1 , 

5.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) த�டார! ெத3 வா�4-1 , 6.மYசம+லி 

(வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) காய@ேத மி+ல! ெத3  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198 கிரச�� உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள� ெத�� க��ட� 

வட � பா�!த க��ட�   

,ஆவண@யா1ர� 612107

1.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) கி�G �� ெமய@�சாைல வா�4-1 , 

2.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) ஜபா�ெத3 வா�4-1 , 3.மYசம+லி (வ.கி) 

ஆவண@யா1ர� (ஊ) ஜி�னாெத3 வா�4-1 , 4.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) 

ர_மான�யாெத3 வா�4-1 , 5.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) பஷZ�ெத3 

வா�4-1 , 6.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) பர க!ெத3 வா�4-1 , 

7.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) சதா�உேச� ெத3 வா�4-1 , 8.மYசம+லி 

(வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) மதினாெத3 வா�4-1 , 9.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� 

(ஊ) ெச���ள� ேம�� வா�4-1 , 10.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) 

ெச���ள� வட � வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

(ேம�� க��ட�  வட � பா�!த 

க��ட�   ,மYசம+லி 612107

1.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) ஆவண@யா1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 

, 2.மYசம+லி (வ.கி) ஆவண@யா1ர� (ஊ) ஆவண@யா1ர� ெவ�ளாழ� ெத3 வா�4-2 

, 3.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) மYசம+லி ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-3 , 

4.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) மYசம+லி மாதா ேகாய@+ ெத3  வா�4-4 , 

5.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாைளயY�!தி வா�4-5 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந4நிைலப�ள�,கிழ � க��ட� 

வட � பா�!தD   ,மYசம+லி 

612107

1.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) கி�G �� ெவ�ளாள� ெத3  வா�4-1 , 

2.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) கி�G �� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 

3.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) மYசம+லி ெவ�ளாள� ெத3  வா�4-2 , 

4.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ!தம ேசாழ1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-2 , 

5.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) உ!தம ேசாழ1ர� ��யான ெத3  வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 மகள�� �ய உதவ@ �U க��ட� 

ேம�� பா�!தD   

,ெகா!D ேகாவ@+,மYசம+லி 612107

1.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா!D ேகாய@+ (��யான ெத3) வா�4-3 , 

2.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி;தாமண@ ஆதி திராவ@ட� ெத3  வா�4-3 , 

3.மYசம+லி (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி;தாமண@ (��யான ெத3) வா�4-3 , 4.மYசம+லி 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா!Dேகாவ@+ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஆ� ராஜாரா� உதவ@ெப/� 

ப�ள�,ேம�� க��ட� வட � 

ப�தி கிழ �  பா�!தD   

,நரசிLக�ேப�ைட 609802

1.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) தியாகராஜ1ர� வா எ7-1 , 

2.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி வா எ7-1 , 3.நரசிLக�ேப�ைட 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) நரபலி அ�ம� ேகாய@+ ெத3  வா  எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஆ� ராஜாரா� உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள�,1திய வட � 

க��ட�,ெத�� ப�தி கிழ � 

பா�!தD   ,நரசிLக�ேப�ைட 609802

1.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) நரசிLக� ேப�ைட ெமய@� ேரா4  வா   

எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204 ஆ�. ராஜாரா� உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� ேம�� க��ட� 

ந4ப�தி கிழ � பா�!த க��ட�   

,நரசிLக�ேப�ைட 609802

1.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) பழன�யா7டவ� ச�னதி ெத3  வா�4-2 , 

2.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ேதவாLக� ெத3  வா�4  -2 , 

3.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ேதவாLக� ெத3   வா�4-2 , 

4.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) இரய@+ேவ ேரா4    வா�4-3 , 5.நரசிLக� 

ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) கRiQய�ம� ேகாய@+ெத3   வா�4-3 , 6.நரசிLக� 

ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ!ெத3   வா�4-3 , 7.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4   வா�4-3 , 8.நரசிLக�ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

த>ச�ெத3   வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊரா�சி அbவலக க��ட�  

கிழ � பா�!த க��ட�   

,நரசிLக�ேப�ைட 609802

1.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல க�ன�ய�ம� ேகாய@+ ெத3  வா�4-

3 , 2.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) V கார ெத3 வா�4-3 , 3.நரசிLக� 

ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) காய@ேத மி+ல! ெத3  வா�4-3 , 4.நரசிLக� ேப�ைட 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ க�ன�ய�ம� ேகாய@+ ெத3  வா�4-3 , 5.நரசிLக� 

ேப�ைட  (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாய@+ ெத3  வா�4-3 , 6.நரசிLக� ேப�ைட 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) �கமதிய� ெத3  வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 ஊரா�சி ம�ற க��ட�, மகள�� 

�யஉதவ@ �U க��ட�, கிழ � 

பா�!த க��ட�   

,நரசிLக�ேப�ைட 609802

1.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) �தலியா� ெத3 வா�4-4 , 2.நரசிLக� 

ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3வ�Gவ� காலன� வா�4-4 , 3.நரசிLக� ேப�ைட 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ஜாகீ� உேச� ெத3 வா�4-4 , 4.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ெர��யா� ெத3,அPயனா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-4 , 5.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வைளய+கார ெத3 வா�4-4 , 6.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அPயனா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-4 , 7.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காவ+கார ெத3 வா�4-4 , 8.நரசிLக� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�மா ெத3 

வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�, 

ெத�� க��ட�, ெத�� பா�!த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,சா!தX� 

 609802

1.சா!தX�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெபQய ெத3 வா�4எ7 2 , 2.சா!தX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப@!த7� ெத3 வா�4 எ7 2 , 3.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெதbL� ெத3 வா�4 எ7 2 , 4.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ம� ேகாவ@+  

ெத3  வா�4எ7 2 , 5.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ப@�ைளயா� ேகாவ@+ 

ெத3  வா�4எ7 3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள�, 

ெத�� க��ட�, ெத�� பா�!த 

க��ட�, கிழ � ப�தி   

,சா!தX�  609802

1.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3  வா�4எ7 3 , 

2.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம+லா� ேப�ைட வா�4எ71 , 3.சா!தX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெகா கலா� ெத3 வா�4எ7 1 , 4.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�ட� 

வா�4 எ7 1 , 5.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆQயLC;த,� வா�4 எ7 1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

209 209 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந4நிைலப�ள�,ேம�� க��ட� 

கிழ � பா�!தD   ,சா!தX� 609802

1.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தைலயாQ ெத3 வா எ7-3 , 2.சா!தX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழ அ ரஹார� வா எ7-3 , 3.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � 

அ ரஹார� வா எ7-3 , 4.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல அ ரஹார� வா எ7-

3 , 5.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மா;ேதா1 ெத3 வா எ7-4 , 6.சா!தX� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ைரRமி+ ெத3 வா எ7-4 , 7.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சா!தX� 

சாைல வா எ7-4 , 8.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம3!Dவ�ெத3 வா எ7-4 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந4நிைலப�ள�,வட � 

க��ட�,ெத�� பா�!தD   

,சா!தX� 609802

1.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேசட!ெத3 வா எ7-4 , 2.சா!தX� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ச;திர� ெத3 வா எ7-4 , 3.சா!தX� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாய@+ ெத3 

 வா எண-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 எR.1i� அர� உதவ@ ெப/� 

உய�நிைலப�ள� ெத�� க��ட� 

ேம�� ப�தி வட � பா�!த 

க��ட�   ,எR. 1i� 612205

1.எR.1i�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3 வா�4-1 , 2.எR.1i�  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ம;த கைர வா�4-1 , 3.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-1 , 

4.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 5.எR.1i�  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ப@�ைளயா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-1 , 6.எR.1i� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேம�� ெத3 வா�4-1 , 7.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கைட!ெத3 வா�4-1 , 

8.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �7ணா�1கார! ெத3 வா�4-1 , 9.எR.1i� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழேச!தி வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 எR.1i� அர� உதவ@ ெப/� 

உய�நிைலப�ள� கிழ � க��ட�  

  ேம�� பா�!த வட � ப�தி   

,எR. 1i�612205

1.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெசLகராL��, ��யான! ெத3  வா�4-2 , 

2.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 3.எR.1i� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � மாதா ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 4.எR.1i� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெத�� மாதா ேகாய@+ ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 எR.1i� அர� உதவ@ ெப/� 

உய�நிைலப�ள� வட � க��ட�  

  ெத�� பா�!தD   ,எR. 

1i�612205

1.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஐேவலிக7ட� வா�4-3 , 2.எR.1i� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) 1ள�ய� கீழ! ெத3 வா�4-3 , 3.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெசLகராL��,  

கீழ ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-3 , 4.எR.1i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வ4மாL��ெமய@�ேரா4 வா�4-3 , 5.எR.1i�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ4மாL�� 

காள�ய�ம�ேகாவ@+ வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள�, 

கிழ � பா�!த க��ட�, ெத�� 

ப�தி   ,ேமைல\� 612101

1.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமைல\� வட �! ெத3 வா�4-1 , 2.ேமைல\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமைல\� ந4! ெத3 வா�4-2 , 3.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமைல\� ெத��! ெத3 வா�4-1 , 4.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமைல\� 

ேம�4! ெத3வா�4-1 , 5.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமைல\� அ ரஹார� 

வா�4-1 , 6.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமைல\� ேமல! ெத3 வா�4-1 , 

7.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமைல\� நாடா� ெத3 வா�4-1 , 8.ேமைல\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) C!த�� கீழ! ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள�, 

கிழ � பா�!த க��ட�, வட � 

ப�தி   ,ேமைல\� 612101

1.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!த �� ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-2 , 

2.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வடகைர ெமய@� ேரா4 வா�4-4 , 3.ேமைல\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) C!த�� ெமய@� ேரா4 வா�4-2 , 4.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) C!த�� ேமல! ெத3 வா�4-2 , 5.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வடகைர 

ப�டகார! ெத3 வா�4-4 , 6.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  வடகைர ேமல! ெத3  

வா�4-4 , 7.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  வடகைர அ7ணா நக�  வா�4-4 , 

8.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  வடகைர கீழ! ெத3  வா�4-4 , 9.ேமைல\� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ)  வடகைர மாதாேகாவ@+ ெத3  வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

வட � க��ட� ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,பழியYசியந+,� 

(ேமைல\�)  612101

1.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பனLகா�டா��� வா�4-3 , 2.ேமைல\� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) 1ள�ய� வா�4-3 , 3.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பழியYசியந+,� 

வட � வ Zதி வா�4-3 , 4.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பழியYசியந+,� ெத��! 

ெத3 வா�4-3 , 5.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பழியYசியந+,� மாதா ேகாவ@+ 

ெத3 வா�4-3 , 6.ேமைல\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பழியYசியந+,� 

க�ன�ய�ம�ேகாவ@+ ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ச�தாய  Cட�,வட � பா�!தD   

,தி3நZல �� 612108

1.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காைர கா+ ேரா�4! ெத3  வா�4-1 , 

2.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கைட! ெத3  வா�4-1 , 3.தி3நZல �� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வ@ளாL�� ேரா4  வா�4-1 , 4.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ம� 

ேகாய@+ ெத3  வா�4-1 , 5.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�  வா�4-1 , 

6.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா நக�  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 உதவ@ ெப/� 

ெதாட கப�ள�,ஒ�4 

க��ட�,ெத�� பா�!தD   

,அ ரஹார�,தி3நZல �� 612108

1.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தாமைர�ள� ெத�கைர  வா�4-2 , 2.தி3நZல �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) தாமைர�ள� ேம+கைர வா�4-2 , 3.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) வட � வ Zதி வா�4-2 , 4.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி வா�4-2 , 

5.தி3நZல �� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 6.தி3நZல �� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாய@+ ெமய@�ேரா4 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 பாரதிய வ@!யாலயா உதவ@ெப/� 

ெதாட க ப�ள� (ெத�� க��ட� 

வட � ப�தி)   ,வ@�ட,� 612108

1.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3, அ ரஹார�, ேமல! ெத3-வா�41 , 

2.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க�ண� ப�ட� ெத3-வா�41 , 3.வ@�ட,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) இல;Dைர ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�41 , 4.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3மைல ராஜ1ர� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா�41 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட க ப�ள�  

 ,pலL�� 612108

1.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சD�ேவதமLகல�-வா�42 , 2.வ@�ட,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) p�றா� க�டைள-வா�42 , 3.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � 

pலL�� ��யான! ெத3-வா�42 , 4.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � 

pலL�� மாதா ேகாவ@+ ெத3-வா�42 , 5.வ@�ட,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� 

pலL�� ��யான! ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 

வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � க��ட� வட � ப�தி   

,ெமய@�ேரா4 மாL�� 612202

1.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4வ கைர-வா�41 , 2.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1ள�ய;ேதா1-வா�41 , 3.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4-வா�41 , 

4.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�-வா�41 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � 1திய க��ட�    

,ெமய@�ேரா4 மாL�� 612202

1.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3-வா�41 , 2.மாL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) சிவ� ேகாவ@+ ெத3-வா�41 , 3.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D! ெத3-

வா�42 , 4.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�டெவள�! ெத3-வா�42 , 5.மாL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) �டமLகள�-வா�42 , 6.மாL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதாேகாவ@+ ெத3-

வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 ெபாD rலக� வட � பா�!தD 

(ப�ள� வளாக�)   ,இல;Dைற 612108

1.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ மாதா ேகாய@+ ெத3  வா�4-1 , 2.இல;Dைற  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ மாQய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-1 , 3.இல;Dைற  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேரா�4! (லய� கைர) ெத3 வா�4-1 , 4.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-2 , 5.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ெத3 வா�4-2 , 

6.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3 வா�4-2 , 7.இல;Dைற  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ந4! ெத3 வா�4-2 , 8.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ேகாய@+ 

மடவ@ளாக� ெத3 வா�4-2 , 9.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1! ெத3  

வா�4-2 , 10.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4  pலL�� வா�4-2 , 

11.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல  மாQய�ம� ேகாய@+ ெத3 வா�4-2 , 

12.இல;Dைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலமாதா ேகாவ@+ ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 உதவ@ெப/� ெதாட க ப�ள�    

,ம+ல1ர� 612201

1.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம+ல1ர� க7டவ�!தி ப4ைக வா�4-2 , 

2.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம+ல1ர�மாதாேகாவ@+ெத3 வா�4-2 , 3.ம+ல1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ம+ல1ர� ெமய@� ேரா�4! ெத3 வா�4-2 , 4.ம+ல1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ம+ல1ர� வட �! ெத3 வா�4-2 , 5.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ம+ல1ர� அ ரஹார� வா�4-2 , 6.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம+ல1ர�  

ெவ�ளா� ெத3 வா�4-2 , 7.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ம+ல1ர� ேமல! ெத3 

வா�4-2 , 8.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ)  ம+ல1ர� ேரா�4! ெத3 வா�4-2 , 

9.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மைலராஜ1ர� ப@�ைளயா�ேகாவ@+ ெத3 வா�4-

4 , 10.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மைலராஜ1ர� ேமல! ெத3 வா�4-4 , 

11.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கைட!ெத3 தி3மைலராஜ1ர� வா�4-4 , 

12.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலதி3மைலராஜ1ர� ெமய@�ேரா4 வா�4-4 , 

13.ம+ல1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலதி3மைலராஜ1ர� மாதாேகாவ@+ ெத3 வா�4-

4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி அbவலக க��ட�    

,ம+ல1ர� 612201

1.க>� க�4 (வ.கி) ம+ல1ர� (ஊ) க>� க�4 மாதேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 

2.க>� க�4 (வ.கி) ம+ல1ர� (ஊ) க>�க�4 ேமல!ெத3 வா�4-1 , 3.க>� க�4 

(வ.கி) ம+ல1ர� (ஊ) வ@+ேவலL�� வா�4-3 , 4.க>� க�4 (வ.கி) ம+ல1ர� (ஊ) 

கீழதி3மைலராஜ1ர� மாதேகாவ@+ ெத3 வா�4-3 , 5.க>� க�4 (வ.கி) ம+ல1ர� 

(ஊ) கீழதி3மைலராஜ1ர� வா�4-3 , 6.க>� க�4  (வ.கி) ம+ல1ர� (ஊ) கீழ 

ப@�ைளயா�ேகாவ@+ ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�   

,வ@ளL�� 612202

1.வ@ளL��  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஏழா� க�டைள மாதாேகாய@+ெத3  வா�4-1 , 

2.வ@ளL��  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��யான! ெத3 வா�4-1 , 3.வ@ளL��  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஏழா�க�டைள ப@�ைளயா�ேகாய@+ெத3 வா�4-2 , 4.வ@ளL��  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஆறா� க�டைள!  ெத3  வா�4-2 , 5.வ@ளL��  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வ@ளL�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � பா�!த ேம�� ப�தி 

க��ட�   ,அ�ம��� 612202

1.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழஅ ரகார� வா�4-1 , 2.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேமல அ ரகார� வா�4-1 , 3.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3 

வா�4-1 , 4.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதி! ெத3 வா�4-2 , 5.அ�மL�� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3 வா�4-2 , 6.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

கீழ!ெத3 வா�4-2 , 7.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழமாதாேகாய@+ெத3 வா�4-3 

, 8.அ�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலமாதா ேகாய@+ ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 

வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(எR.எR.ஏ க��ட�) ேம�� ப�தி 

    ,ெநடா�, 1!தகர� 612202

1.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந;திவன� ஆதிதிராவ@ட� ெத3- வா.எ7 -1 , 

2.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந;திவன� ��யான! ெத3 வா�4 எ7-1 , 3.1!தகர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) 1!தகர� வட �! ெத3 வா�4 எ7 -1 , 4.1!தகர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) 1!தகர� அ ரஹார� வா�4 எ7 -2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

229 229 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(எR.எR.ஏ க��ட�) கிழ � ப�தி 

    ,ெநடா�, 1!தகர� 612202

1.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1!தகர� ெத��! ெத3 வா�4-2 , 2.1!தகர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) 1!தகர� ேமல ெத3-வா�4எ7 -2 , 3.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1!தகர� மாதா ேகாவ@+ ெத3-வா�4 -2 , 4.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநடா� 

மாதாேகாவ@+ ெத3-வா�4 -3 , 5.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1!தகர� மாQய�ம� 

ேகாவ@+ ெத3-வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஆதிதிராவ@ட� நல ெதாட கப�ள� 

(எR. எR. ஏ க��ட�) அைற எ7 

2   ,ெநடா�, 1!தகர� 612202

1.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெநடா� ��யான ெத3  வா�4-3 , 2.1!தகர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெநடா� அ ரஹார� வா�4-3 , 3.இர7டா� க�டைள (வ.கி) 1!தகர� 

(ஊ) இர7டா� க�டைள அ ரஹார� வா�4-4 , 4.இர7டா� க�டைள (வ.கி) 

1!தகர� (ஊ)) ெமய@� ேரா4 -வா�44 , 5.இர7டா� க�டைள (வ.கி) 1!தகர� (ஊ) 

ஒ!த ெத3 வா�4-4 , 6.1!தகர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட�ெத3 வா�4-4 , 

7.இர7டா� க�டைள (வ.கி) 1!தகர� (ஊ) இர7டா� க�டைள கா4ெவ�� 

மாதாேகாவ@+ ெத3 வா�4-4�� , 8.இர7டா� க�டைள (வ.கி) 1!தகர� (ஊ) 

இர7டா�  க�டைள கா4ெவ�� கைட!ெத3 வா�4-4 , 9.இர7டா� க�டைள 

(வ.கி) 1!தகர� (ஊ) இர7டா�  க�டைள கா4ெவ�� �Rலி� ெத3 வா�4-4 , 

10.இர7டா� க�டைள (வ.கி) 1!தகர� (ஊ) இர7டா�  க�டைள ஒலிu+லா!ெத3 

வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

ந4ப�தி    ,ப`7டvக1ர� 612202

1.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தியாகெவள�l! ெத3 வா�4-1 , 2.ப`7டvக1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-1 , 3.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேநதாஜி ெத3 வா�4-1 , 4.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3  வா�4-1 

, 5.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

ந4ப�தி    ,ப`7டvக1ர� 612202

1.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ேப!கா� நக� வா�4-3 , 2.ப`7டvக1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ச�னதி!  ெத3  வா�4-3 , 3.ப`7டvக1ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அ ரஹார� ெத3 வா�4-3 , 4.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமல!ெத3 வா�4-3 , 5.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ைக ேகாள� ெத3 வா�4-

3 , 6.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா நக� வா�4-3 , 7.ப`7டvக1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4! ேதா1!  ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

233 233 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

(வட � க��ட�)   ,ப`7டvக1ர� 

612202

1.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �த+க�டைள ேமல! ெத3  வா�4-2 , 

2.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �த+க�டைள ��யான! ெத3 வா�4-2 , 

3.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) நடா� ெமய@�ேரா4 வா�4-2 , 4.ப`7டvக1ர� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மண�ேப�ைட மாதாேகாய@+ெத3 வா�4-2 , 

5.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மண�ேப�ைட உைடயா�ெத3 வா�4-2 , 

6.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �3 கL�� ெமய@� ேரா4 வா�4-2 , 

7.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மணேப�ைட அ;ேதான�யா� ெத3 வா�4-2 

, 8.ப`7டvக1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாவா� கனகவ@ளாக� வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந4நிைலப�ள�,ேம�� ப�தி 

ெத�� பா�!த க��ட�   

,அPயாவா� 612204

1.த7ட;ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாவா� காலன�! ெத3 ேந3 நக� 

லா+பகi� சாRதிQ நக�-வா3 , 2.த7ட;ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாவா� 

ெவ�ளாள� ெத3 வா�4-3 , 3.த7ட;ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாவா� 

பால கைர! ெத3 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

கிழ � ப�தி,ெத�� பா�!த 

க��ட�   ,அPயாவா� 612204

1.த7ட;ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாவா� வாண@ய�! ெத3  வா�4-3 , 

2.த7ட;ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயாவா� ெசL�;த�! ெத3 வா�4-3 , 

3.த7ட;ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாLக+ கிராம� வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

(ேம�� க��ட�)   ,�3 கL�� 

612202

1.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெபா�டாLகா4 வா�4-1 , 2.த7ட; ேதா�ட� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3  வா�4-1 , 3.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3   வா�4-1 , 4.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஆ7டாேதா1 ெத3  வா�4-1 , 5.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

த�டார ெத3 வா�4-1 , 6.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா� , சிவ�, 

ெப3மா� ேகாய@+ ெத3 வா�4-1 , 7.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணா 

நக�   வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

(ேம�� 1திய க��ட� கிழ � 

பா�!தD)   ,�3 கL�� 612202

1.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப@�ைளயா� ேகாவ@+ ெத3 �>சிபாைளய� 

சாைலநட1  வ , 2.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �3 கL�� �Rn� 

ெத3 ெமய@�ேரா4 வா�4-2 , 3.த7ட; ேதா�ட� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �3 கL�� 

மாQய�ம� ேகாவ@+ெத3  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ச திவ@லாR உதவ@ெப/� 

ெதாட கப�ள�   ,ெச�ப@யவர�ப+ 

612204

1.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ)  வட �!ெத3 வா�4-1 , 2.ெச�ப@யவர�ப+ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ணாநக� வா�4-1 , 3.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெத�� ெத3 வா�4-1 , 4.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ம� 

ேகாவ@+ெத3 வா�4-1 , 5.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-

1 to 2 , 6.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ!ெத3 வா�4-2 , 

7.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3  வா�4-2 , 8.ெச�ப@யவர�ப+  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ைலய�கைர!ெத3 வா�4-2 , 9.ெச�ப@யவர�ப+  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) சாணா;ேதா1 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

239 239 ஆதி திராவ@ட� நல ெதாட கப�ள� 

(ேம�� க��ட�)   

,வ@+லியவர�ப+ 612204

1.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத��! ெத3வா�4-1 , 2.வ@+லியவர�ப+  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதாேகாய@+ ெத3வா�4-2 , 3.வ@+லியவர�ப+ (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ப@�ைளயா� ேகாய@+ ெத3வா�4-1 , 4.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காமராN காலன�வா�4-2 , 5.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதர�! 

ெத3வா�4-2 , 6.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேம�4!ெத3வா�4-2 , 

7.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�வா�4-1 , 8.வ@+லியவர�ப+  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-2 , 9.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) �Rn�ெத3வா�4-1 , 10.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வட �ெத3வா�4-1 , 11.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4வா�4-1.2 

, 12.வ@+லியவர�ப+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம�ேகாவ@+ெத3வா�4-1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

(ேம�� ப�தி)   ,சிவ1ர�  612401

1.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) மாதாேகாவ@+ ெத3வா�4-3 , 2.சிவ1ர� 

(வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) சாைல!ெத3வா�4-3 , 3.சிவ1ர� (வ.கி) 

மைலயபந+,� (ஊ) வட �வ Zதிவா�4-3 , 4.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) 

மாQய�ம� ேகாய@+ெத3வா�4-3 , 5.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) 

கீழவ Zதிவா�4-3 , 6.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) நாடா� ெத3வா�4-3 , 

7.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) ெத�� ெத3வா�4-3 , 8.சிவ1ர� (வ.கி) 

மைலயபந+,� (ஊ) ேமல! ெத3வா�4-3 , 9.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� 

(ஊ) சிவ� ேகாய@+ ெத3வா�4-3 , 10.சிவ1ர� (வ.கி) மைலயபந+,� (ஊ) 

ஆ�றLகைரெத3வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட க 

ப�ள�,ெத�� பா�!தD   

,கி3]ணா1ர� 612401

1.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1Dகாலன�!ெத3-வா�41 , 2.கி3]ணா1ர�  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) காமா�சிஅ�ம�ேகாய@+ெத3-வா�41 , 3.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மyனாLக�ன�ெத3-வா�41 , 4.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

கி3]ணா1ர���யானெத3-வா�41 , 5.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

சிவ�ேகாவ@+ெத3-வா�41 , 6.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ச�னாL�ள�ெத��ெத3-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,ஓ�4 

க��ட�,கிழ � பா�!தD   

,கி3]ணா1ர� 612401

1.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னL�ள�வட �ம�/���யானெத3-

வா�42 , 2.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4-வா�42 , 

3.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) சாமிநாத�நக�-வா�42 , 4.கி3]ணா1ர�  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) �ள!தLகைரெத3-வா�42 , 5.கி3]ணா1ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காள�ய�ம�ேகாவ@+ெத3-வா�42 , 6.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ச�னாசிம7டப�-வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�  

ேம�� ப�தி   ,அழகா1!i�  612401

1.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D>ச!திர� வா�4-3 , 2.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அ7ணாநக� வா�4-3 , 3.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அழகா1!i� வா�4-3 , 4.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) அழகா1!i� கீழெத3 

வா�4-3 , 5.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) அழகா1!i�வ Zர�ேகாவ@+ெத3 

வா�4-3 , 6.கி3]ணா1ர�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) பாதரா�� வா�4-3 , 7.கி3]ணா1ர� 

 (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாலிய;ேதா1 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

244 244 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

�த�ைம க��ட�   ,ஏனந+,� 

612602

1.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வடப க� மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 

2.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வடப க� கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-1 , 

3.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3  ஏனந+,�வஎ71 , 4.ஏனந+,� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலவ Zதி ஏனந+,� வா�4-1 , 5.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெத��!ெத3 ஏனந+,� வா�4-1 , 6.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� 

ேகாவ@+ ெத3 ஏனந+,�வா�41 , 7.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 

ஏனந+,� வா�4-1 , 8.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா� ேகாவ@+ ெத3  

ஏனந+,�வா�4-1 , 9.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சிவ� ேகாவ@+ ெத3  

ஏனந+,� வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

C4த+ க��ட�    ,ஏனந+,� 

612602

1.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 ஏனந+,� வா�4-1 , 

2.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!த#� கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-1 , 

3.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) C!த#� ேமல!ெத3வா�4-2 , 4.ஏனந+,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மணெவள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3வா�4-2 , 5.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேமல ஆதிதிராவ@ட� ெத3 ஏனந+,�வா�4-2 , 6.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வட��வா�4-2 , 7.ஏனந+,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வடப க� அ ரஹர� வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,ேம�� பா�!த 

ெத�� ப�தி   ,தி3நைர\� 612602

1.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட க�டைள வா�4 எ7-1 , 2.தி3நைர\� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அரசலா�றLகைர வா�4 எ7-1 , 3.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3நாேகRவர�ேரா4 வா�4 எ7-1 , 4.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) உம� நக� 

வா�4 எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,ேம�� பா�!த 

வட � ப�தி    ,தி3நைர\� 612602

1.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) இராமநாத� நக� வா�4 எ7-1 , 2.தி3நைர\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெசாைச��ெத3 வா�4 எ7-1 , 3.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அPய�பாைளயெத3 வா�4 எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 

வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசின� ெப7க� 

ேம+நிைலப�ள�,   

,நா>சியா�ேகாவ@+@ தி3நைற\� 

612602

1.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) இராமநாத� ேகாவ@+ ெத3   eவா�4-3   , 

2.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ7�ேப�ைட ெத3 வா� 4-3 , 3.தி3நைர\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 ெத��  வா�4-3 , 4.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ைத கா+ ெத3 வா�4-3 , 5.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�ள�வாச+ ெத3 

வா�4-3 , 6.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3Lெகா7ட பாவா காலன� ெத3  

வா�4-3 , 7.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ Zரராகவ1ர� வா�4-3 , 8.தி3நைர\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ஏனந+,� ேரா4 வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அரசின� ெப7க� 

ேம+நிைலப�ள�,   

,நா>சியா�ேகாவ@+@ தி3நைற\� 

612602

1.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆதிதிராவ@ட�  ெத3 (ெத�� ெத3)  வா�4-4  , 

2.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3 வா�4-4 , 3.தி3நைர\� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேதர� ெமய@� ேரா4  வா�4-4 , 4.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ச!யா நக� வா�4-4 , 5.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ�Gவ� ெத3 வா�4-4 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(C4த+ க��ட� வ�பைற எ7- 

4    ,தி3நைர\� 612602

1.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) எ+ைல கா+ ெத3 வா�4 எ7-2 , 2.தி3நைர\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெச��! ெத3 (கீழவ Zதி) வா�4 எ7-2 , 3.தி3நைர\� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப@�ைளயா�ேகாவ@+ெத3 வா�4 எ7-2 , 4.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) அPயனா� ேகாவ@+ ெத3 வா�4 எ7-2 , 5.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

சிவ� ச�னதி வா�4எ7-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(C4த+ க��ட� வ�பைற எ7-  

5   ,தி3நைர\� 612602

1.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதர� ம�/� ேதர�ேதா1 ெத3 வா�4 எ7-2 , 

2.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதர�ேமலெமய@�ேரா4 வா�4 எ7-2 , 

3.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1 ெத3 ேம�� வா�4 எ7-2 , 4.தி3நைர\� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) நிuகாலன� வா�4 எ7-2 , 5.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ர�மான�யா ெத3 வா�4 எ7-2 , 6.தி3நைர\� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ+அமy�ெத3 

வா�4 எ7-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அரசின� ேம+நிைலப�ள� C4த+ 

க��ட�  ெத�� ப க� கிழ � 

ப�தி அைற எ7- 12   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப�ள�வாச+ெத3 வா�4 எ7-1 , 

2.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) பர க!ெத3 வா�4 எ7-1 , 3.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ�Rn�ெத3 வா�4 எ7-1 , 4.நா>சியா� ேகாவ@+ 

 (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி�னகைடவ Zதி வா�4 எ7-1 , 5.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) சா!தாரெத3 வா�4 எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 அரசின� ேம+நிைலப�ள�,ந4 

க��ட�,கிழ � ப�தி   

,நா>சியா�ேகாவ@+-612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) க�மாள� ெத3 வா�4 எ7-1 , 2.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவபL�ள� ேமல!ெத3 வா�4 எ7-1 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 அரசின� ேம+நிைலப�ள�,ந4 

க��ட�,ந4 ப�தி   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கRiQநக� வா�4 எ7-1 , 2.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவபL�ள� ெத3 வா�4 எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 அரசின� ேம+நிைலப�ள� C4த+ 

க��ட� ெத�� ப க� ேம�� 

ப�தி அைற எ7-10   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெச�� �Rn� ெத3வா�4-2 , 

2.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ7�ேப�ைடவா�4-2 , 3.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ#மா� ேகாவ@+ ெத3வா�4-2 , 4.நா>சியா� ேகாவ@+ 

 (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆRப!திQ ேரா4வா�4-2 , 5.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேசாைலயப� ெத3  1திய கைட வ Zதிவா�4-2 , 6.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேமல ெகா!த ெத3வா�4-2 , 7.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெபா�ன�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3வா�4-3 , 8.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அைட கா��ள� ெத3வா�4-3 , 9.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெபா�ன�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3வா�4-3 , 10.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அ;ேதாண@யா� ேகாவ@+ ெத3வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அரசின� ேம+நிைலப�ள� C4த+ 

க��ட� ெத�� ப க� ேம�� 

ப�தி அைற எ7-11   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி (ேம��வா�4-3 , 2.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல வ Zதிவா�4-3 , 3.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேமலவ Zதி 1Dெத3வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,பைழய 

க��ட�,கிழ � ப�தி   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3மYசன வ Zதி வா�4 எ7-4 , 

2.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � வ Zதி கிழ � வா�4 எ7-4 , 

3.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ வ Zதி வா�4 எ7-4 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

பைழய க��ட� ேம�� ப�தி   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ராஜாெத3 வா�4 எ7-4 , 2.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�னதிெத3 வா�4 எ7-4 , 3.நா>சியா� ேகாவ@+  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) பாரதிநக� வா�4 எ7-4 , 4.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ெத��வ Zதிகிழ � வா�4 எ7-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 

வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(1திய க��ட�  ேம�� ப�தி   

,நா>சியா�ேகாவ@+ 612602

1.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� வ Zதி ேம��வா�4-5 , 2.நா>சியா� 

ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலமட வ@ளாக�வா�4-5 , 3.நா>சியா� ேகாவ@+  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� மடவ@ளாக�வா�4-5 , 4.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வட � மடவ@ளாக�வா�4-5 , 5.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வ Zரராக1ர� கிழ �வா�4-5 , 6.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ Zரராக1ர� 

ேம��வா�4-5 , 7.நா>சியா� ேகாவ@+  (வ.கி) ம�/� (ஊ) க�ன�ேதா1 ெத3வா�4-

5 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�   

,தி3ப;Dைற 612602

1.தி3ப;Dைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 

2.தி3ப;Dைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாய@+ ெத3  வா�4-1 , 3.தி3ப;Dைற 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) நாடா� ெத3 வா�4-1 , 4.தி3ப;Dைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெமய@� ேரா4 வா�4-1 ,2 , 5.தி3ப;Dைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3  

வா�4-2 , 6.தி3ப;Dைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3 வா�4-2 , 7.தி3ப;Dைற 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4 2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா�சி ஓ�றிய ெதாட கப�ள� 

(கிழ � ப�தி)   ,ேகாவX� 612602

1.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதா ேகாவ@+ ெத3-வா�41 , 2.ேகாவ#� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேகாவ#� வட �! ெத3-வா�41 , 3.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேகாவX� ச�னதி! ெத3 அ ரஹார�-வா�41 , 4.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெத��! ெத3-வா�41 , 5.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம� ேகாவ@+ ெத3-

வா�41 , 6.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேம�4! ெத3-வா�41 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ச�தாய Cட�   ,சம!தனா���-

612602

1.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சம!தனா��� ெமய@� ேரா4-வா�42 , 2.ேகாவ#� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) சம!தனா��� கவைர!ெத3 அப�ேகாவ@+-வா�42 , 

3.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சம!தனா��� க�மாள� ெத3 வ�42 , 4.ேகாவ#� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) சம!தனா��� அ ரஹார�-வா�42 , 5.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) சம!தனா��� நாராயண�  நக� வா 2 , 6.ேகாவ#� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

சம!தனா��� அ7ணா நக� வா 2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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170   திவ�ைடம�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263 அரசின� உய�நிைலப�ள�,வட � 

ப�தி  கிழ � பா�!த ேம�� 

க��ட�   ,D கா>சி-612602

1. �மாரமLகல� (வ.கி) D கா>சி (ஊ) சDரமாண@ க� வா�4-4 , 2. �மாரமLகல� 

(வ.கி) D கா>சி (ஊ) �மாரமLகள� மாதாேகாவ@+ ெத3 வா�4-4 , 3. �மாரமLகல� 

(வ.கி) D கா>சி (ஊ) �மாரமLகள� ேமல!ெத3 வா�4-4 , 4. �மாரமLகல� (வ.கி) 

D கா>சி (ஊ) �டவ� ெத3 வா�4-4 , 5. �மாரமLகல� (வ.கி) D கா>சி (ஊ) 

ஏQ>ச!திர� ெத3 வா�4-4 , 6. �மாரமLகல� (வ.கி) D கா>சி (ஊ) ந!த� ெத3 

வா�4-4 , 7. �மாரமLகல� (வ.கி) D கா>சி (ஊ) வடகைர �!DமாQய�ம� 

ேகாவ@+ ெத3 வா�4-4 , 8. �மாரமLகல� (வ.கி) D கா>சி (ஊ) வடகைர 

ேமல!ெத3 வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(வட � ப�தி)   ,D கா>சி 612602

1.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெந+லிய�  வா�4-1 , 2.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

1D �Rலி� ெத3 வா�4-2 , 3.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D காலன� ெத3 

வா�4-1 , 4.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-3 , 5.D கா>சி (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) மYச ேகண@! ெத3 வா�4-2 , 6.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

காள�ய�ம�ேகாவ@+ெத3 வா�4-1 , 7.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) நாடா�! ெத3 

வா�4-3 , 8.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(ெத�� ப�தி)   ,D கா>சி-612602

1.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஹாஜியா� ெத3-வா�4-1 , 2.D கா>சி (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ப�ள�வாச+ ெத3-வா�42 , 3.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �! ெத3- 

வா�4-3 , 4.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3- வா�4-2 , 5.D கா>சி (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெத��! ெத3- வா�4-3 , 6.D கா>சி (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4-

வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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266 266 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட க ப�ள�, 

கிழ � பா�!த க��ட�   

,ெகா!தL�� 612602

1.ெகா!தL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா!தL��  ஒ!தகைட மாதா ேகாவ@+ ெத3  

வா , 2.ெகா!தL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சா!தா� திட+ வா�4-1 , 3.ெகா!தL�� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ��யான!  ெத3  வா�4-1 , 4.ெகா!தL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமல! ெத3  வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட க ப�ள�, 

ெத�� பா�!த வட � க��ட�    

,ெகா!தL�� 612602

1.ெகா!தL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகா!தL�� ந+லாைட மாதா ேகாவ@+ ெத3   

வா�4-1 , 2.ெகா!தL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந+லாைட ��யான! ெத3  வா�4-1 , 

3.ெகா!தL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ3ளாந;த1ர�  வா�4-2 , 4.ெகா!தL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெச/��  வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள�   

,ெபரப� 612604

1.ெபரப�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேரா�4! ெத3-வா�4 எ7-1 , 2.ெபரப�  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) வட �! ெத3-வா�4எ7-1 , 3.ெபரப�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 

வா�4 எ7 - 2 , 4.ெபரப�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3-வா�4 எ7  - 2 , 

5.ெபரப�  (வ.கி) ம�/� (ஊ) சி!தால!i� வா�4எ7-2 , 6.ெபரப�  (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ெத��! ெத3-வா�4 எ7 - 2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269 ஆதிதிராவ@ட� நல  உய�நிைல 

ப�ள� ேம�� க��ட�   

�த�ைமப�தி    ,ந+லாைட 612602

1.CC� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மLகாரய� ப4ைக வா�4-1 , 2.CC� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

திெரௗபைத அ�ம� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 3.CC� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! 

ெத3 வா�4-1 , 4.CC� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4 வா�4-2 , 5.CC� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேகா�டக� வா�4-2 , 6.CC� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார� வா�4-2 , 

7.CC� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆல!i� வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(�த�ைம க��ட�)   ,மா!i� 

612602

1.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) V காரெத3 வா�4 எ7-1 , 2.மா!i� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ந!த�ெத3 வா�4 எ7-1 , 3.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

தி3வா{�ெமய@�ேரா4 வா�4 எ7-1 , 4.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

அPயனா�ேகாவ@+ெத3 வா�4 எ7-1 , 5.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ந�ன�ட�ெமய@�ேரா4 வா�4 எ7-2 , 6.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D!ெத3 

வா�4 எ7-2 , 7.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ராஹர�ெத3 வா�4 எ7-2 , 

8.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ!ெத3 வா�4 எ7-2 , 99.அய+நா4 வாB 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

�த�ைம க��ட� ேம�� ப�தி   

,மா!i� 612602

1.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) திப@ராஜ1ர� ெமய@� ேரா4, வா�4-3 , 2.மா!i� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ;ேதாண@யா� ேகாவ@+ ெத3வா�4-3 , 3.மா!i� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) மாதாேகாவ@+ெத3வா�4-3 , 4.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெபQய ெத3வா�4-3 , 

5.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேம�4! ெத3வா�4-4 , 6.மா!i� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமலமா!i� வா�44 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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272 272 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

கிழ �ப�தி   ,ஆ!தி�ள�  612402

1.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ!தி�ள� மாதாேகாய@+ெத3வா�4-1 , 

2.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ!தி�ள� கீழ!ெத3வா�4-1 , 3.த7டாள� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஆ!தி�ள� வட �ெத3வா�4-1 , 4.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஆ!தி �ள� ெமய@�ேரா4வா�4-1 , 5.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகா�ப>ேசQ 

ெமய@�ேரா4வா�4-1 , 6.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேகா�ப>ேசQஆதிதிராவ@ட�ெத3வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� ப�தி   ,ஆ!தி�ள�  612402

1.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாலிய��ப@�ைளயா�ேகாய@+ெத3வா�4-2 , 

2.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாலிய��சிவ� ேகாய@+ெத3வா�4-2 , 

3.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேகாலிய��ஆதிதிராவ@ட�ெத3வா�4-2 , 

4.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) த7டாள�காள�ய�ம�ேகாய@+ெத3வா�4-3 , 

5.த7டாள� (வ.கி) ம�/� (ஊ) த7டாள�ஆ�றLகைரெத3வா�4-3 , 6.த7டாள� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) த7டாள�ெமய@�ெத3வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

ெத�� க��ட�   ,வ@ச,�  612402

1.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�வா�4-1 , 2.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமல ��யானெத3வா�4-1 , 3.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ@ட�ெத3வா�4-1 , 4.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கா;திநக�வா�4-1 , 

5.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ��யானெத3வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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275 275 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள� 

கிழ � 1திய க��ட� ெத�� 

பா�!தD   ,வ@ச,�  612402

1.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) காள�ய�ம�ேகாவ@+ ெத3வா�4-2 , 2.வ@ச,� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ெத��!ெத3வா�4-2 , 3.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) க�ள�ேம4வா�4-3 

, 4.வ@ச,� (வ.கி) ம�/� (ஊ) சா;தெவள�வா�43 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 தி3வ�Gவ� உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� (ெத�� ப�தி)   

,நாகரச�ேப�ைட 612605

1.நாகரச� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழவ@ச,� வா�4-1 , 2.நாகரச� ேப�ைட 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கிைள கா��31வா�4-1 , 3.நாகரச� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

மLக�மா�1ர�வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 தி3வ�Gவ� உதவ@ெப/� 

ந4நிைலப�ள� (வட � ப�தி   

,நாகரச�ேப�ைட 612605

1.நாகரச� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-2 , 2.நாகரச� ேப�ைட 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � ெத3, கிளா� ெத3ேவதப�   ேப�ைடேமல!ெத3 , 

3.நாகரச� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�,ேவதப�ேப�ைட,ேமல!ெத3 

�தலானைவ வா�4 , 4.நாகரச� ேப�ைட (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ெத3 வா�4-2 

, 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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278 278 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(ெத�� க��ட� கிழ � ப�தி 

1திய க��ட�   ,வ74வாYேசQ  

612605

1.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ!i� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-1 , 

2.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல சி!தாள!i� வா�4-1 , 

3.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ!i� 1D! ெத3 வா�4-1 , 

4.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ!i� வா�4-1 , 5.வ74வாYேசQ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அ�ன;தி3>ேசைற 1D!ெத3 வா�4-1 , 6.வ74வாYேசQ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) அ�ன;தி3>ேசைற ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 7.வ74வாYேசQ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) அ7ண;தி3ேசாைற ��யான! ெத3 வா�4-2 , 

8.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ7டாq� ��யான! ெத3 வா�4-1 , 

9.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ7டாq� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 

10.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவலL�� ெத��! ெத3 வா�4-2 , 

11.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவலL��  ��யான! ெத3 வா�4-2 , 

12.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவலL�� ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -
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279 279 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

(ேம�� க��ட� வட � ப�தி)   

,வ74வாYேசQ  612605

1.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) வா�வாLகைர ெத3 வா�4-3  , 2.வ74வாYேசQ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மாதாேகாவ@+ ெத3 வா�4-3 , 3.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) வ74வாYேசQ ெமய@�ேரா4 வா�4-3 , 4.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

உைடயா� ெத3 வா�4-3 , 5.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல! ெத3 வா�4-

3 , 6.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ74வாYேசQ ெமய@� ேரா4 வா�4-3 , 

7.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) வ�Gவ� ெத3 வா�4-3 , 8.வ74வாYேசQ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) காமராஜ� காலன� ெத3  வா�4-3 , 9.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) பைழய அதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-3 , 10.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெத��! ெத3 வா�4-3 , 11.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச�ரR 1D!ெத3 

வா�4-3 , 12.வ74வாYேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேதா1! ெத3 வா�4-3 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள�, 

வட � பா�!த க��ட�    

,ெச�மL�� 612605

1.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழநாக�பா� வா�4 1 , 2.ெச�மL�� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) கீழ!ெத3-வா எ7-1 , 3.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ராய� ெத3-வா 

எ7-1 , 4.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) �Rலி� ெத3-வா எ7-1 , 5.ெச�மL�� 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா எ7-1 , 6.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேமலநாக�பா�-வா எ7-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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281 281 உதவ@ெப/� ெதாட கப�ள�, 

ெத�� பா�!த க��ட�    

,ெச�மL�� 612605

1.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4!ெத3-வா எ7-2 , 2.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேச!தி �ள� ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா எ7-2 , 3.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேச!தி�ள� ��யான! ெத3-வா எ7-2 , 4.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெச�மL�� ெமய@�ேரா4-வா எ7-2 , 5.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஆ�றLகைர! ெத3-வா எ7-2 , 6.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D!ெத3-

வா�4எ7 2  , 7.ெச�மL�� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ@ட� ெத3-வா எ7-

2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊரா�சி ஒ�றிய ந4நிைலப�ள� 

(கிழ �ப�தி)   ,ஆQயேசQ  612605

1.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ�ம� ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 2.கீர#ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேசவ� ேதா1 வா�4-1 , 3.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3 வா�4-

1 , 4.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத��! ெத3 வா�4-1 , 5.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ேமல!  ெத3 வா�4-1 , 6.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மணெவள� வா�4-1 , 

7.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மணெவள� காள�ய�ம� ேகாவ@+ கீழ! ெத3 வா�4-1 , 

8.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) மணெவள� காள�ய�ம� ேகாவ@+ ேமல! ெத3 வா�4-1 

, 9.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆQயேசQ கீழ ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 

10.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆQயேசQ ெமய@� ேரா4 வா�4-2 , 11.கீர#ர� (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஆQய>ேசQ கீழ! ெத3 வா�4-2 , 12.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஆQய>ேசQ ேமல! ெத3 வா�4-2 , 13.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆQய>ேசQ ேமல 

ஆதிதிராவ@ட� ெத3 வா�4-2 , 14.கீர#ர� (வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆQயேசQ ஜZவா நக� 

வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -
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283 283 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

வட � பா�!த ெத��ப�தி 

க��ட�   ,ப3!தி>ேசQ-612605

1.ப3!திேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!திேசQ கீழ! ெத3 வா�4-1 , 2.ப3!திேசQ 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!திேசQ ெத��! ெத3  வா�4-1 , 3.ப3!திேசQ (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப3!திேசQ ஆதிதிராவ@ட� ெத3  வா�4-1 , 4.ப3!திேசQ (வ.கி) ம�/� 

(ஊ) ப3!திேசQ வட �! ெத3  வா�4-1 , 5.ப3!திேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ப3!திேசQ அ7ணா நக�  வா�4-2 , 6.ப3!திேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!திேசQ 

ேமல!ெத3 வா�4-2 , 7.ப3!திேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!திேசQ அ ரஹார� 

வா�4-2 , 8.ப3!திேசQ (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப3!திேசQ அ கைர! ெத3 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,கிழ � ப�தி   

,நா,� 612605

1.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெச7பக ெகா+ைல-வா�41 , 

2.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) தி3ெமPஞான�-வா�41 , 3.இYசி ெகா+ைல 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) கீழ! ெத3-வா�41 , 4.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

வட � ெத3-வா�41 , 5.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெப3மா� ேகாய@+ 

ெத3-வா�42 , 6.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ச+லி ெகா+ைல ெத3-

வா�42 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட கப�ள�,ேம�� ப�தி 

வட � பா�!தD   ,நா,� 612605

1.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) அPயனா� ேரா4-வா�42 , 2.இYசி ெகா+ைல 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@� ேரா4-வா�42 , 3.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ெத�� ெத3-வா�4-2 , 4.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) அ ரஹார�-வா�43 , 

5.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) காமராN காலன�-வா�43 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� -
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286 286 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட கப�ள� 

ேம�� க��ட� கிழ � பா�!தD   

,நா,� 612605

1.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப!மசாலிய� ெத3 வா�4-4 , 

2.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகLகாதர ந+,�, ஆதிதிராவ@ட� ெத3 

வா�4-4 , 3.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ��யான! ெத3 வா�4-4 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊரா�சி ஒ�றிய ேசைவ ைமய�  

கிழ � பா�!த க��ட�   ,நா,� 

612605

1.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெகLகாதர ந+,� வா�4-4 , 

2.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) ந4!தி�4 வா�4-4 , 3.இYசி ெகா+ைல 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆ7�31 வா�4-2 , 4.இYசி ெகா+ைல (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

சாGவ�ேப�ைட வா�4-2 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� அய+நா4 வாB 

வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஆ�.ேக. இராதாகி3]ண� அரசின� 

ேம+நிைல ப�ள�,ெத�� ப�தி 

க��ட� கிழ � ப க� வட � 

பா�!தD   ,தி3>ேசைற-612605

1.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேவளா� ெத3 வா�4-1 , 2.தி3>ேசைற  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ஆ�றLகைர ெத3 வா�4-1 , 3.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ேம��31 ெத3 வா�4-1 , 4.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4 வா�4-1 

, 5.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) 1D!ெத3 வா�4-1 , 6.தி3>ேசைற  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) காலன� ெத3 உைடயா� ேகாவ@+ வா�4-1 , 7.தி3>ேசைற  (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) உைடயா�ேகாவ@+ ெத3 வா�4-1 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஆ�.ேக. இராதாகி3]ண� அரசின� 

ேம+நிைல ப�ள� ெத�� ப க 

ேம�� க��ட� கிழ �  

ப�தி,வட � பா�!தD   

,தி3>ேசைற-612605

1.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட �வ Zதி ேகா1ரவாச+ வா�4-2 , 2.தி3>ேசைற  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ெமய@�ேரா4 வா�4-2 , 3.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� 

வ Zதி வா�4-2 , 4.தி3>ேசைற  (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமலவ Zதி வா�4-2 , 5.தி3>ேசைற  

(வ.கி) ம�/� (ஊ) மாQய�ம�ேகாவ@+ ெத3 ம3!Dவ� ெத3 வா�4-2 , 

99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

290 290 ஆ�.ேக. இராதாகி3]ண� அரசின� 

ேம+நிைல ப�ள� ெத�� ப க 

ேம�� க��ட� ேம�� 

ப�தி,வட � பா�!தD   

,தி3>ேசைற  612605

1.தி3>ேசைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத�� ெத3  வா�4-3 , 2.தி3>ேசைற (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ேகட� ல��மி ெத3 ேமல கைட! ெத3 வா�4-3 , 3.தி3>ேசைற 

(வ.கி) ம�/� (ஊ) ஆய காரெத3  வா�4-3 , 4.தி3>ேசைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) 

ஓரா;ேதா1 ெத3  வா�4-3 , 99.அய+நா4 வாB வா காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஆ�.ேக. இராதாகி3]ண� அரசின� 

ேம+நிைல ப�ள�   வட � 

ெபQய க��ட� ெத�� பா◌ா◌்!த 

கிழ � ப�தி   ,தி3>ேசைற  612605

1.தி3>ேசைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) ப;திகாலன� ெத3 வா�4-4 , 2.தி3>ேசைற (வ.கி) 

ம�/� (ஊ) ப;தி கீழ!ெத3  வா�4-4 , 3.தி3>ேசைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) வட � 

ெத3  வா�4-4 , 4.தி3>ேசைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) ேமல!ெத3 வா�4-4 , 

5.தி3>ேசைற (வ.கி) ம�/� (ஊ) ெத��ெத3 வா�4-4 , 99.அய+நா4 வாB 

வா காள�க� அய+நா4 வாB வா காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அ7ணாDைர இ.ஆ.ப

இட�: ., தYசா}�  மாவ�ட ேத�த+ அbவல� ம�/� மாவ�ட ஆ�சிய�
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத��பா��தக��ட�   ,அ�தி��-612503

1.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�தி�� கீழ��யானெத/ வா�01 , 2.அ�தி�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�தி�� 12��ைச�ெத/ வா�0-1 , 3.அ�தி�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) அ�தி�� ேமலஆதிதிராவ7டெத/ வா�0-1 , 4.அ�தி�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) அ�தி�� ��யானெத/ வா�0 -1 , 5.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அ�தி�� கீழஆதிதிராவ7டெத/ வா�0-1 , 6.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�தி�� 

மைன�ெகா9ைல ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 பாரதமாதா உதவ7ெப+� ெதாட�க 

ப�ள� ேம�� ப�தி   ,ஆ>�, அ�தி��-

612503

1.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ)  �/?� ஆதிதிராவ7டெத/ வா�0-2 , 2.அ�தி�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) �/?� ��யானெத/ வா�0-2 , 3.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) �/?� ேம�0�ெத/ வா�0-2 , 4.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) �/?� 

வட��ெத/ வா�0-2 , 5.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆ>� ��யானெத/ 

வா�0-3 , 6.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆ>� வ�@வெத/ வா�0-3 , 

7.அ�தி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆ>� ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0-3 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அரB உய�நிைல ப�ள� (எD எD ஏ 

க��ட�) வட�� க��ட�, கிழ�� 

ப7FG, 7வ2 வ��பைற   ,ேசாழ1ர� 

ேம��-612503

1.ேசாழ1ர� (ேப) கீழ� ெத/,  வா�0-1 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) ெச��� ெத/ வா�0-14 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 அரB உய�நிைல ப�ள� (எD எD ஏ 

க��ட�) வட�� க��ட�, ேம�� 

ப7FG, 8வ2 வ��பைற   ,ேசாழ1ர� 

ேம��-612503

1.ேசாழ1ர� (ேப) கீழவ Iதி வா�0-1 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) காமராஜ� ெத/ வா�0-13 , 

3.ேசாழ1ர� (ேப) ந0�ெத/ வா�0-2 , 4.ேசாழ1ர� (ேப)) ந0 அ�ரஹார� வா�0-2 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 அரB உய�நிைல ப�ள� (எD எD ஏ 

க��ட�) ெத�� பா��த வட�� 

க��ட�, 10வ2 வ��பைற   ,கீழவ Iதி, 

ேசாழ1ர�-612503

1.ேசாழ1ர� (ேப) 12 ெத/-வா�015 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) மாFய�ம
ேகாவ79 ெத/-

வா�013 , 3.ேசாழ1ர� (ேப) கீழ LDM� ெத/ வட��ெத/-வா�03 , 

4.ேசாழ1ர� (ேப) அNணா நக�-வா�04 , 5.ேசாழ1ர� (ேப) �.எD.ப7. நக�-வா�03 , 

6.ேசாழ1ர� (ேப) தாP� நக�-வா�03 , 7.ேசாழ1ர� (ேப) அQயனா� ேகாவ79ெத/-

வா�013 , 8.ேசாழ1ர� (ேப) மகாராஜ1ர�ேரா0-வா�013 , 9.ேசாழ1ர� (ேப) 

உ�1காரெத/-வா�04 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

(வட�� பா��த க��ட� ேம�� ப�தி), 

   ,ேசாழ1ர� - 612503

1.ேசாழ1ர� (ேப) ராமாRஜ1ர� ��யான� ெத/வா�0-8 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) சி
ன 

அ�ரகார� வா�0-8 , 3.ேசாழ1ர� (ேப) மஜI2 நக� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

(வட�� பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி), 

   ,ேசாழ1ர� - 612503

1.ேசாழ1ர� (ேப)) ராமாRஜ1ர� ஆதிதிராவ7ட� ெத/வா�0-9 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) 

ராமாRஜ1ர� வ�@வ� ெத/வா�0-10 , 3.ேசாழ1ர� (ேப) ேமல LDM� 

 ெத/வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ஓ�0 க��ட�) ைமய க��ட�   

,ேசாழ1ர�-612503

1.ேசாழ1ர� (ேப) தி/�ப7�பா� ெத/ வா�0 -6 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) ேமல LDM� 

ெத/ Tவா�0-5 , 3.ேசாழ1ர� (ேப) ேதா�1 ெத/ வா�0-7 , 4.ேசாழ1ர� (ேப) 

ெமய7
ேரா0 வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9 அUக
வா� க��ட�, வட�� பா��த 

க��ட�   ,ேமலானேம0, ேசாழ1ர�-

612503

1.ேசாழ1ர� (ேப) ேமலான ேம0, ��யான� ெத/ Tவா�0 -11 , 2.ேசாழ1ர� (ேப) 

ேமலான ேம0 ஆதிதிராவ7ட� ெத/ Tவா�0-12 , 3.ேசாழ1ர� (ேப) ேமலான ேம0 

வ�@வ� ெத/ Tவா�0-12 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 அரB ேம9 நிைல�ப�ள�, (நபா�0 

க��ட� வட�� பா��த கிழ�� ப�தி 

அைற எN : 3),    ,ேசாழ1ர� இ/�1 

வ7ளXதகNட� - 612503

1.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ரYமான�யா ெத/  ெமய7
 ேரா0-வா�01 , 

2.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��யான�ெத/ ெமய7
 ேரா0-வா�02 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அரB ேம9 நிைல ப�ள� (ெத�� 

பா��த ?0த9 க��ட�),   

,ேசாழ1ர�,612503 (இ/�1) 

வ7ளXதகNட�

1.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 2@�கெவள� ெத/-வா�02 , 

2.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ராஜாUகந9Z� ேமல�ெத/-வா�01 , 

3.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 2@�கெவள�காலண7�ெத/-வா�02 , 

4.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வ7ளXதகNட� ேமல�ெத/-வா�02 , 

5.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நிஜா� நக�-வா�01 , 6.வ7ளXதகNட� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ராஜாUகந9Z� கீழ�ெத/-வா�01 , 7.வ7ளXதகNட� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) மஜI�2 நக�-வா�01 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

ேம�� ப�தி வட�� பா��த2   

,�மரU�� 612503

1.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) �மரU�� ��யானெத/-வா�01 , 2.�மரU�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) பாதர���-வா�01 , 3.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெர�நாத1ர� கீ.ஆதி தி. ெத/-வா�01 , 4.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

�மர
�� கீழெத/-வா�01 , 5.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

�மரU��ேமலெத/-வா�01 , 6.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேதவனா[ேசF 

சாைல-வா�02 , 7.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழா�2�றி\சிேமல�ெத/-

வா�02 , 8.�மரU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பXத1றா  ெத��ெத/-வா�02 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(?0த9 க��ட�)   ,உ�தமதான�,612503

1.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) உ�தமதான� வட�� ெத/-வா�01 , 

2.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) உ�தமதான�  ��யான�ெத/-வா�01 , 

3.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) உ�தமதான� ேமல�ெத/-வா�01 , 

4.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஊ/ைடயாந�த� ��யானெத/-வா�02 , 

5.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஊ/ைடயாந�த� ெத��ெத/-வா�02 , 

6.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஊ/ைடயாந�த� காலன�ெத/-வா�02 , 

7.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பXத1றாக]�காண7வ�ட�-வா�02 , 

8.உ�தமதான� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பாவானா[ேசF-வா�02 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 84
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 உதவ7ெப+� ந0நிைல�ப�ள� (ெத�� 

க��ட�) அைற எN 2   

,ேதவனா[ேசF,612501

1.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப7�ைளயா�ேகாவ79ெத/-வா�02 , 

2.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) மண9ேம0-வா�02 , 3.ேதவணா[ேசF (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) வடக^�காண7வ�ட�-��யானெத/-வா�01 , 4.ேதவணா[ேசF 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) வடக^�காண7வ�ட�-ஆதிதி. ெத/-வா�01 , 5.ேதவணா[ேசF 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) இைணப7Fயா�வ�ட���யானெத/-வா�01 , 

6.ேதவணா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) இைணப7Fயா�வ�ட�ஆதி தி.ெத/-வா�01 , 

7.ேதவணா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�தியாகாலன�-வா�01 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 _ராமகி/`ணா உதவ7ெப+� 

ெதாட�க�ப�ள� வட��பா��த 2வ2 

அைற   ,ேதவனா[ேசF612501

1.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/-வா எN-2 , 2.ேதவனா[ேசF 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ப7�ைளயா�ேகாவ79ெத/-வா எN-2 , 3.ேதவனா[ேசF (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கைட�ெத/-வா எN-3 , 4.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழ�ெத/-வா எN-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 _ராமகி/`ணா உதவ7ெப/� 

ெதாட�க�ப�ள�, (வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி ?0த9 க��ட� 

ப7
1ற� அைற எN : 1),    

,ேதவனா[ேசF - 612501

1.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
ேரா0-வா எN-4 , 2.ேதவனா[ேசF 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ79ெத/-வா எN-4 , 3.ேதவனா[ேசF (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) அ�ம
ேகாவ79ெத/-வா எN-4 , 4.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) கீழஆதிதிராவ7ட�ெத/-வா எN-4 , 5.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

காளவாQ�கைரெத/-வா எN-4 , 6.ேதவனா[ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ7ட�ெத/-வா எN-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�     

,ேமலா�2��றி\சி,612501

1.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நIல�தந9Z� உைடயா�ெத/ வா�0-3 , 

2.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலா�2��றி\சி மாFய�ம
ேகாவ79 ெத/ 

வா�0-3 , 3.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நIல�தந9Z�ெத��� ெத/ வா�0-

3 , 4.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலா�2�றி\சிவட��� ெத/ வா�0-4 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(ேம�� பா��த 12 க��ட�)   

,ேமலா�2��றி\சி,612501

1.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலா�2�றி\சி ேமல�ெத/ வா�0-4 , 

2.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலா�2�றி\சி உைடயா� ெத/ வா�0-4 , 

3.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலா�2�றி\சி கீழ�ெத/ வா�0-4 , 

4.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலா�2�றி\சி ப7�ைளயா�ேகாவ79ெத/ 

வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

(எD.எD.ஏ க��ட�, ெத�� பா��த 

கிழ�� க��ட�),   ,நIர�தந9Z� 612501

1.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ,ேமல ம�+� வட�� ��யான ெத/ 

காவ�?ட� , 2.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நIல�தந9Z� வட�� ெத/ 

வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அரB உய�நிைல�ப�ள� (ெத�� பா��த 

?0த9 க��ட�),   ,நIர�தந9Z� 

612501

1.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நIல�தந9Z� ெமய7
 ேரா0  வா�0-2 , 

2.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காவ�?ட� ெமய7
ேரா0 வா�0-1 , 

3.நIல�தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�பல�கார�ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� ப�தி  க��ட�)   ,��தாUகி 

612303

1.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��தாUகி காலன�ெத/ -வா�01 , 

2.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��தாUகி 12ெத/-வா�02 , 3.ெகா�தU�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ��தாUகி ெமய7
ேரா0-வா�03 , 4.ெகா�தU�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ��தாUகி லய
கைர-வா�04 , 5.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

��தாUகி வட��ெத/ -வா�05 , 6.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��தாUகி 

ேமலெத/-வா�06 , 7.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��தாUகி ெத��ெத/ -

வா�07 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 _ BXதரகேணசா உதவ7ெப+� 

ெதாட�க� ப�ள�    ,ெகா�தU�� 612303

1.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��ெத/-வா�01 , 2.ெகா�தU�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) வட��ெத/-வா�02 , 3.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 12�ெத/-

வா�03 , 4.ெகா�தU��  (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/-வா�04 , 5.ெகா�தU�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) பைழயகாலன�ெத/-வா�05 , 6.ெகா�தU�� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ேகாழி�பNைணகாலன�ெத/-வா�06 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ெப/Xதைலவ� காமராஜ� ெதாட�க 

ப�ள� வட�� பா��த ேம�� க��ட�  

 ,ெகா�தU�� த��மா9 - 612303

1.ெகா�தU�� த�0மா9 (வ.கி) ெகா�தU�� (ஊ) த�0மா9ப0ைக-வா�07 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(ெத�� க��ட� ெத�� ப�தி)   

,தி/�1ற�ப7ய�-612303

1.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலவ Iதி-வா�02 , 2.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேவளா� ெத/-வா�02 , 3.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 12� 

ெத/-வா�02 , 4.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� வ Iதி-வா�02 , 

5.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��தாUகிசாைல-வா�02 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� க��ட� வட�� ப�தி)   

,தி/�1ற�ப7ய�-612303

1.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணாைரDமி9காலன�-வா�02 , 

2.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெசா�கபைன சX2-வா�02 , 

3.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மடவ7ளாக�-வா�02 , 4.தி/�1ற�ப7ய� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
 ேரா0-வா�02 , 5.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெகா�தைக ெத/-வா�02 , 6.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

உ�திைரஆதிதிராவ7ட�ெத/ -வா�02 , 7.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

�ள�தUகைரெத/ -வா�02 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� வடகிழ�� க��ட�), ெத�� 

இ+திய79   ,தி/�ப7ற�ப7ய�-612303

1.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ)  பால�கைர ெமய7
 ேரா0  வா�0-3 , 

2.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாதாேகாவ79ெத/ வா�0-3 , 

3.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பால�கைர ேமல�ெத/ வா�0-3 , 

4.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெபா
ேப�திேரா0 வா�0-3 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� வடகிழ�� க��ட�) வட�� 

இ+திய79   ,தி/�ப7ற�ப7ய�-612303

1.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) உ\சி�க�டைள வா�0-3 , 2.தி/�1ற�ப7ய� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) கNணU��ேரா0 வா�0-3 , 3.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ஆலமU�றி\சி ெமய7
ேரா0 வா�0-3 , 4.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

உ�திைர கிராம� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல� ப�ள� 

ெத
ேம�� 12க��ட�   

,தி/�1ற�ப7ய�,612303

1.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிNடா
 ெத/ வா�0-1 , 2.தி/�1ற�ப7ய� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) யா<�பாணமட�2சX2 வா�0-1 , 3.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெபா
ன�ய�ம
ேகாவ79 சX2 வா�0-1 , 4.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கீழவ Iதி வா�0-1 , 5.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச
னதி 

ெத/ , வா�0-1 , 6.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� வ Iதி வா�0-1 , 

7.தி/�1ற�ப7ய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலவ Iதி சX2 வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 பாரதி உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள�  

கிழ��க��ட� ெத��ப�தி   

,ஆலம
�றி\சி-612501

1.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழபர�ைட ெமய7
 ேரா0  வா�0-1 , 

2.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழபர�ைடஆதிதிராவ7ட� ெத/  வா�0-1 , 

3.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வாளா1ர� ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0-1 , 

4.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வாள1ர� ��யானெத/ வா�0-1 , 5.வாளா1ர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) வாளா1ர�  ேமலபர�ைடெத/ வா�0-1 , 6.வாளா1ர� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) L�திய1ர� ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0-1 , 7.வாளா1ர� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) L�திய1ர� அசா�ந�த� ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 பாரதி உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள�  

கிழ��க��ட� வட��ப�தி   

,ஆலம
�றி\சி-612501

1.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) L�திய1ர� ��யான�ெத/ வா�0-2 , 

2.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலம
�றி\சி ஆ.தி.ெத/ வா�0-2 , 

3.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலம
�றி\சி ெமய7
ேரா0 வா�0-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 பாரதி உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� 

(Lத
ைம க��ட�)   

,ஆலம
�றி\சி,612501

1.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி  கீழ�ெத/ -வா�03 , 

2.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி  ெத���ெத/ -வா�03 , 

3.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி, ேமல�ெத/  -வா�03 , 

4.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி வட��ெத/ -வா�03 , 

5.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி ெமய7
ேரா0 -வா�03 , 

6.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி உைடயா�ெத/ -வா�03 , 

7.வாளா1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி ஆ.தி.ெத/ -வா�03 , 8.வாளா1ர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆலமU�றி\சி ேமல ஆ.தி.ெத/ -வா�03 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 _ரா� உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள�   

,க�\ச�பா�,612501

1.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ரஹார�-வா�01 , 2.க�\ச�பா� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/-வா�02 , 3.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

மண9ேம�0�ெத/-வா�02 , 4.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி/1ற�ப7ய� 

ெமய7
ேரா0-வா�02 , 5.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� 

ஆதிதிராவ7ட�ெத/-வா�02 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 மின�வா ெதாட�க ப�ள� (வட�� 

பா��த ப7 ப7ளா� க��ட�)   

,க�\ச�பா�,612501

1.க�\ச�பா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகாய79ப�2 ஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0-1 , 

2.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நIர�தந9Z� ெமய7
ேரா0-வா�01 , 

3.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/-வா�01 , 4.க�\ச�பா�  (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) உைடயா�ெத/-வா�01 , 5.க�\ச�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேகாய79ப�2ெத/-வா�01 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�   

,அகரா�a�,612501

1.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ)  ேமல ஆதிதிராவ7ட�ெத/  வா�0-1 , 

2.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ7ட�ெத/  வா�0-1 , 3.அகரா�a� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத/ வா�0-1 , 4.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ந0�ெத/ வா�0-1&2 , 5.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அQயனா�ேகாவ79 ெத/ 

வா�0-2 , 6.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��ெத/ வா�0-2 , 7.அகரா�a� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெகா�தவாச9 வா�0-2 , 8.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

சா�தU�� ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0-2&3 , 9.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

சா�தU�� ��யானெத/ வா�0-3 , 10.அகரா�a� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சா�தU�� 

ெப/மா�ேகாவ79 ெத/ வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊரா�சி ம
ற சLதாய?ட�   

,தி/ந9Z�,612501

1.தி/ந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
 ேரா0-வா�01 , 2.தி/ந9Z� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ7ட� ெத/-வா�02 , 3.தி/ந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெமய7
ேரா0-வா�01 , 4.தி/ந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அ�ரஹார�-வா�01 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள�(ேம�� க��ட�)   

,க9Z� -612503

1.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�க9Z� ேமல�ெத/ வா�0 எN-1 , 2.க9Z� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) க9Z� வட���ெத/ வா�0 எN-2 , 3.க9Z� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) க9Z� அ�ரஹார�ெத/ வா�0 எண-3 , 4.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

க9Z� அNணாநக� வா�0 எN-4 , 5.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க9Z� 

ெமய7
ேரா0 வா�0 எN-5 , 6.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க9Z� கீழ��ள� 

ெத/  வா�0  எN  -6 , 7.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம���� ேமல�ெத/ 

வா�0 எN-7 , 8.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம���� ெமய7
ேரா0 வா�0 எN-8 

, 9.ம���� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம���� கீழ�ெத/ வா�0 எN-9 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�     

,ெச/��,612503

1.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெச/��   பைழய�ெத/-வா�02 , 2.க9Z� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெச+�� 12ெத/-வா�02 , 3.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெச+�� 

மXதகைர-வா�02 , 4.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெச+��ெத��ெத/-வா�02 , 

5.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெச+��வட��ெத/-வா�02 , 6.க9Z� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ஆ�றUகைரெத/-வா�03 , 7.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெமய7
ேரா0-வா�03 , 8.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மண7��ள� ெத/-வா�03 , 

9.க9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கள�பர� ��யானெத/-வா�03 , 10.க9Z� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கள�பர� ஆதிதிராவ7ட�ெத/-வா�03 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள�, 

பைழய க��ட�, ஏ ப7 எ9 வ��பைற,  

 ,ேகாவ7லா\ேசF-612503

1.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�த� ��யான�ெத/ வா�0-2 , 

2.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�த� ேமல ஆதிதிராவ7ட� ெத/  வா�0-2 , 

3.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�த�வ�@வ� ெத/ வா�0-2 , 

4.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�த� ெமய7
 ேரா0 வா�0-1 , 

5.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) Lழைல வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள�,  

கிழ�� பா��த, ?0த9 ப�ள� 

க��ட�,   ,ேகாவ7லா\ேசF-612503

1.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகாவ7லா\ேசF கீழஆதிதிராவ7ட� ெத/  

வா�0-1 , 2.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகாவ7லா\ேசF��யான� ெத/ 

வா�0-1 , 3.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகாவ7லா\ேசF ெமய7
ேரா0 

வா�0-1 , 4.ேகாவ7லா\ேசF (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ7ட� ெத/ 

வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள�     

 ,க�ள�1லி��,612501

1.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி�� ேமல�ெத/-வா�01 , 

2.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி�� கீழ�ெத/-வா�01 , 

3.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி�� வட��ெத/-வா�01 , 

4.க�ள1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி��ெத
ன�ேதா�1ெத/-வா�01 , 

5.க�ள1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி�� சீRவாசராcெத/-வா�01 , 

6.க�ள1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி�� பாரதியா�ெத/-வா�01 , 

7.க�ள1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி��ெத��ச�பாெவள�திட9-வா�01 , 

8.க�ள1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள�1லி�� காXதிநக�-வா�0-1 , 

9.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) d�ெகா9ைல ெத/-வா�01 , 10.க�ள�1லி�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெகாNடாU��ெத/-வா�0-1 , 11.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ெச
ைனசாைல வா�01 , 12.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க/ைவேதா�1-

வா�01 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ராம
 உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா�த க��ட�     ,மண\ேசF 

க�ள�1லி��-612501

1.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மண[ேசF தி/ம[சனவ Iதி-வா�02 , 

2.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ரகார�-வா�0-2 , 3.க�ள�1லி�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெத��ெத/-வா�02 , 4.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

பஜைனமட�2ெத/-வா�02 , 5.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) d�பகா�சாைல-

வா�02 , 6.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப7�ைளயா�ேகாவ79ெத/-வா�02 , 

7.க�ள�1லி�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மண[ேசF12�ெத/-வா�02 , 8.க�ள�1லி�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) மண[ேசFேமல�ெத/-வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� (ெத�� 

ப�தி)   ,ெகாரநா�0�க/�d� (ெபFய 

க/�d�)-612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச
னதி ெத/  வா�0-1 , 2.ெகாரநா�0 

க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சி
னவ Iதி வா�0-1 , 3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/  வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அQய
 தி/வ�@வ� eலக க��ட�, 

தி/ம[சன வ Iதி,    

,ெகாரநா�0க/�d� - 612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� வ Iதி  வா�0-1 , 2.ெகாரநா�0 

க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலவ Iதி வா�0-1 , 3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெச
ைனசாைல  வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� (வட�� 

ப�தி)   ,ெகாரநா�0�க/�d� (ெபFய 

க/�d�),612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெகா.க/�d�. ந�த� வா�0-1 , 

2.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெதாNடா
 �ள�, வா�0-2 , 

3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெச
ைன சாைல� ெத/  வா�0-2 , 

4.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாண7�கநா\சியா� ேகாவ79 ெத/�க� 

வா�0-2 , 5.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேதா�1�ெத/ வா�0-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சிம
ற அfவலக� (L
ப�தி)  

 ,ெகாரநா�0�க/�d�),612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ம
 ேகாய79ெத/ வா�0-2 , 

2.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ம
 ேகாய79ேமல�ெத/ வா�0-2 , 

3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ம
 ேகாய79வட��ெத/ வா�0-2 , 

4.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம[சமாவ� வா�0-2 , 5.ெகாரநா�0 

க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சி
னக/�d� வா�0-2 , 6.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ஆ�றUகைரெத/ வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 கா��தி� வ7�யாலயா ெம�F� ப�ள�  

(ெத�� க��ட� வட�� ப��த2 

அைற எN 4), ைபபாD ேரா0,   

,ெகாரநா�0�க/�d�-612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ைத�கா9 வா�0-4 , 2.ெகாரநா�0 

க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) d�1கா� சாைல நாடா�ெத/ வா�0-4 , 3.ெகாரநா�0 

க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) d�1கா�சாைல வா�0-4 , 4.ெகாரநா�0 க/�d� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெரUகா நக� வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 உதவ7ெப+� ந0நிைல� ப�ள� 

(கீ<தள� வட���ப�தி)   

,ெகாரநா�0�க/�d�),612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப�ள�வாச9 ெத/ வா�0-3 , 

2.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ரYமான�யாெத/ வா�0-3 , 

3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ைவயா1F  ெத/  வா�0-5 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அUக
வா� க��ட�, (ெத�� பா��த 

க��ட�), சXதனா�1ர�,    

,ெகாரநா�0க/�d�2 - 612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சXதனா�1ர� ேகண7�ெத/ வட�� 

ெத/ வா�0-5 , 2.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சXதனா�1ர� 

மாதாேகாவ79ெத/ �+��ெத/ ந0�ெத/ , 3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) சXதனா�1ர� ஒ�தெத/ வா�0-5 , 4.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) சXதனா�1ர� 12ெத/ வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 உதவ7ெப+� ந0நிைல� ப�ள� 

(கீ<தள� ெத��ப�தி)   

,ெகாரநா�0�க/�d�),612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெகா.க/�d� தி/ம[சனவ Iதி-வா�03 , 

2.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சி
னLDM� ெத/-வா�0-3 , 

3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ைரDமி9 ெத/ -வா�03 , 

4.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெரசா� காலன�-வா�03 , 5.ெகாரநா�0 

க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) யாதவ� ெத/-வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 ஊரா�சி ஒ
றிய இ-ேசைவ ைமய 

க��ட�, (கிழ�� பா��த க��ட�),    

,ெகாரநா�0க/�d� - 612501

1.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�திர� க/�d� யாதவ� ெத/ வா�05 

, 2.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�திர� க/�d� ெச���ெத/-வா�05 

, 3.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�திர� க/�d� LDM� ெத/-

வா�05 , 4.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�திர� க/�d�வட���ெத/ 

-வா�05 , 5.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�திர� க/�d� வாgவ 

ெத/-வா�05 , 6.ெகாரநா�0 க/�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�திர�க/�d� 

அUகாள�ம
ேகாவ79ெத/-வா�05 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ
றிய  ந0நிைல�ப�ள� 

கிழ�� க��ட�, (எD.எD.ஏ க��ட�) 

ைமயப�தி   ,அh�,612501

1.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/ வட��-வா�01 , 2.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

வட��ெத/ வா�0-1 , 3.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/-வா�0-1 , 4.அh� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�சX2-வா�01 , 5.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/ 

ெத��-வா�02 , 6.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப7�ைளயா�ேகாவ79 ெத/-வா�02 , 

7.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��ெத/-வா�02 , 8.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ஜ9லிெகா9ைலெத/-வா�02 , 9.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மXைதெவள�-வா�02 , 

10.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
ேரா0-வா�02 , 11.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அNணாகாலன�-வா�02 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள�,  

ெத�� பா��த, பைழய க��ட�,   

,அh� - 612501

1.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேவளா�� வா�0-3 , 2.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

காமராi நக� 3 வ2 ெத/ வா�0-3 , 3.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காமராi நக� 

4வ2 ெத/ வா�0-3 , 4.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0-4 , 

5.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வ�@வ� திட9 வா�0-4 , 6.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெச���ள� வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள�,  

வட�� பா��த, (1திய க��ட�)   

,அh� - 612501

1.அh� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சாரதிதிட9 & சாரதி நக� வா�0-4 , 2.இனா� அh� 

(வ.கி) அh� (ஊ) ேபாMD காலன� வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள�  

வட��ப�தி   ,ஏரகர�,612303

1.ஏரகர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��ெத/-வா�01 , 2.ஏரகர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழ�ெத/-வா�01 , 3.ஏரகர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/-வா�01 , 4.ஏரகர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணாகாலன�-வா�0-1 , 5.ஏரகர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேம�0�ெத/-வா�01 , 6.ஏரகர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��ெத/-வா�01 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� (ெத�� 

ப�தி)   ,ஏரகர�-612303

1.j�ப� ேகாய79 (வ.கி) ஏரகர� (ஊ) j�ப� ேகாய79 ஆதிதிராவ7ட� ெத/  

வா�0-2 , 2.ேமல�காேவF (வ.கி) ஏரகர� (ஊ) ப�ட�கா9 அ�ேப�கா� நக� 

ேம�0�ெத/ வா�0-2 , 3.ேமல�காேவF (வ.கி) ஏரகர� (ஊ) ஏரகர� வழிநட�1  

வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 மகள�� Bய உதவ7 �^ க��ட� 

(ேம�� பா��த2)   ,ஏரகர�-612303

1.ேமல�காேவF (வ.கி) ஏரகர� (ஊ) ஜாமியா நக�- வாஎN-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(வட���ப�தி)   ,இ
ன�d�,612303

1.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத/ -வாஎN-1 , 2.இ
ன�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேமலெத/-வா�0 எN-1 , 3.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அ�ரஹார� ெத/-வாஎN-1 , 4.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 12�ெத/-வா�0 

எN-1 , 5.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேதா�1�ெத/-வா�0 எN-1 , 

6.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��ெத/ -வா�0 எN-1 , 7.இ
ன�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) காXதிநக� -வாஎN-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� ப�தி)   ,இ
ன�d�,612303

1.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
ேரா0-வா�02 , 2.இ
ன�d� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) 1ள�ய�பா� ��யானெத/-வா�02 , 3.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

தி/வ�@வ�ெத/-வா�03 , 4.இ
ன�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 1ள�ய�பா�காலன�-

வா�02 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(வட��� ப�தி)   ,பா1ராஜ1ர�,612302

1.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ம
 ேகாவ79 ெத/ வா�0-2 , 2.பா1ராஜ1ர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
ேகாவ79 ெத/ வா�0-2 , 3.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) பா1ராஜ1ர� அ�ரகார� வா�0--3 , 4.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேதா�1ெத/ வா�0-3 , 5.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

��தாண7�ள�ெத/லய
கைர  வா�0-3 , 6.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ப�ள�வாச9ெத/ வா�0-3 , 7.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� 

ஆதிதிராவ7டவ�@வ� ெத/ வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம�� பா��த ெத�� ப�தி)   

,பா1ராஜ1ர�-612302

1.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மUகள� நக�  வா�0-4 , 2.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நிkப�மாநக� , 3.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பா1ராஜ1ர� 

ெமய7
ேரா0 வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 eலக க��ட�, ெத�� பா��த2   

,தி�ம��, பா1ராஜ1ர�-612302

1.தி�ம���  (வ.கி) பா1ராஜ1ர� (ஊ) தி�ம��� ஆதிதிராவ7ட�ெத/  வா�0-1 , 

2.தி�ம���  (வ.கி) பா1ராஜ1ர� (ஊ) மணெவள� ெத/ வா�0-1 , 3.தி�ம���  

(வ.கி) பா1ராஜ1ர� (ஊ) அ/�ேஜாதி நக� அ�ரஹார�  வா�0-1 , 4.தி�ம���  

(வ.கி) பா1ராஜ1ர� (ஊ) ெகாU�ராய� �ள�ெத/  வா�0-1 , 5.தி�ம���  (வ.கி) 

பா1ராஜ1ர� (ஊ) தி�ம��� ெமய7
ேரா0 லய
கைர  வா�0--2 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  (ந0 

ப�தி)   ,பா1ராஜ1ர�-612302

1.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 1ள�ய[ேசF ெமய7
ேரா0 வா�0-3 , 

2.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 1ள�ய[ேசF ப7�ைளயா�ேகாவ79 ெத/  வா�0-

4 , 3.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலெகா�ைட�� ஆதிதிராவ7ட�ெத/, 

ெமய7
ேரா0 வா�0- , 4.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழெகா�ைட�� 

ஆதிதிராவ7ட�ெத/  வா�0-5 , 5.பா1ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாதவ1ர� 

வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ேநஷன9 வ7�யாலயா சி. ப7. எD. இ 

ப�ள� (அைற எN 1) ஆ�ேடா நக� 

ெச
ைன சாைல,   ,ெப/மாN�,612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) ெஜபமாைல 1ர� வா�0-4 , 2.ெப/�பாN� (ெச.ட) 

பாலாஜி நக� வா�0-5 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) கி/`ணா நக� வா�05 , 

4.ெப/�பாN� (ெச.ட) உ�1�திட9 வா�04 , 5.ெப/�பாN� (ெச.ட) 

சி
ன�மா�க9லைர வா�05 , 6.ெப/�பாN� (ெச.ட) கவ7பாரதி நக� வா�05 , 

7.ெப/�பாN� (ெச.ட) ஐ.எ\.எ�.� நக� வா�05 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64 ேநஷன9 வ7�யாலயா சி. ப7. எD. இ 

ப�ள� ( அைற எN 2) ஆ�ேடா நக� 

ெச
ைன சாைல,   ,ெப/மாN�-612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) தி/நக�வா�0-4 , 2.ெப/�பாN� (ெச.ட) ஆ�ேடாநக� 

வா�0- 4, 5 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) மா/தி நக� வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ேநஷன9 வ7�யாலயா சி. ப7. எD. இ 

ப�ள� (அைற எN 3) ஆ�ேடா நக� 

ெச
ைன சாைல,   ,ெப/மாN�-612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) அ/�நக� வா�05 , 2.ெப/�பாN� (ெச.ட) ம/தL�2 

நக�வா�0-5 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) பழன�\சாமி நக�வா�0-5 , 4.ெப/�பாN� 

(ெச.ட) ேச2ரா� நக�வா�0-5 , 5.ெப/�பாN� (ெச.ட) இXதிராநக� வா�05 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 eலக க��ட�, ெர�தின1F நக�, 

நIர�தந9Z� ேரா0,   ,ெப/மாN� - 

612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) ெல�Bமி நக� வா�02 , 2.ெப/�பாN� (ெச.ட) ரா� நக� 

வா�0-  2 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) 12 ரா� நக� வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம��க��ட� ேம��ப�தி   

,ெப/�பாN�-612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) சகாஜி நாய�க
ேதா�1 வா�02 , 2.ெப/�பாN� (ெச.ட) 

கணபதி நக�  வா 2 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) ெமய7
ேரா0 வா�0-2 , 

4.ெப/�பாN� (ெச.ட) ராஜா நக� வா�0-  1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 1திய 

ேம�� க��ட�கிழ��ப�தி   

,ெப/மாN�-612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) மாதாேகாவ79 ெத/ வா�0-1 , 2.ெப/�பாN� (ெச.ட) 

காமராiநக� 1 வ2 ெத/ வா�0-1 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) காமராiநக� 2 

வ2ெத/  வா�0-1 , 4.ெப/�பாN� (ெச.ட) காமராi நக� 7 வ2 ெத/   வா�0-3 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 1திய 

ேம�� க��ட�ேம��ப�தி   

,ெப/மாN�-612002

1.ெப/�பாN� (ெச.ட) காமராiநக� 5 வ2 ெத/ வா�0-2 , 2.ெப/�பாN� 

(ெச.ட) காமராiநக� 5வ2ெத/ வா�0-2 , 3.ெப/�பாN� (ெச.ட) காமராi நக� 6 

வ2 ெத/   வா�0- 2 ,3 , 4.ெப/�பாN� (ெச.ட) ஜி .� .நாk0 ெத/ , 

5.ெப/�பாN� (ெச.ட) வ.G.சி ெத/ வா�0-2 , 6.ெப/�பாN� (ெச.ட) ேந/ நக� 

வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 அரB ெபNக� ேம9நிைல� ப�ள� 

அைற எN 11   ,��பேகாண�, உ�@�-

612001

1.உ�@� (ெச.ட) வ��ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெமய7
 ேரா0வா�0-2 , 2.உ�@� 

(ெச.ட) க
ன�கா�பா� நக� வா�0-2  , 3.உ�@� (ெச.ட) க�@�கைடசX2 வா�0-

2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அரB ெபNக� ேம9நிைல� ப�ள� 

அைற எN 8   ,��பேகாண�, உ�@�-

612001

1.உ�@� (ெச.ட) இXதிரா நக�வா�0-2 , 2.உ�@� (ெச.ட) L�ைதயா நக� வா�0-2 

, 3.உ�@� (வ.கி) ம�+� (ெச.ட) L/க
 காலன� வா�0-2 , 4.உ�@� (ெச.ட) 

கிறிD2ராஜா நக� வா�0-2 , 5.உ�@�(ெச.ட) LDதபா நக� வா�0-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 அரB ெபNக� ேம9நிைல� ப�ள� 

ெத�� க��ட�அைற எN 6   

,உ�n� -612001

1.உ�@� (ெச.ட) ஆனX� நக�வா�0-2 , 2.உ�@� (ெச.ட)  _ரா� நக� வா�0-2 , 

3.உ�@� (ெச.ட) _நக� காலன�  வா�0-2 , 4.உ�@� (ெச.ட) 

��பாU�ள�,ெச�காUக
ன� ,எழி9 நக� வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அரB ெபNக� ேம9நிைல� ப�ள� 

ெத�� க��ட� அைற எN 5   

,உ�n� -612001

1.உ�n� (ெச.ட) ேகாைடயா
 ேதா�ட� வா�0-3 , 2.உ�@� (ெச.ட) சUகைரQய� 

ேதா�ட�  வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 அரB ெபNக� ேம9நிைல� ப�ள�, 

(ெத�� க��ட� அைற எN : 7),    

,உ�n�-612001

1.உ�@� (ெச.ட) ந0�ேதா�1 ேமாF�கைர வா�0-2 , 2.உ�@� (ெச.ட) �/சாமி 

நக�வா�0-2 , 3.உ�@� (ெச.ட) சி
னகைர  வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம��க��ட� ெத��ப�தி   

,ெச��மNடப�,உ�n� 612001

1.உ�@� (ெச.ட) ெச��மNடப�  ெமய7
ேரா0 (கதGஎN 71-150)வா�0-1 , 

2.உ�@� (ெச.ட) ெவUகேடச
 நக�  வா�0-1 , 3.உ�@� (ெச.ட) 

ெசௗடா�ப7காநக�  வா�0-1 , 4.உ�@� (ெச.ட) ெச��மNடப� கணபதிநக�  

வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம��க��ட� வட��ப�தி   

,ெச��மNடப�,உ�n� 612001

1.உ�@� (ெச.ட) ராதா நக�  வா�0-1 , 2.உ�@� (ெச.ட) வட��ெத/  வா�0-1 , 

3.உ�@� (ெச.ட) j�பனா� நக� வா�0-1 , 4.உ�@� (ெச.ட) ராஜIc நக�  வா�0-1 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� 1திய க��ட� ேம��ப�தி 

உ�n�.    ,ெச��மNடப�,612001

1.உ�@� (ெச.ட) ெச�� மNடப�  ெமய7
 ேரா0 கதGஎN 151-250 வா�0-1 , 

2.உ�@� (ெச.ட) L9ைல நக� வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 eலக� க��ட�, அரசின� ெபNக� 

ேம9நிைல� ப�ள�,   ,உ�n� - 612001

1.உ�@� (ெச.ட) சி
னக�0 கைர வா�0-3 , 2.உ�@� (ெச.ட) /�மண7 அ�மா� 

நக� வா�0-3 , 3.உ�@� (ெச.ட) கேண`நக� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

79 79 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� 1திய க��ட� கிழ��ப�தி 

உ�n�,   ,ெச��மNடப�,612001

1.உ�@� (ெச.ட) உதய� நக� வா�0-3 , 2.உ�@� (ெச.ட) இராதாகி/`ண
 நக� 

 வா�0-3 , 3.உ�@� (ெச.ட) லய
 கைர வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 அரB மகள�� ேம9 நிைல ப�ள� (அைற 

எN.4 கிழ�� பா��த2).   

,ெச��மNடப�,612001

1.உ�@� (ெச.ட) B�1ெல`மி நக�,அ
ைன அ[Bக� நக� ப7ரதான சாைல,அரB 

ெபNக� ேமநிைல�ப�ள� சாைல  வா�0-3  , 2.உ�@� (ெச.ட) அனைன ெதரசா 

நக�,அ
ைன அ[Bக� நக� வ7Fவா�க� எD எD நக�,ப7Dமி9லா நக� வா�0-

3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 அரB ெபNக� ேம9நிைல� ப�ள�, 

(1திய க��ட� Lத9 அைற, ெத�� 

பா��த2 வட�� ப�தி),    ,உ�n�-

612001

1.உ�@� (ெச.ட) ப7�ைளயா�ெகாவ79 ெத/ வா�0-3 , 2.உ�@� (ெச.ட) தி/ வ7.க 

 நக�,அரB ெபNக� ேமநிைல�ப�ள�  வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ேம�� க��ட�   

,அ�மாச�திர�-612103

1.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சXதான கணபதி ெத/  வா�0 எN-1 , 

2.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழச�திர� ெமய7
 ேரா0 வா�0 எN-1 , 

3.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி/ம[சன வ Iதி வா�0 எN-1 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(ெத�� பா��த) வட�� க��ட�   

,அ�மாச�திர�-612103

1.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வாண7ய� ெத/வா�0 எN-2 , 

2.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணாநக� வா�0 எN-2 , 3.அ�மாச�திர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) சாலிய� ெத/ வா�0 எN-2 , 4.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ெச��� ெத/  வா�0 எN-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 1திய ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள�, ெத�� க��ட�, 

கிழ�� பா��2, வட�� இ+தி   

,அ�மாச�திர�-612103

1.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
 ேகாவ79 வட�� வ Iதி   வா�0-3 , 

2.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
ேகாவ79 ேமல வ Iதி  வா�0-3 , 

3.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
ேகாவ79 கீழ வ Iதி வா�0-3 , 

4.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
ேகாவ79 ெத�� வ Iதி வா�0-3 , 

5.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெசா�ணா�பா�  நக� வா�0 எN-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 1திய ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள�, ெத�� க��ட�, 

கிழ�� பா�த2, ெத�� இ+தி   

,அ�மாச�திர�-612103

1.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 12 அ�ரஹார� வா�0-3 , 2.அ�மாச�திர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேசாழ
 நக� வா�0-3 , 3.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

சிவ
ச
னதி  ெத/ வா�0-3 , 4.அ�மாச�திர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலச�திர� 

ெமய7
ேரா0  வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 eலக� க��ட� ஊரா�சி அfவலக� 

அ/கி9   ,ம/த� 612103

1.அ�மாச�திர� (வ.கி)உமாமேகDவர1ர�(ஊ) சாரUகபாண7 ேப�ைட  வா�0-4 , 

2.அ�மாச�திர� (வ.கி )உமாமேகDவர1ர� (ஊ) ம/த� இனா�  வா�0-4 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 உதவ7ெப+� ந0நிைல�ப�ள� 

(வட��ப�தி)   ,ச
னா1ர� 612204

1.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) தி/வ7ைடம/a�  சாைல  வா�0-1 , 

2.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) ச
னா1ர� ��யான�ெத/ வா�0-1 , 

3.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) ச
னா1ர� ஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0-

1 , 4.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) LDM�  ெத/ வா�0--2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

88 88 உதவ7ெப+� ந0நிைல�ப�ள� (1திய 

க��ட�)   ,ச
னா1ர� 612204

1.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) பனXேதா�1 வா�0-1 , 2.ச
னா1ர� 

(வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத/ வா�0-1 , 3.ச
னா1ர� (வ.கி) 

தி/நாேகDவர� (ஊ) ெசU�Xத� ெத/ வா�0-2 , 4.ச
னா1ர� (வ.கி) 

தி/நாேகDவர� (ஊ) ச
னா1ர� மாFய�ம
 ேகாவ79 ெத/ வா�0-2 , 

5.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) ேந�தாஜி  ெத/ வா�0-4 , 

6.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) தி/நாேகDவர� ெமய7
 ேரா0 வா�0-

4 , 7.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) கீழ� 12� ெத/ வா�0-4 , 

8.ச
னா1ர� (வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) அரசமர சX2 வா�0-4 , 9.ச
னா1ர� 

(வ.கி) தி/நாேகDவர� (ஊ) ெபா
R��ைட பாரதிதாச
 நக� வா�0-4 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அரசின� ேம9நிைல�ப�ள� 

(ெத
கிழ�� க��ட� 

கிழ��ப�திஅைற எN 14)   

,தி/நாேகDவர� 612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) திெரௗபதிய�ம
 ேகாவ79 ெத/ Tவா�0-5 , 

2.தி/நாேகDவர�(ேப) ேதா�1 ெத/ வா�0-6 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) LDM� 

ெத/ வா�0-6 , 4.தி/நாேகDவர�(ேப) LDM� சX2 வா�0-6 , 

5.தி/நாேகDவர�(ேப) ப�ள�வாச9 ெத/ வா�0-6 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 அரசின� ேம9நிைல�ப�ள� 

(ெத
கிழ�� க��ட� 

ேம��ப�திஅைறஎN16)   

,தி/நாேகDவர� 612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) 12� ெத/ வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

91 91 அரசின� ேம9நிைலப�ள�( ெத
கிழ�� 

க��ட�)கிழ��ப�தி அைற எN.15   

,தி/நாேகDவர�-612204

1.தி/நாேகDவர� (ேப) அ��தஜாம க�டைள� ெத/ வா�0-15 , 

2.தி/நாேகDவர�(ேப) க\சா� �ள� ெத/ வா�0-15 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) 

கீழவட�ேபா�கி ெத/ வா�0-15 , 4.தி/நாேகDவர�(ேப) சிவ
 ேகாய79 கீழ 

வ Iதி வா�0-3 , 5.தி/நாேகDவர�(ேப) கீழ மடவ7ளாக� வா�0-13 , 

6.தி/நாேகDவர�(ேப) வட�� மடவ7ளாக� Tவா�0-13 , 7.தி/நாேகDவர�(ேப) 

ம�டகNண7 ஆதிதிராவ7ட� ெத/ Tவா�0-7 , 8.தி/நாேகDவர�(ேப) சிவ
 

ச
னதி� ெத/ Tவா�0-13 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

,அXதமUகல�   ,தி/நாேகDவர�-612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) அXதமUகல� ெமய7
 ேரா0 Tவா�0-3 , 

2.தி/நாேகDவர�(ேப) அXதமUகல� ேமல வ Iதி Tவா�0-3 , 

3.தி/நாேகDவர�(ேப) அXதமUகல� கீழ வ Iதி Tவா�0-3 , 4.தி/நாேகDவர�(ேப) 

அXதமUகல� மாதாேகாவ79 ெத/ Tவா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 அரசின� ேம9நிைல�ப�ள� (வட�� 

ப�க�ேம��க��ட� கிழ��ப�தி 

அைற2   ,தி/நாேகDவர� 612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) உ�ப7லிய�ப
 ேகாய79 தி/ம[சன வ Iதி வா�0-8 , 

2.தி/நாேகDவர�(ேப) மாFய�ம
 ேகாய79 ச
னதி� ெத/ ேம�� வா�0-8 , 

3.தி/நாேகDவர�(ேப) மாFய�ம
ேகாவ79 ச
னதி� ெத/ கிழ�� வா�0-8 , 

4.தி/நாேகDவர�(ேப) பைழய ேசட�ெத/ (அப7ேசகக�டைள ) வா�0-8 , 

5.தி/நாேகDவர�(ேப) உ�ப7லிய�ப
 ேகாய79 ��யான� ெத/ வா�0-8 , 

6.தி/நாேகDவர�(ேப) பைழய ெச��� ெத/ வா�0-8 , 7.தி/நாேகDவர�(ேப) 

ேதவனா� வ7ளாக� வா�0-8 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

94 94 அரசின� ேம9நிைல�ப�ள� (வட�� 

ப�க�ேம��க��ட� ேம��ப�தி 

அைற எN 1   ,தி/நாேகDவர� 612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) சி
ன ேதவனா� வ7ளாக� வா�0-8 , 

2.தி/நாேகDவர�(ேப) ெச�ப7யமைல ேசன�ய� ெத/ Tவா�0-8 , 

3.தி/நாேகDவர�(ேப) ெச�ப7யமைல வாண7ய� ெத/   வா�0-8 , 

4.தி/நாேகDவர�(ேப) ேதவனா� வ7ளாக� ஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0-8 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத��ப�தி)   ,தி/நாேகDவர� 612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) ��பேகாண� சாைல வா�0-12 , 2.தி/நாேகDவர�(ேப) 

ேமல வட�ேபா�கி� ெத/ வா�0-12 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) ேமல மடவ7ளாக� 

வா�0-12 , 4.தி/நாேகDவர�(ேப) கீழ வ Iதி வா�0-12 , 5.தி/நாேகDவர�(ேப) 

பழXெத/ வா�0-12 , 6.தி/நாேகDவர�(ேப) ெத��மடவ7ளாக� வா�0-12 , 

7.தி/நாேகDவர�(ேப) ேமல வ Iதி வா�0-12 , 8.தி/நாேகDவர�(ேப) 

வ7ஜயெல�Bமி நக� வா�0-12 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(வட�� க��ட� ேம�� ப�தி)   

,தி/நாேகDவர�-612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) வட�� வ Iதி வா�0-14 , 2.தி/நாேகDவர�(ேப) இரய79ேவ 

Dேடச
 சாைல Tவா�0-14 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) தி/மைல நக� வா�0-14 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி)   

,தி/நாேகDவர�-612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) எட�ெத/ வா�0-11 , 2.தி/நாேகDவர�(ேப) R.V நக� 

ேம�� வா�0-14 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) ஆ�.வ7.நக� கிழ�� வா�0-14 , 

4.தி/நாேகDவர�(ேப) கிF�ஜா�பா� நக� வா�0-12 , 5.தி/நாேகDவர�(ேப) 

இXதிரா நக� வா�0-14 , 6.தி/நாேகDவர�(ேப) ேம�0� ெத/ வா�0-14 , 

7.தி/நாேகDவர�(ேப) சீன�வாசாநக� வா�0-14 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� க��ட�)   ,தி/நாேகDவர� 

612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) உ�ப7லிய�ப
 ேகாவ79 வட�� வ Iதி-வா�09 , 

2.தி/நாேகDவர�(ேப) க9f�கார� ெத/-வா�09 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) 

உ�ப7லிய�ப
 ேகாவ79 ச
னதி� ெத/-வா�09 , 4.தி/நாேகDவர�(ேப) 

ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெத/-வா�09 , 5.தி/நாேகDவர�(ேப) உ�ப7லிய�ப
 

ேகாய79 ேசட�ெத/-வா�09 , 6.தி/நாேகDவர�(ேப) உ�ப7லிய�ப
 ேமல வ Iதி-

வா�09 , 7.தி/நாேகDவர�(ேப) சிவ
 தி/ம[சன வ Iதி-வா�09 , 

8.தி/நாேகDவர�(ேப) மண9 ேம�0� ெத/-வா�09 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(கிழ�� க��ட�)   ,தி/நாேகDவர� 

612204

1.தி/நாேகDவர�(ேப) ெத�� வ Iதி-வா�011 , 2.தி/நாேகDவர�(ேப) ெச��� 

ெத/-வா�010 , 3.தி/நாேகDவர�(ேப) பGN0� ெத/-வா�0 10 , 

4.தி/நாேகDவர�(ேப) ம/�2வ� ெத/-வா�0 - 10 , 5.தி/நாேகDவர�(ேப) ந0� 

ப�டைர� ெத/ வா�0-10 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(Lத
ைம க��ட�),   

,சீன�வாசந9Z� 612204

1.சீன�வாசந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணா நக�-வா�01 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(பைழய க��ட� வட�� ப�தி).   

,சீன�வாசந9Z� 612204

1.சீன�வாசந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நாகராi நக�-வா�01 , 2.சீன�வாசந9Z� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) காைர�கா9 ெமய7
ேரா0-வா�01 , 3.சீன�வாசந9Z� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கீழ� ெத/-வா�02 , 4.சீன�வாசந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல� 

ெத/ -வா�02 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

102 102 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

வட��1தியக��ட�கிழ��ப�தி 

பழவ�தா
 க�டைள.   ,L�2ப7�ைள 

மNடப� , பழவ�தா
க�டைள-612401

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப7ளா[ேசF வா�0-1 , 2.பழவா�தா
 

க�டைன (வ.கி) ம�+� (ஊ) ��பாU�ள� கீழ�ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

வட��1தியக��ட�ேம��ப�தி 

பழவ�தா
 க�டைள.   ,L�2ப7�ைள 

மNடப� , பழவ�தா
க�டைள-612401

1.பழவா�தா
 க�டைன - (வ.கி) ம�+� (ஊ) வ.உ.சி நக�  வா�0-1 , 

2.பழவா�தா
 க�டைன - (வ.கி) ம�+� (ஊ) கா�ேம9 மட� வா�0-1 , 

3.பழவா�தா
 க�டைன - (வ.கி) ம�+� (ஊ) j��தி ேதா�ட� வா�0-1 , 

4.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஐDவ�யா நக� வா�0-1 , 

5.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) கிளா�ெர� நக� வா�0-1 , 

6.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) L�2�ப7�ைள மNடப� 

ெமய7
ேரா0ெத���ெத/வா�01 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள�, 

பைழய க��ட� ேம�� ப�தி 

(ம9லிைக), L�2ப7�ைளமNடப�   

,பழவா�தா
க�டைள-612401

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) L�2�ப7�ைள மNடப� 

Lதலானைவவா�0-2 , 2.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) காைர�கா9 

ெமய7
 ேரா� வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� க��ட�, 

L�2ப7�ைளமNடப�   

,பழவா�தா
க�டைள-612401

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) காேவF நக�வா�0-4 , 2.பழவா�தா
 

க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) பாலாஜி நக�வா�0-4 , 3.பழவா�தா
 க�டைள 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) இXதிரா நக�வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(பைழயக��ட� கிழ�� ப�தி),   

,L�2ப7�ைள மNடப�  

பழவ�தா
க�டைள-612401

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகாமளவ�ள� ேப�ைடவா�0-4 , 

2.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆன�Dநக�வா�0-4 , 3.பழவா�தா
 

க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) aய இ/தய ஆNடவ� ெத/வா�0-4 , 

4.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) கேண` நக�வா�0-4 , 5.பழவா�தா
 

க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆேரா�கிய அ
ைன நக�வா�0-4 , 6.பழவா�தா
 

க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�மா ேதா�ட�வா�0-5 , 7.பழவா�தா
 க�டைள 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��� ெத/வா�0-5 , 8.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நா\சியா�ேதா�ட�வா�05 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊரா�சி ஒ
றிய அfவலக (பைழய 

?�டஅைற வட��ப�தி)   

,பழவ�தா
 க�டைள ��பேகாண� 

,612001

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) வ7ேவகானXத� நக�வா�0-3 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108 வ�டார வள�\சி அfவலக�, 

(ெபாறிய7ய9 ப7FG) ேம�� ப�தி   

,பழவா�தா
க�டைள, ��பேகாண� - 

612001

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ேப�கா� நக�வா�0-3 , 

2.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/வா�0-3 , 3.பழவா�தா
 

க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஓ�த�ெத/வா�0-3 , 4.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நIடாமUகல� ேரா0வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊரா�சி ஒ
றிய அfவலக பைழய 

?�டஅைற (ெத��ப�க�)பழவ�தா
 

க�டைள.   ,��பேகாண�612401

1.பழவா�தா
 க�டைள(வ.கி) ம�+� (ஊ) ச�தியா நக�வா�0-2 , 2.பழவா�தா
 

க�டைள(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� பாரதி நக�வா�0--2 , 3.பழவா�தா
 க�டைள 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ேப�கா� நக�வா�0-3 , 4.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) பாலாஜி நக�வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ
றிய அfவலக 

ெபாறியாள� ப7FG 1தியெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,பழவ�தா
க�டைள-612401

1.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ)) ெமய7
 ேரா0வா�0-2 , 

2.பழவா�தா
 க�டைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) P.W.Dஅfவல�க� ��ய7/�1வா�0-2 

, 3.பழவா�தா
 க�டைள(வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� பாரதி நக�வா�0-3 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல ப�ள�(5 6 

வ��1 அைறக�) வட�� பா��த2   

,மைலய�பந9Z� 612401

1.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/ வா�0-1 , 2.மைலய�பந9Z� 

 (வ.கி) ம�+� (ஊ) _ெரUகராஜ1ர� வா�0-1 , 3.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ந�த� N.S.K. நக�  வா�0-1  , 4.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) அ
ட��ைடயா
 வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(கிழ�� பா��த ெத�� க��ட�) 3,4 

வ��பைறக�   ,மைலய�பந9Z� - 

612401

1.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) சாைல ெத/ வா�0-1  , 

2.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத/ வா�0-1 , 

3.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/ வா�0-1 , 

4.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாதாேகாய79 ெத/ வா�0-1 , 

5.மைலய�பந9Z�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந0இ/�1 வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 aய ேசவ7ய� ப�ள� ம�+� ந�சிU 

க9ZF ேம�� க��ட� 

கிழ��பா��த2 ெத�� ப�தி   

,சா�ேகா�ைட-612402

1.க/�d� (வ.கி) சா�ேகா�ைட (ஊ) பதிெனா/ ேவலி Lதலியன வா�0-3 , 

2.க/�d� (வ.கி) சா�ேகா�ைட (ஊ) நIடாமUகல� ெமய7
 ேரா0 வா�0-3 , 

3.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகா�ைடசிவ
 ேகாவ79 ெத/ வா�0-4 , 

4.க/�d� (வ.கி) சா�ேகா�ைட (ஊ) ெர���ெத/வா�0-3 , 5.க/�d� (வ.கி) 

சா�ேகா�ைட (ஊ) மண9ேம�0�ெத/வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 aய ேசவ7ய� ப�ள� ம�+� ந�சிU 

க9ZF  Lத
ைம க��ட� வட�� 

பா��த2 ேம�� ப�தி அைற எN 

116,117   ,சா�ேகா�ைட612402

1.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ராஜா�பாைளய ெத/ வா�0-4 , 2.க/�d� 

(வ.கி) சா�ேகா�ைட (ஊ) க/�d�-ம/தாந9Z� சாைலவா�0-2 , 3.க/�d� (வ.கி) 

சா�ேகா�ைட (ஊ) அறிேவலி கீழ� ெத/ வா�0-2 , 4.க/�d� (வ.கி) 

சா�ேகா�ைட (ஊ) அறிேவலி ேமல� ெத/ வா�0-2 , 5.க/�d� (வ.கி) 

சா�ேகா�ைட (ஊ) வடப�க�வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 ப��தறிG உதவ7ெப+� 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ��ப�தி)   

,சா�ேகா�ைட 612401

1.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/ வா�0-5 , 2.சா�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) வN��கார� ெத/ வா�0 -5  , 3.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

சா�ேகா�ைட ெமய7
 ேரா0  வா�0-5      , 4.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேமல�ெத/ வா�0--5 , 5.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ராஜா ேதா�ட� வா�0-

  5 , 6.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஐDேப�டF சX2 வா�0-5 , 

7.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) சீதாரா� நக� வா�0-5 , 8.சா�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெத/ வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ப��தறிG உதவ7ெப+� 

ெதாட�க�ப�ள� (Lத
ைம க��ட� 

ேம��ப�தி)   ,சா�ேகா�ைட- 612401

1.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) எ�.எ�.நக� ேமல�ெத/ வா�0-5 , 

2.சா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணாநக� வா�0-5 , 3.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேக.எ�.எD.எD.எD காலன� வா�0-5 , 4.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நா\சியா�ேகாவ79 ெமய7
ேரா0 வா�0-5 , 5.சா�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ராPஜிநக� வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 1ன�த ேசவ7ய� ப�ள� ம�+� 

ெசவ7லிய� க9ZF,( கிழ�� பா��த 

ேம�� க��ட�, ெத�� ப�தி அைற 

எN : ஜிஎ�5),    ,சா�ேகா�ைட - 612401

1.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) _ ரUகராஜ1ர� வா�0-1 , 2.சா�ேகா�ைட  

(வ.கி) ம�+� (ஊ) எழி9 நக� வா�0-1 , 3.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெல�Bமி நக� வா�0-2 , 4.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) பதிெனா/ ேவலி 

ெமய7
ேரா0 வா�0-2 , 5.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகா சி மண7 நக� 

வா�0-2 , 6.சா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ?�0றG நக� வா�0-1 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

118 118 ஊரா�சி ம
ற அfவலக�, (?0த9 

eலக க��ட�)   ,அNணல�ரஹார�-

612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலஆதிதிராவ7ட� ெத/-வா�03 , 

2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ79ெத/-வா�03 , 

3.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெப/மா� ேகாவ79ெத/-வா�01 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா�சி ம
ற அfவலக�, வ7. ஏ. ஒ 

க��ட�   ,அNணல�ரஹார�-612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலநாக�ேதா�1-வா�01 , 

2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) L�தாள�ம
 நக�-வா�01 , 

3.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
ேரா0 ெவ�ளாள� ெத/-வா�01 , 

4.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வாQகா
கைர�ெத/-வா�01 , 

5.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகாழி�பNைண காலன�-வா�01 , 

6.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாFய�ம
 ேகாவ79ெத/-வா�01 , 

7.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழநாக�ேதா�1-வா�05 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 மகள�� பண7?ட�   

,அNணல�ரஹார�-612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெகா�ைகெமய7
 ேரா0 வா�0-2 , 

2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அFய�திட9,வட���ெத/-வா�02 , 

3.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�L�2 நக�-வா�02 , 

4.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) த.நா.வ I.வ.வா,��ய7/�1 பாரதிதாச
நக� 

பாலாஜிநகர , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121 1திய eலக  க��ட� தமி<நா0 

வ I�0வசதி வாFய�,   

,அNணல�ரஹார�-612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) d�ெகா9ைலெத/, அ�ேப�கா� நக�, 

தி/வ�@வ� நகர , 2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) உ�திராபதி நக�-

வா�02 , 3.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அFயதிட9அNணதானசிவ
ேகாவ79ெத/அ�ம
ச
னதிெத/வஎN2 , 

4.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அFயதிட9 கணபதிநக�-வா�02 , 

5.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அFயதிட9 ெத��ெத/-வா�02 , 

6.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ7ட� ெத/-வா�02 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊரா�சி ம
ற அfவலக அQய
 

தி/வ�@வ� ப��பக க��ட�   

,அNணல�ரஹார�612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 12�ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெத/-வா�03 , 

2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலலய
 ெத/,கNைணQயா நக�-

வா�03 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 மகள�� Bயஉதவ7 �^ க��ட�, 

காள�L�2 நக�   ,அNணல�ரஹார�-

612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல� ெத/-வா�03 , 2.அNணல�ரகார� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) கேண` நக�-வா�02 , 3.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெகா9ல
 திட9-வா�02 , 4.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ7ட� ெத/-வா�03 , 5.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழலய���
�ெத/வா�03 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124 சLதாய?ட�, ெபFயா� நக�   

,சா�ேகா�ைட-612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி/ ெமQஞான� கீழ�ெத/-வா�04 , 

2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சித�பரநாத Lதலி� ேதா�ட�-வா�04 , 

3.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நா\சியா�ேகாவ79 ெமய7
 ேரா0-வா�04 

, 4.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) தXைதெபFயா� நக�-வா�04 , 

5.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) இராைமயாநக�, கேண` கா�ட
-வா�04 

, 6.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ராஜமyனா நக� T-கணபதிநக�-வா�04 , 

7.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நIடாமUகல� ெமய7
ேரா0 

தி/ெமQஞான� ஆதிதிராவ7ட�ெத/ , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஒ/UகிைணXத �ழXைத வள�\சி 

தி�ட அfவலக�, (ஊரக)    

,சா�ேகா�ைட 612401

1.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) L�Xதந9Z� 

ஆதிதிராவ7ட�கீழ�ெத/ேமலெத/வஎN4 , 2.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) L�Xதந9Z� ஆதிதிராவ7ட� ந0�ெத/-வா�04 , 3.அNணல�ரகார� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) க/ைவேதா�1�ெத/-வா�04 , 4.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ஆழியா
 கைர�ெத/-வா�04 , 5.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

Bத�சனநக� தி/ைலநக�-வா�04 , 6.அNணல�ரகார� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆ�. 

வ7. நக�-வா�04 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 அUக
வா� க��ட�  ெமய7
ேரா0 

மா�தி   ,அNணல�ரஹார�612401

1.மா�தி (வ.கி)அNணல�ரகார� (ஊ) சாXதப7�ைளேதா�ட� வா�0-5 , 2.மா�தி 

(வ.கி)அNணல�ரகார� (ஊ) மா�தி-வா�0-5 , 3.மா�தி (வ.கி)அNணல�ரகார� 

(ஊ) மா�தி ெமய7
 ேரா0 -வா�0-5 , 4.மா�தி (வ.கி)அNணல�ரகார� (ஊ) 

ஆ�.ேக.நக�வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 37 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(1திய கிழ�� க��ட� ெத��ப�தி)   

,தாராBர� 612702

1.தாராBர� (ேப) எ�.ஜி.ஆ�. நக� வா�0-15 , 2.தாராBர� T(ேப) பைழய அ�ரகார� 

வா�0-14 , 3.தாராBர� (ேப) 12 அ�ரஹார� வா�0-15 , 4.தாராBர� (ேப) அ�ம
 

ச
னதிவா�0-14 , 5.தாராBர� (ேப) ம9லபாைளய�,வா�0-13 , 6.தாராBர� (ேப) 

1ள�யXேதா�1வா�0-13 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(1திய ேம�� க��ட� ெத��ப�தி)   

,தாராBர� -612702

1.தாராBர� (ேப) பழன�ேவ9 நக�வா�0-13 , 2.தாராBர� (ேப) லய
கைரவா�0-13 , 

3.தாராBர� (ேப) ஆ�றUகைரெத/வா�0-9 , 4.தாராBர� (ேப) கவைரெத/வா�0-12 

, 5.தாராBர� (ேப) ெத�� ெவ�ளாள�ெத/வா�0-10 , 6.தாராBர� (ேப) 

ரய79ேவகாலன�வா�0-4 , 7.தாராBர� (ேப) ரய7ல� ஆதிதிராவ7ட� ெத/வா�0-8 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(1திய ேம��க��ட�(1) வட��ப�தி   

 ,தாராBர�-612702

1.தாராBர� (ேப) வட��வ Iதி ேம9பாக� வா�0-11 , 2.தாராBர� (ேப) 

காமா�சிஅ�ம
காலன� வா�0-10 , 3.தாராBர� (ேப) மறவ� ெத/வா�0-9 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள� 

(1திய ேம�� க��ட� (2))   ,தாராBர� -

 612702

1.தாராBர� (ேப) க�மாள� Tெத/ வா�0-10 , 2.தாராBர� (ேப) சாXதி நக� வா�0-9 

, 3.தாராBர� (ேப) தாமைர� �ள�ெத/ வா�0-9 , 4.தாராBர� (ேப) வ7நாயக� 

காலன� வா�0-10 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ைவ. ேகாவ7Xதசாமி நிைனG 

ேம9நிைல�ப�ள� அைற எN 5   

,தாராBர�612702

1.தாராBர� (ேப) ரய79ேவDேடச
 ேரா0 வா�0-12 , 2.தாராBர� (ேப) கைலஞ� 

காலன�வா�0-8 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 ைவ ேகாவ7Xதசாமி நிைனG ேம9 

நிைல ப�ள�, வட�� பா��த நபா�0 

க��ட�, அைற எN 1   ,தாராBர�-

612702

1.தாராBர� (ேப) ராஜராஜ
நக�வா�0-14 , 2.தாராBர� (ேப) தி/ம[சனவ Iதிவா�0-

15 , 3.தாராBர� (ேப) _ரா� நக� வா�0-15 , 4.தாராBர� (ேப) ெபFயா� காலன� 

ஊம\சிப0ைக வா�0-15 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ைவ.ேகாவ7Xதசாமி நிைனG 

ேம9நிைல�ப�ள� (அைற எN.4)    

,தாராBர�612702

1.தாராBர� (ேப) Bவாமிச
னதி வா�0-4 , 2.தாராBர� (ேப) வட�� வ Iதி 

கீ<பாக�வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ைவ.ேகாவ7Xதசாமி நிைனG 

ேம9நிைல�ப�ள� (வட�� பா��த 

?0த9 க��ட�, ெத�� ப�தி 

நா
காவ2 அைற),    ,தாராBர� - 

612702

1.தாராBர� (ேப) ேந/ காலன�1வா�04 , 2.தாராBர� (ேப) ராgவ காலன� வா�0-4 

, 3.தாராBர� (ேப) ராஜIc காலன� வா�0-4 , 4.தாராBர� (ேப) ேந/ காலன� -2வா�0-

4 , 5.தாராBர� (ேப) ேந/ காலன� வா4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ைவ.ேகாவ7Xதசாமி நிைனG 

ேம9நிைல�ப�ள� (அைற எN 7)    

,தாராBர�612702

1.தாராBர� (ேப) தி/��ள� ேம9கைர வா�0-7 , 2.தாராBர� (ேப) தி/��ள� 

வடகைர வா�0-6 , 3.தாராBர� (ேப) இXதிரா நக� வா�0-7  , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ைவ.ேகாவ7Xதசாமி நிைனG 

ேம9நிைல�ப�ள�, (வட�� பா��த 

?0த9 க��ட�, ெத�� ப�தி Lத9 

அைற),    ,தாராBர� - 612702

1.தாராBர� (ேப) பதினாf மைன� ெத/ வா�0-6 , 2.தாராBர� (ேப) 

ச�கராய7அ�ம
 சX2   வா�0-5 , 3.தாராBர� (ேப) கீழ�ெத/ வா�0-6 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 தி/.வ7.க. உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� 

(வட��ப�தி)   

,எfமி\சUகாபாைளய�, தாராBர� 

612702

1.தாராBர� (ேப) க�பக� ெம�ட9 காலன� Tவா�ட0 1 , 2.தாராBர� (ேப) கத� 

காலன� வா�0 1 , 3.தாராBர� (ேப) அரசலா+ வழி நட�1 Tவா�0 2  , 4.தாராBர� 

(ேப) எfமி\சUகாபாைளய� ேமல� ெத/   வா�0-1 , 5.தாராBர� (ேப) 

எfமி\சUகாபாைளய� பா�டF ேரா0 Tவா�0-1 , 6.தாராBர� (ேப) ெச9வா 

காலன� வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 தி/.வ7.க. உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� ப�தி க��ட� கிழ�� ப�தி) 

எfமி\சUகாபாைளய�,   

,எfமி\சUகாபாைளய�, தாராBர� 

612702

1.தாராBர� (ேப) ெபா
ன��ம
 ேகாவ79 ெத/வா�0-2 , 2.தாராBர� (ேப) 

காள�L�2 நக�வா�0-2 , 3.தாராBர� (ேப) ெமஷி
 ெத/வா�0-3 , 4.தாராBர� 

(ேப) ெல`மி நக�வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 தி/.வ7.க. உதவ7ெப+� ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� பா��த க��ட� ேம�� ப�தி)  

 ,எfமி\சUகாபாைளய�, தாராBர� 

612702

1.தாராBர� (ேப) எfமி\சUகாபாைளய� கீழ�ெத/வா�0-2 , 2.தாராBர� (ேப) 

தி/வ�@வ� நக�வா�0-3 , 3.தாராBர� (ேப) எfமி\சUகாபாைளய� 

பாரதிநக�வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 1திய 

கிழ�� க��ட�   வட���ப�தி   

,தாராBர� 612702

1.தாராBர� (ேப)  ெபா
ன�ய�ம
ேகாவ79 ெத/ Tவா�0-4 , 2.தாராBர� (ேப) 

 தாராBர� கீழவ Iதி   வா�0-4 , 3.தாராBர� (ேப)  தாராBர� வட�� வ Iதி   வா�0-4 , 

4.தாராBர� (ேப)  பதினா
� மைன�ெத/ Tவா�0-4 , 5.தாராBர� (ேப)  சாமி 

ச
னதி   வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

(ேம�� பா��த கைடசி கிழ�� 

க��ட�),     ,தாராBர� - 612702

1.தாராBர� (ேப)  �/நாத� ப7�ைளகாலன�   வா�0-4 , 2.தாராBர� (ேப)  வாண7 

நக�   வா�0-4 , 3.தாராBர� (ேப)  ெவ�ளாள�ெத/   வா�0-4 , 4.தாராBர� (ேப) 

 ரய79ேவ காலன�   வா�0-4 , 5.தாராBர� (ேப)  மறவ�ெத/   வா�0-4 , 6.தாராBர� 

(ேப)  எ� ஜி ஆ� நக�    வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(ெத��க��ட�)   ,ேசாழ
மாள�ைக 

612703

1.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத/வா�0-3 , 2.ேசாழ
 

மாள�ைக(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந0�ெத/வா�0-2 , 3.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெத�� ெத/வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள�, 

(ெத�� பா��த வட�� ப�தி 

இரNடாவ2 க��ட�),    

,ேசாழ
மாள�ைக - 612703

1.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/வா�0-2 , 2.ேசாழ
 மாள�ைக 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��� ெத/வா�0-3 , 3.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) கைலஞ� காலன�வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(வட��க��ட� ேம��ப�தி   

,ேசாழ
மாள�ைக612703

1.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) அF\சXதிரா1ர� வா�0- 1 , 2.ேசாழ
 

மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெபFயா� நக�  வா�0- 1 , 3.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) அNணா நக�  வா�0- 1 , 4.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழ�ெத/ வா�0- 1 , 5.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) 2ைரெர�தின� 

ப7�ைளெத/ வா�0- 1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 அNணா ஊஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம�� க��ட�) வட�� ப�தி      

,ப�ப�பைட��612703

1.ஆFய�பைட வ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) Lைழ�� வா�0 எN-2 , 2.ஆFய�பைட 

வ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) சL�2வ1ர� வா�0 எN-3 , 3.ஆFய�பைட வ I0 (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ப�ப�பைட�� கைலஞ� காலன�  வா�0 எN-1 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 அNணா ஊரா�சிஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ�� க��ட�) 

வட�� ப�தி      ,ப�ப�பைட��-612703

1.ஆFய�பைட வ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) இXதிரா காலன� வா�0 எN-2 , 

2.ஆFய�பைட வ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப�ப�பைட�� ��யானெத/ வா�0 எN-

1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 அNணா ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� (பைழயக��ட� 

ெத��ப�க� ேம��ப�தி     

,ப�ப�பைட��612703

1.ேசாழ
 மாள�ைக (வ.கி) ம�+� (ஊ) வ�ளலா� ேகாவ79 ெத/வா�0-3, , 

2.ஆFய�பைடவ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத
>� ��யான ெத/ ஆதிதிராவ7ட� 

ெத/ வா�0 1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

12க��ட�   ,ஆFயபைடவ I0-612703

1.ஆFய�பைட வ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆFய�பைடவ I0,ஆதிதிராவ7ட� ெத/வா�0-

3 , 2.ஆFய�பைடவ I0 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆFய�பைடவ I0 ��யானெத/வா�0-3, 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� க��ட� 

(ேம�� ப�தி)   ,கீழெகா/�ைக-612401

1.ேமல ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) 12\ேசFவா�0-2 , 2.ேமல ெகா/�ைக 

(வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) 2ைற�� வ79வராயந9Z�வா�0-3 , 3.ேமல ெகா/�ைக 

(வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ெர��பாைளய�,அ�கைரவ79வராயந9Z�வா�0-3 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(ெத��க��ட�)   ,கீழெகா/�ைக -

612401

1.ேமல ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ேமல�ெகா/�ைக ெத�� ெத/,வா�0 

-1   , 2.ேமல ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ெவ�ளாள� ெத/வா�0-2 , 

3.ேமல ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) உைடயா� ெத/, வா�0-2 , 4.ேமல 

ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ப�{ஸவர� ெமய7
ேரா0வா�0-1 , 5.ேமல 

ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) பாரதிநக� வா�0-2 , 6.ேமல ெகா/�ைக (வ.கி) 

ெகா/�ைக (ஊ) ப
னI�ெச9வ� காலன� வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� க��ட� (ந0 

ப�தி)   ,கீழெகா/�ைக-612401

1.கீழ ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ெகா/�ைக ேதா�ட�வா�0-4 , 2.கீழ 

ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) சிவ
ந0� ெத/வா�0-4 , 3.கீழ ெகா/�ைக 

(வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ப�{Dவர� ெமய7
ேரா0வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ��பேகாண� ஊரா�சி ஒ
றிய 

பண7�?ட� ெகா/�ைக ஊரா�சி   

,கீழெகா/�ைக 612401

1.கீழ ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ��பேகாண� ெமய7
 ேரா0வா�0-4 , 

2.கீழ ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) அ�ரஹார�வா�0-4 , 3.கீழ ெகா/�ைக 

(வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) ெப/மா� ேகாய79 ெத/வா�0-4 , 4.கீழ ெகா/�ைக 

(வ.கி) ெகா/�ைக (ஊ) கீழ�ெத/வா�0-4 , 5.கீழ ெகா/�ைக (வ.கி) ெகா/�ைக 

(ஊ) ெபா�ெகா9ல��வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 ஊரா�சிஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(?0த9 1திய வட�� க��ட�)   

,க/வ7ள\ேசF 612402

1.ம/தந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத/ வா�0-1 , 2.ம/தாந9Z� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) �ள�தUகைர ெத/வா�0-1 , 3.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழ� ெத/வா�0-1 , 4.ம/தாந9f�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல� ெத/வா�0-2 , 

5.ம/தாந9f�(வ.கி) ம�+� (ஊ) சீன�வாச1ர�வா�0-2 , 6.ம/தாந9f�(வ.கி) 

ம�+� (ஊ) சீன�வாச1ர� காலன� ெத/வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 உதவ7ெப+� ெதாட�க� ப�ள� (ெத�� 

ப�தி),   ,ம/தாந9Z� - 612402

1.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
ேகாய79ெத/வா�0-3 , 2.ம/தாந9Z� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
ேரா0வா�0-3 , 3.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கF��ள�ெத/வா�0-3 , 4.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அ�ரஹார�ெத/வா�0-3 , 5.ம/தாந9fர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��ெத/வா�0-

3 , 6.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�ய�ம
ேகாய79ெத/வா�0-3 , 

7.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேம9பாதிவா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 உதவ7ெப+� ெதாட�க� ப�ள� (வட�� 

ப�தி ),   ,ம/தாந9Z� - 612402

1.ம/தாந9Z� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நXதிவன�ெமய7
ேரா0வா�0-4 , 

2.ம/தாந9Z�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெப/மா�ேகாவ79ெத/வா�0-4 , 

3.ம/தாந9Z� (வ.கி) ெகா�ைக (ஊ) நXதிவன�காலன�வா�0-4 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 ைவ. நாராயணசாமி நிைனG அரB 

உய�நிைல�ப�ள�, (ெத�� பா��த 

க��ட�, ந0ப�தி அைற எN : 3)    

,தி�ப7ராஜ1ர�-612402

1.தி�ப7ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழேச�திெத/ வா�0-1 , 2.தி�ப7ராஜ1ர� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) க�திFகள� வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ைவ. நாராயணசாமி நிைனG அரB 

உய�நிைல�ப�ள�, (ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி அைற எN : 7) 

   ,தி�ப7ராஜ1ர�-612402

1.தி�ப7ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெச
ன�யமUகல� வா�0-2 , 2.தி�ப7ராஜ1ர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) தி�ப7ராஜ1ர� கிழ�� வா�0-2 , 3.தி�ப7ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) �\சிபாைளய� ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

(ெத�� பா��த 1திய க��ட� வட�� 

ப�தி),    ,தி�ப7ராஜ1ர�-612402

1.தி�ப7ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ரஹார� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

(கிழ�� பா��த க��ட� ேம�� ப�தி, 

5ஆ� வ��பைற),    ,தி�ப7ராஜ1ர�-

612402

1.தி�ப7ராஜ1ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய7
 ேரா0வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� வட��ப�தி 

ெர��பாைளய�   ,ேசச�பா�-612703

1.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேசஷ�பா� ��யானெத/ வா�0-1 , 

2.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேசஷ�பா� ெத�� ெத/வா�0-1 , 3.ேசஷ�பா� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆN��ேதா�1வா�0-1 , 4.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெர���பாைளய�  ஆதிதிராவ7ட� ெத/வா�0-1 , 5.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெர���பாைளய� ��யானவ� ெத/வா�0-1 , 6.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

j�ப�ேகாவ79 ஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(?0த9 1திய க��ட� ேம�� ப�தி)  

 ,நாத
ேகாவ79 612703

1.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) j�ப�ேகாவ79��யானவ� ெத/வா�0-2 , 

2.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நாத
ேகாவ79 வட�� வ Iதிவா�0-2 , 

3.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நாத
ேகாவ79 ெத�� வ Iதி வா�0-2 , 

4.ேசஷ�பா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) நாத
ேகாவ79 கீழவ Iதி வா�0-2 , 5.ேசஷ�பா� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) நாத
ேகாவ79 ேமலவ Iதி வா�0-2 , 6.ேசஷ�பா� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நாத
ேகாவ79 ஆ�றUகைர�ெத/ வா�0-2 , 7.ேசஷ�பா� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நாத
ேகாவ79 காலன�ெத/ வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�    

,கிழ�பைழயா+ 612703

1.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�பைழயா�கீழஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0 

எN-1 , 2.கீழ�பைழயா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�பைழயா� ெமய7
 ேரா0 வா�0 

எN-1 , 3.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�பைழயா� கீழெத/ வ�ளலா� 

ெத/  வா�0 எN-1 1 , 4.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�பைழயா� 

ேமல�ெத/வா�0 எN-1 , 5.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழபைழயா� 

ெத�� ெத/,ேசாமலிUக� நக� வா-1 , 6.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழபைழயா�அNணாநக�,காள�ய�ம
 ேகாய79 ெத/ வா�0  , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 சLதாய ?ட�, மNடகேம0   

,கிழ�பைழயா+ 612703

1.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மNடகேம0கீழஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0 

எN-2 , 2.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மNடகேம0 ��யான ெத/  

வா�0 எN2 , 3.கீழ�பைழயா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மNடகேம0 12�ெத/ வா�0 

எN-2 , 4.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலபைழயா� ஆதிதிராவ7ட� ெத/  

 வா�0 எN 2 , 5.கீழ�பைழயா�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேமலபைழய���யானெத/வஎN2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(7ஆ� வ��1 கிழ��ப�க�)   

,ேதனா�ப0ைக- 612703

1.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) ேதா�1�ெத/ வா�0 எN-

1 , 2.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) ஆதிதிராவ7ட�ெத/,  

ந0�ெத/ வா�0எN- 1       , 3.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) 

ேதனா�ப0ைக (ஊ) ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வட��� ெத/  வா �0 எN-1 , 

4.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) ஆதிதிராவ7ட� காலன� 

ெத/  வா�0 எ N-1 , 5.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) 

ெகா��யப0ைக வா�0 எN-2 , 6.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) 

ேதனா�ப0ைக (ஊ) ெகா��யப0ைக ஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0 எN-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல�ப�ள� 

(ேம��க��ட�)   ,ேதனா�ப0ைக- 

612703

1.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) ேமா�டாளமர� வா�0 

எN-2 , 2.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) த�0மா9ப0ைக 

வா�0 எN-2 , 3.ேதனா�ப0ைக த��மா9 (வ.கி) ேதனா�ப0ைக (ஊ) 

ேதனா�பைகேமலெத/,ந0�ெத/,கீழ�ெத/ வா�0 எN-1  , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

(1திய க��ட� கிழ�� ப�தி),   

,உைடயாn� 612804

1.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆN��ேதா�1 வா�0 எN-1 , 2.உைடயா@� 

 (வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணா நக� 12� ெத/  வா�0 எN-1 , 3.உைடயா@�  

(வ.கி) ம�+� (ஊ) அNணாநக�வட��,அNணாநக�ெத�� வா�0 எN-1 , 

4.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மNண�� ெத/, வா�0 எN-2 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 அரB உய� நிைல�ப�ள� (ஊரா�சி 

ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வளாக�).   

,உைடயாn� 612804

1.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) திெரௗபதிஅ�ம
ேகாய79 ெத/ வா�0 எN-2 

, 2.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஓ�ட�ேதா�1 வா�0 எN-2 , 3.உைடயா@� 

 (வ.கி) ம�+� (ஊ) காUேகய�ேப�ைடெமய7
ேரா0 வா�0 எN-2 , 

4.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) காUேகய�ேப�ைடஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0 

எN-2 , 5.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆ�றUகைர ெத/  வா�0 எN-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

(ேம�� பா��த பைழய க��ட�).   

,உைடயாn�612804

1.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) இராஜவ Iதி வா�0-1 , 2.உைடயா@�  (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேமல�ெத/ வா�0-1 , 3.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கைட�ெத/ வா�0-2 , 4.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) �ள�தUகைரெத/ 

க/ைவ�ேதா�1 வா�0-3 , 5.உைடயா@�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ரஹார� ெத/ 

வா�0-3 , 6.உைடயா@�   (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீழ�ெத/,ெச�க��ெத/,ெபா�றாU�ள� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 உதவ7ெப+� ந0நிைல�ப�ள� 

(வட��ப�க� L
ப�தி)   ,மாடா�� 

612402

1.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா��,வ7சZ� ேரா0 வா�0 ��எN-1 , 

2.தி9ைலய�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� ெமய7
 ேரா0  வா�0 எN-1 , 

3.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� ெவ�ளாள� ெத/ வா�0எN-1 , 

4.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� ஆதிதிராவ7ட� ெத/ வா�0எN-1 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 உதவ7ெப+� ந0நிைல�ப�ள� (வட�� 

ப�க� ப7
ப�தி)   ,மாடா�� 612402

1.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� சானார�ெத/ வா�0எN-1 , 

2.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� சி
னா�தUகைர வா�0எN-2 , 

3.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� ேசண7ய�ெத/ வா�0எN-2 , 

4.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ)  மாடா�� ெந0வழிெத/ வா�0 எN-2 , 

5.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாடா�� ஆN��ேதா�1 வா�0 எN-2 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(கிழ��க��ட�)   ,தி9ைலய�d� 612804

1.தி9ைலய�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெத/ வா�0-3 , 

2.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி9ைலய�d� ெமய7
 ேரா0 வா�0-3 , 

3.தி9ைலய�d� (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி9ைலய�d� அ�ரகார� வா�0-3 , 

4.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி9ைலய�d� அ�பல�கார�ெத/ வா�0-3 

, 5.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி9ைலய�d�12�ெத/ வா�0-3 , 

6.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி9ைலய�d�ஆதிதிராவ7ட�ெத/ வா�0-3 , 

7.தி9ைலய�d�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) தி9ைலய�d� லாய� வா�0-3 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ைமதI
 ெம�F��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள�, அைற எN 3, 

கீழ�ெத/   ,ேமல�காேவF ,612002

1.��பேகாண� (ந) Lகமதிய� வட�� ெத/ வா�0-3 , 2.��பேகாண� (ந) 

Lகமதிய� ப�ள�வாச9 ெத/ வா�0-3 , 3.��பேகாண� (ந) Lகமதிய� 

12�ெத/ வா�0-3 , 4.��பேகாண� (ந) Esmpநக� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

173 173 ைமதI
 ெம�F��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள�, அைற எN 4, 

கீழ�ெத/   ,ேமல�காேவF ,612002

1.��பேகாண� (ந) Lகமதிய� ெமய7
 ேரா0  வா�0 -3 , 2.��பேகாண� (ந) 

Lகம2ெச�� நக� வா�0-3 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 வட�� நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள�  

(ேம�� பா��த 1திய  க��ட�),   

,கீழ��யான ெத/, ேமலகாேவF ,612002

1.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF வட���ெத/வா�0-3 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேமல�காேவF Lத9 ெத/வா�0-3 , 3.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF 

இரNடா� ெத/வா�0-3 , 4.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF காள�ய�ம
 

ேகாவ79 ெத/வா�0-3 , 5.��பேகாண� (ந) 1வ2 ெத/ (Lதலி�ெத/)வா�0-3 , 

6.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF இரNடா� ெமய7
ெத/ வா�0-3 , 

7.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவFவட��ெத/வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 அரB க9ZF(த
னா�சி) வட�� 

க��ட� எ�.ஏ தமி< 2ைற   

,��பேகாண� - 612002

1.��பேகாண� (ந) சாமிநாத
நக� வா�0-6 , 2.��பேகாண� (ந) 

காேலiேரா0வா�0-6 , 3.��பேகாண� (ந) க/�d�சாைலவா�0-6 , 

4.��பேகாண� (ந) ேசாழ
 நக� வா�0-6 , 5.��பேகாண� (ந) 

ஆ�றUகைரசாைல வா�0-6 , 6.��பேகாண� (ந) பாகேம�0திட9 வா�0-6 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 அரB க9ZF (த
னா�சி) ஐ சி � - 3 

கிழ�� ப�தி க��ட�   ,��பேகாண� 

- 612002

1.��பேகாண� (ந) எ�எ�ஆ� நக� வா�06 , 2.��பேகாண� (ந) உைடயா� 

பாைளய� ேரா0வா�0-6 , 3.��பேகாண� (ந) க/�d� ேரா0வா�0-6 , 

4.��பேகாண� (ந) ெச
ைன சாைலவா�0-6 , 5.��பேகாண� (ந) ேக.ப7.ஆ�. 

நக�வா�0-6 , 6.��பேகாண� (ந) பால�கைர கைட� ெத/வா�0-6 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 அரB க9ZF (த
னா�சி)  எ� சி ஏ II 

2ைற, ெத�� பா��த க��ட�, 

க/�d� ேரா0   ,��பேகாண� - 612002

1.��பேகாண� (ந) எ� ஜி ஆ� நக�வா�0-6 , 2.��பேகாண� (ந) பால�கைர 12 

ெத/வா�0-6 , 3.��பேகாண� (ந) ெப/மாN� ேரா0வா�0-6 , 4.��பேகாண� 

(ந) பைழயபால�கைர க�ள�12 ெத/வா�0-6 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அரB க9ZF (த
னா�சி) ஐ சி � - 2 

ெத�� ப�தி க��ட�, ேம�� 

பா��த2   ,��பேகாண� - 612002

1.��பேகாண� (ந) பால�கைர திட9 வா�0-6 , 2.��பேகாண� (ந) ெப/மாN� 

ெத�� ெத/ வா�0-6 , 3.��பேகாண� (ந) அQயனா�ேகாவ79 வழிநட�1 வா�0-6 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரB க9ZF (த
னா�சி)  எ� சி ஏ III 

Dept, ெத�� பா��த க��ட�, க/�d� 

ேரா0   ,��பேகாண� - 612002

1.��பேகாண� (ந) மாதா ேகாய79 ெத/ வா�0-5 , 2.��பேகாண� (ந) 

ெப/மாN�� ெத/ வா�0-5 , 3.��பேகாண� (ந) ப�டகா9 கிழ�� ெத/ வா�0-

5 , 4.��பேகாண� (ந) ெப/மாN� ந0� ெத/ வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 நகரா�சி சLதாய ?ட�  (கிழ�� 

ப�தி) சிவ�/நாத
 ெத/, 

ப�டாமண7யா� ேதா�1,   

,டா�ட�j��திேரா0, ��பேகாண�, 

612001

1.��பேகாண� (ந) டா�ட� j��தி ேரா0 (வ I�0 எN 1-46), Lதலானைவ  , 

2.��பேகாண� (ந) ெபFயா�நக�வா�0-7 , 3.��பேகாண� (ந) காேவFநக�வா�0-7 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 நகரா�சி சLதாய ?ட�  (ேம�� 

ப�தி) சிவ�/நாத
 ெத/, 

ப�டாமண7யா� ேதா�1,   

,டா�ட�.j��திேரா0, ��பேகாண� 

612001

1.��பேகாண� (ந) ெச9ல�நக�வா�0-7 , 2.��பேகாண� (ந) 

ெபFயத�ப7நக�வா�0-7 , 3.��பேகாண� (ந) சபFநக�வா�0-7 , 4.��பேகாண� (ந) 

சUகரQய�ேதா�ட�வா�0-7 , 5.��பேகாண� (ந) காேவFகைரெத/வா�0-7 , 

6.��பேகாண� (ந) _ச�கராநக�வா�0-7 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 நகரா�சி சLதாய ?ட�, கிழ��ப�தி, 

   ,டா�ட� j��தி ேரா0,ஐய�ப
நக� 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) தி/வ�@வ� நக� வா�0-7 , 2.��பேகாண� (ந) ெபFய த�ப7 

நக�  வா�0-7 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 நகரா�சி சLதாய ?ட� (ேம�� 

ப�தி)   ,டா�ட� j��தி ேரா0, 

ஐய �ப
நக�, ��பேகாண� 612001

1.��பேகாண� (ந) B�ரமண7ய1ர� நக�வா�0-7 , 2.��பேகாண� (ந) 

ஆேரா�கியஅ
ைனநக� வா�0-7 , 3.��பேகாண� (ந) அQய�ப
நக� வா�0-7 , 

4.��பேகாண� (ந) காமராஜ�காலன� வா�0-7 , 5.��பேகாண� (ந) ைஹGசிU 

�ன��  வா�0-7 , 6.��பேகாண� (ந) 2�கா நக� வா�0-7 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 சரDவதி பாடசாலா ேம9நிைல�ப�ள� 

ல�Bமி ப7ளா� கிழ�� ப�தி   

,பாணா2ைற ேரா0, ��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ப�த1F� ெத/ வா�0-8 , 2.��பேகாண� (ந) ைமதI
காலன� 

வா�0-8 , 3.��பேகாண� (ந) ெதாைலேபசிபண7யாள���ய7/�1வா�0-8 , 

4.��பேகாண� (ந) ப�த1F ப7
1ற� வா�0-8 , 5.��பேகாண� (ந) 

சேகாஜிப7
1ற�வா�08 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 53 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 சரDவதி பாடசாைல ெபNக� 

ேம9நிைல�ப�ள� ல�Bமி ப7ளா� 

அைற எN 4   ,பாணா2ைற ேரா0, 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 15-வ2 ெத/ (பாணா2ைற �யவ
 சாைல� ெத/) வா�0-8 , 

2.��பேகாண� (ந) 16வ2ெத/ (பாணா2ைர �யவ
 ெத/) வா�0-8 , 

3.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற 12� ெத/ வா�0-8 , 4.��பேகாண� (ந) 

பாணா2ைற ப�2�க�0 ெத/ வா�0-8 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 காமராi நகரா�சி உய�நிைல ப�ள�, 

1திய க��ட� அைற எN 4, ெத�� 

பா��த, கிழ�� ப�தி   ,Lகம2 அலி 

ேரா0, ேமல�காேவF - 612002

1.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF 3வ2 ெத/  வா�0-3 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேமல�காேவF கீழ� ெத/  வா�0-5 , 3.��பேகாண� (ந) ைவ�ேகா9 

க�0�கார� ெத/  வா�0-5 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 காமராஜ� நகரா�சி உய�நிைல�ப�ள�, 

(வட�� பா��த 1திய க��ட�, கிழ�� 

ப�தி அைற எN : 2), Lகமதலி ேரா0, 

ேமல�காேவF,    ,��பேகாண� - 

612002

1.��பேகாண� (ந) Lகமதலி ேரா0  வா�0-4 , 2.��பேகாண� (ந) ரேகாஜி ெத/ 

 வா�0-4 , 3.��பேகாண� (ந) ெச�க� ெத/  வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 காமராi நகரா�சி உய�நிைல ப�ள�, 

ெத�� பா��த 1திய க��ட�, அைற 

எN 2,    ,Lகம2 அலி ேரா0, 

ேமல�காேவF - 612002

1.��பேகாண� (ந) ப7�ேம`�ர1ர� வழி நட�1 சX2 வா�06 , 2.��பேகாண� 

(ந) ப7�ேம`�ர1ர� ெத/ வா�0-5 , 3.��பேகாண� (ந) ெப/மாN� வட�� 

ெத/வா�0-5 , 4.��பேகாண� (ந) ெப/மாN� ேமல� ெத/வா�0-5 , 

5.��பேகாண� (ந) ெப/மாN� மாFய�ம
 ேகாய79 ெத/வா�0-5 , 

6.��பேகாண� (ந) சேகாஜிெத/வா�0 - 4 , 7.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF 

ேரா0வா�0-4 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 நகரா�சி ந0நிைல� ப�ள�, ெத�� 

பா��த வட�� க��ட�, கிழ�� ப�தி 

அைற எN 9   ,கீழ�ெகா�ைட�� - 

612002

1.��பேகாண� (ந) Bவாமிமைல ெமய7
 ேரா0 வா�0-1 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேமல�ேகா�ைட�� ந0�ெத/ வா�0-1 , 3.��பேகாண� (ந) 

����க9யாணராம
 நக� வா�0-1 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 நகரா�சி ந0நிைல� ப�ள�, ெத�� 

பா��த வட�� க��ட�, கிழ�� ப�தி 

அைற எN 10   ,கீழ�ெகா�ைட�� - 

612002

1.��பேகாண� (ந) ேமலேகா�ைட�� ேமலவ Iதி வா�0 1 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேமலேகா�ைட�� வட�� ெத/ வா�0-1 , 3.��பேகாண� (ந) 

ேமல�ேகா�ைட�� L0���ெத/ வா�0-1 , 4.��பேகாண� (ந) 

ேமல�ேகா�ைட�� ெத�� ெத/ வா�0-1 , 5.��பேகாண� (ந) ெத�� 

ஒ�த�ெத/ வா�0-1 , 6.��பேகாண� (ந) ேமல�ேகா�ைட�� ேமல�ெத/ வா�0-

1 , 7.��பேகாண� (ந) ேமல�ேகா�ைட�� ேதா�1�ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 55 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 நகரா�சி ந0நிைல� ப�ள�, வட�� 

ப�தி க��ட� (அைற எN 1)   

,கீழெகா�ைட�� - 612002

1.��பேகாண� (ந) கி/`ண
 ேகாவ79 ேமல� ெத/  வா�0-1 , 2.��பேகாண� 

(ந) கி/`ண
 ேகாவ79 ச
னதி� ெத/ வா�0-1 , 3.��பேகாண� (ந) 

கி/`ண
 ேகாவ79 வழிநட�1 வா�0-1 , 4.��பேகாண� (ந) ேகா{Dவர
 

ெத�� ெத/ வா�0-1 , 5.��பேகாண� (ந) ேகா{Dவர
 வட�� ெத/ வா�0-1 , 

6.��பேகாண� (ந) ேகா{Dவர
 ச
னதி வா�0-1 , 7.��பேகாண� (ந) 

ேகா{Dவர
 கீழ வ Iதி வா�0-1 , 8.��பேகாண� (ந) ெகா�ைட�� ெத�� ெத/ 

வா�0-1 , 9.��பேகாண� (ந) j�பேகாய79 ெத�� ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 நகரா�சி ந0நிைல� ப�ள�, வட�� 

ப�தி க��ட� (அைற எN 4)   

,கீழெகா�ைட�� - 612002

1.��பேகாண� (ந) கி/`ண
 ேகாவ79 வட�� வா�0-1 , 2.��பேகாண� (ந) 

j�பேகாவ79 வட�� ெத/ வா�0-1 , 3.��பேகாண� (ந) j�பேகாய79 

பா1�ள� வழிநட�1 வா�0-2 , 4.��பேகாண� (ந) ெகா�ைட�� ேமல� ெத/ 

வா�0-1 , 5.��பேகாண� (ந) ச�வமா
ய ெகா�ைட�� வட��� ெத/ வா�0-1 , 

6.��பேகாண� (ந) ச�வமா
யெகா�ைட�� கீழ�ெத/ வா�0-1 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 வ�ளலா� ேம9 நிைல� ப�ள� ேம�� 

க��ட� ெத�� ப�தி அைற எN 9 

(9ஏ),   ,கீழெகா�ைட��,612002

1.��பேகாண� (ந) j�ப�ேகாய79 ெத/ வா�0-2 , 2.��பேகாண� (ந) ஏரகர� 

வழி நட�1� ெத/  வா�0-2 , 3.��பேகாண� (ந) ெகா/�ைக� ேதா�ட� வா�0-

2 , 4.��பேகாண� (ந) ��1சாமி ெத/ வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194 வ�ளலா� ேம9நிைல�ப�ள�, (கிழ�� 

பா��த ேம�� க��ட�, Lத9 

வ�டார�, ெத�� ப�தி க��ட�),    

,கீழ�ெகா�ைட�� - 612002

1.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF Bவாமிமைல ெமய7
 ேரா0   வா�0-2 , 

2.��பேகாண� (ந) ேமல�காேவF மாFய�ம
 ேகாவ79 ெத/  வா�0-2 , 

3.��பேகாண� (ந) j�ப�ேகாவ79ேமலெத/-B வா�0-2 , 4.��பேகாண� (ந) 

j�பேகாவ79ேமலெத/-A வா�0-2 , 5.��பேகாண� (ந) ைத�கா9சX2 வா�0-2 , 

6.��பேகாண� (ந) நா?�ஆNடவ�நக� வா�0-2 , 7.��பேகாண� (ந) 

1ள�யXேதா�1 வா�0-2 , 8.��பேகாண� (ந) அ[சலகார�ெத/ வா�0-2 , 

9.��பேகாண� (ந) அறிெவாள�நக�வா�0-2 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 வ�ளலா� ேம9நிைல�ப�ள� (கிழ�� 

ப�தி ந0பாக� அைற எN 19 (11ஏ),   

,கீழெகா�ைட��,612002

1.��பேகாண� (ந) அமேரXதிர1ர� ெத/ வா�0-2 , 2.��பேகாண� (ந) 

ச�வமா
ய ேமல� ெத/ வா�0-2 , 3.��பேகாண� (ந) ச�வமா
ய கீழ� ெத/  

வா�0-4 , 4.��பேகாண� (ந) யாைனய� அQயனா� ேகாய79 ெத/வா�0-2 , 

5.��பேகாண� (ந) j�ப�ேகாவ79 ேமல�ெத/வா�0-2 , 6.��பேகாண� (ந) 

ெச��சX2(ச�வமான�யகீழெத/)வா�0-4 , 7.��பேகாண� ந 

ைகலாசநாத�ச
னதிெத/வா�04 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ேசாைலய�பா நகரா�சி ெதாட�க 

ப�ள�, வட�� பா��த 1திய க��ட�, 

கிழ�� ப�தி அைற எN 4,   

,நாராயண
 ெத/, ��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) ேசாைலய�ப
 ெத/வா�0-12 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 ேசாைலய�பா நகரா�சி ெதாட�க 

ப�ள�, வட�� பா��த 1திய க��ட�, 

ந0� ப�தி அைற எN 3   

,நாராயண
 ெத/, ��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) வ7Dவநாத�காலன�வா�0-12 , 2.��பேகாண� (ந) 8-

ப��2ைரவா�0-12 , 3.��பேகாண� (ந) லய
கைரவா�0-12 , 4.��பேகாண� (ந) 

4-� ப��2ைரவா�0-12 , 5.��பேகாண� (ந) காமேகா� நக�வா�012 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ேசாைலய�பா நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம�� க��ட�)   ,நாராயண
 ெத/, 

��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) ேச2 பாவா Bவாமி ெத/வா�0-12 , 2.��பேகாண� (ந) 

கி/`ண
 ெத/வா�0-12 , 3.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர�தி/ம[சன 

வ Iதிவா�0-12 , 4.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர� கீழ சX2வா�0-12 , 

5.��பேகாண� (ந) 6வ2 ெத/ (ெர��ராய��ள� வட��)வா�0-12 , 

6.��பேகாண� (ந) காேவF கைர ெத/வா�0-12 , 7.��பேகாண� (ந) நாராயண
 

ெத/வா�0-12 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ேசாைலய�பா நகரா�சி ெதாட�க 

ப�ள�, வட�� பா��த 1திய க��ட�, 

ேம�� ப�தி அைற எN 2,   

,நாராயண
 ெத/, ��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� -ந வராக�ள� கிழ��வா�0-12 , 2.��பேகாண� (ந) 7வ2 ெத/ 

(ெர��ராய��ள� ேம��)வா�0-12 , 3.��பேகாண� (ந) 9வ2 ெத/ 

(ெர��ராய��ள� கிழ��)வா�0-12 , 4.��பேகாண� (ந) வராக �ள� 

வட��வா�0-12 , 5.��பேகாண� (ந) வ7யாச� ெத/வா�0-12 , 6.��பேகாண� (ந) 

8வ2 ெத/ (ெர��ராய� �ள� ெத��)வா�0-12 , 7.��பேகாண� (ந) 

வராக�ள�ெத��வா�0-18 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 _ சUகர வ7�யாலயா மழைலய� 

ம�+� ெதாட�க�ப�ள�, 

ெவUக�ராம
 ெத/, அைற எN 3   

,��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) 4வ2 ெத/ (கீழ அQய
 ெத/)வா�0-11 , 2.��பேகாண� (ந) 

அ�1���� சX2வா�0-11 , 3.��பேகாண� (ந) ெவUக�ராம
 ெத/ வா�0-11 , 

4.��பேகாண� (ந) பாf�ெத/வா�0-10 , 5.��பேகாண� (ந) 5வ2ெத/வா�0-11 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ேந��c ேம9நிைல�ப�ள� 12ஆ� 

வ��1  அ ப7FG  அைறஎN-11   

,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 தி/ம[சன வ Iதி  வா�0 எN-11 , 2.��பேகாண� 

(ந) யாக சாைல ெத/வா�0 எN -11 , 3.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 ேமல 

ச
னதி  வா�0 எN-11 , 4.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 கிழ�� ெத/ வா�0 

எN-10 , 5.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 கீழ ச
னதி வா�0 எN-10 , 

6.��பேகாண� (ந) க�ண�ெகா9ைல வட���ெத/ வா�0 எN-10 , 

7.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 ேகாவ79 ேமல மடவ7ளாக� வா�0 எN-11 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ேந��c ேம9நிைல� ப�ள� அைற 

எN.9, பண7யாள� அைற, ேம�� ப�தி 

ைமய ப�தி,   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) காமா�சி ேஜாசிய� ெத/ வா�0 எN-10 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203 Lன�சிப9 நகர ெதாட�க�ப�ள� 

1�,2�,3�  வ��1 அைற   ,காமா�சி 

ேஜாசிய� ெத/, ��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) ேகாவ7Xத�ப
 ெத/வா�0-10 , 2.��பேகாண� (ந) டப��12� 

ெத/வா�0-9  , 3.��பேகாண� (ந) டப�� ந0�ெத/வா�0-9 , 4.��பேகாண� (ந) 

ெரUக� ெத/வா�0-9 , 5.��பேகாண� (ந) டப��ேமல�ெத/வா�0-10 , 

6.��பேகாண� (ந) Bபா` காலன�வா�0-20 , 7.��பேகாண� (ந) ரா� 

காலன�வா�0-20 , 8.��பேகாண� (ந) உைடயா� காலன�வா�0-20 , 9.��பேகாண� 

(ந) jUகி9 ெகா9ைல நக�வா�0-20 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 பாணா2ைற ேம நி ப�ள� 

ப7
1ற�கிழ��ப�தி1தியக��ட�அைற

எN10   ,பாணா2ைற ெத��ெத/ 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெத/வா�0-9 , 2.��பேகாண� (ந) டப�� 

கீழ� ெத/வா�0-9 , 3.��பேகாண� (ந) காசிராம
 ெத/ இர�ைடவாQ�கா9 

ப7FGவா�0-9 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 பாணா2ைற ேம .நி .ப�ள� 

ப7
1ற�கிழ��ப�தி1தியக��ட�அைற

எN12   ,பாணா2ைற ெத��ெத/ 

��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) காசிராம
 ெத/ வா�0-9 , 2.��பேகாண� (ந) சகாஜி 

ெத/வா�0-9 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 பாணா2ைற ேம9நிைல� ப�ள� 

(ேம�� ப�தி L
 ப�க� அ எN-3)   

,பாணா2ைற ெத�� ெத/, 

��பேகண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ப0ைக� ெத/வா�0-19 , 2.��பேகாண� (ந) �மர�ப
 

ெத/வா�0-10 , 3.��பேகாண� (ந) க�ணெகா9ைல ேமல� ெத/வா�0-10 , 

4.��பேகாண� (ந) க�ணெகா9ைல கீழ� ெத/வா�0-20 , 5.��பேகாண� (ந) 

க�ண�ெகா9ைல ெத�� ெத/வா�0-20 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207 பாணா2ைற ேம9 நிைல ப�ள� ேம�� 

ப�க 1திய க��ட�   ,பாணா2ைற 

ெத��ெத/, ��பேகாண� 612001

1.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற ெத�� வ Iதி  வா�0 எN21 , 2.��பேகாண� (ந) 

பாணா2ைற ேமல வ Iதி  வா�0 எN21 , 3.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற வட�� 

வ Iதி  வா�0 எN21 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 பாணா2ைற நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம�� ப�தி ப7
1ற�   ,பாணா2ைற 

ெத�� ெத/, ��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) பாணா2ைறசX2 வா�0 21 , 2.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற 

ேரா0வா�0  21 , 3.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற கீழவ Iதிவா�021 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 பாணா2ைற நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள�, 

(ேம�� பா��த க��ட� ெத�� ப�தி 

அைற எN : 5), பாணா2ைர ெத�� 

வ Iதி,    ,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற14வ2 ெத/வா�0-8 , 2.��பேகாண� (ந) 

பாணா2ைற ச
னதி ெத/வா�021 , 3.��பேகாண� (ந) பாணா2ைற தி/ம[சன 

வ Iதிவா�0-21 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 _சரDவதிபாடசாலாெபNக�ேமநிப�ள�

ெல�Bமிப7ளா�கிழ��ப�தி அைற எN-

6   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) டா�ட� ஜாகீ� உேச
 ெத/   வா�0-27 , 2.��பேகாண� (ந) 

ஹாஜியா� ெத/வா�0 -27 , 3.��பேகாண� (ந) ஆய7�ள� ேரா0 வா�0-27 , 

4.��பேகாண� (ந) ப�ம
 ெத/ வா�0 -27 , 5.��பேகாண� (ந) உ�1�கார� ெத/ 

வா�0 -27 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

211 211 _சரDவதிபாடசாலாெபNக�ேமநிப�ள�

_2��காப7ளா�கிழ��க��ட� 

வட��ப�திஅ எN-35   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) உ9லிகா
சX2 (வ I�0 எN 1-88)  வா�0 எN-28 , 

2.��பேகாண� (ந) ஏ.ஆ�.ஆ�. காலன� வா�0எN-27 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 சிறிய மல� ேம9 நிைல ப�ள�,  

ேம�� பா��த அைற எN 26, 10ஆ� 

வ��பைற சி ப7FG பைழய க��ட�   

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) ெந.2.சாைல வா�0-23 , 2.��பேகாண� (ந) ப7டாF�ள� ேரா0 

வா�0-23      , 3.��பேகாண� (ந) Dேட� பாU� காலன�  வா�0-23 , 

4.��பேகாண� (ந) Dேட�பாU�காலன�வ7FG வா�0-23 , 5.��பேகாண� (ந) 

ைபராகிேதா�1 வா�0-23 , 6.��பேகாண� (ந) e�நக�வா�0-23 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ெசய7
� அனID ெம�F�ேலச
 

ப�ள�, காXதி நக�, கிழ�� ப�தி 

கைலயரUக�,   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) வ�� ப7�ைளயா� ேகாவ79ெமய7
 ெத/   வா�0-24  , 

2.��பேகாண� (ந) வ.ப7.ேகாவ79 க
ன�காநக�வழிநட�1வா�024 , 

3.��பேகாண� (ந) வ�� ப7�ைளயா� ேகாவ79க�@கைடசX2  வா�0-24 , 

4.��பேகாண� (ந) வ�� ப7�ைளயா� ேகாவ79 Lத9�+���ெத/வா�0 24 , 

5.��பேகாண� (ந) வ�� ப7�ைளயா� ேகாவ79ெசXதி9நாத
நக�வா�024 , 

6.��பேகாண� (ந) வ�� ப7�ைளயா� ேகாவ79ெமய7
ராமாRஜ�நக�வா�024 , 

7.��பேகாண� (ந) தி/வ7ைடம/a� ேரா0 வா�0-24 , 8.��பேகாண� (ந) 

காவல� ��ய7/�1 வா�0-24 , 9.��பேகாண� (ந) வ��ப7�ைளயா� ேகாவ79 

_நிவாD நக�  வா�0-24 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

214 214 ெசய7
� அனID ெம�F�ேலச
 

ப�ள�, காXதி நக� ேம�� ப�தி 

கைலயரUக�,   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) _நக� ெமய7
 ேரா0  வா�0-24    , 2.��பேகாண� (ந) 

_நக� காலன� 2� ெத/வா�0-24  , 3.��பேகாண� (ந)  _நக�காலன� 1� 

�+��ெத/ வா�0-24 , 4.��பேகாண� (ந)_நக�  _நக�காலன� 4 �ெத/ 

வா�024 , 5.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� வல�1F வ7நாயக� ெத/ வா�0-24 , 

6.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� 3��+��ெத/ வா�024 , 7.��பேகாண� (ந) 

_நக� காலன� 5� �+��ெத/  வா�0-24 , 8.��பேகாண� (ந) _நக� காலன� 

6� �+��ெத/  வா�0-24 , 9.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� 7� �+��ெத/  

வா�0-24 , 10.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� 3 ��+��ெத/வ7Fவா�க� 

வா�024 , 11.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� Bவாமி நக�  வா�0-24 , 

12.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� தUகவ7லாD நக�  வா�0-24 , 

13.��பேகாண� (ந) _நக�காலன� தI�சத� ேதா�ட�  வா�0-24 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 சிறிய மல� ேம9 நிைல ப�ள�, வட�� 

பா��த 1திய க��ட�, அைற எN 32   

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) தி/நாராயண1ர� கிழ�� வா�0-25 , 2.��பேகாண� (ந) 

ஆேரா�கிய சாமி நக� வா�0-25 , 3.��பேகாண� (ந) தி/நாரயண1ர� Lத9 

�+�� ெத/வா�0-25 , 4.��பேகாண� (ந) ராஜா சX2 வா�0-25 , 

5.��பேகாண� (ந) சிவ�/நாத
 ெத/ வா�0-24 , 6.��பேகாண� (ந) 

ெபா
Rசாமி நக�  வா�0-24 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 சிறிய மல� ேம9 நிைல ப�ள�, வட�� 

பா��த ேம�� ப�க க��ட�, அைற 

எN 114,    ,தி/வ7ைடம/a� 

ேரா0,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) பார� நக� வா�0-24 , 2.��பேகாண� (ந) காவல� ��ய7/�1 

வா�0-24 , 3.��பேகாண� (ந) சிவ�/நாத
 ேமல�ெத/ வா�0-24 , 

4.��பேகாண� (ந) சிவ�/நாத
 கிழ�ெத/ வா�0-24 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 சிறியமல�ேம9நிைல� ப�ள�, கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி அைற எN.102,  

 ,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) தி/நாராயண1ர� வட�� ெத/ வா�0-25 , 2.��பேகாண� 

(ந) கி/`ண�ப
 வட�� ெத/ வா�0-25 , 3.��பேகாண� (ந) கி/`ண�ப
 

கிழ��� ெத/ வா�0-25 , 4.��பேகாண� (ந) கி/`ண�ப
 ேம��� ெத/ 

வா�0-25 , 5.��பேகாண� (ந) டG
 எ�Dட
ச
 வா�0-24 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ெசய7
� அனID ெம�F�ேலச
 

ப�ள� கிழ�� க��ட� ைமய�ப�தி 

காXதி நக�   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ேத�ெப/மாந9Zர ேரா0ெச�காUக
ன� ( உ�பட) வா�0-25 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 1ன�த ஆன�D ெம�F�ேளச
 

ப�ள�,(ேம�� பா��த க��ட�, கிழ�� 

ப�தி 2வ2 அைற), காXதி நக�,    

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) ேகாமதி நக�வா�0-25 , 2.��பேகாண� (ந) _ ராகேவXதிரா 

நக�வா�0-25 , 3.��பேகாண� (ந) _ரா� நக�வா�0-25 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 சிறிய மல� ேம9 நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா��த பைழய க��ட�, அைற எN 

28, 10ஆ� வ��1 இ ப7FG   

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) ஹாஜியா� ெத/ க�க
 காலன� வா�0-27 , 2.��பேகாண� 

(ந) ேமாதிலா9 ெத/ (வ I�0 எN 1-212)வா�0-23 , 3.��பேகாண� (ந) 

ேமாதிலா9�+��சX2 வா�0-23 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 1ன�த அ�D�னா� ந0நிைல�ப�ள�,  

வட�� பா��த 1திய க��ட�, 8ஆ� 

வ��பைற ச�\ ேரா0   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ரய79ேவ 12 ேரா0வா�0-25 , 2.��பேகாண� (ந) ேமாதிலா9 

ெமய7
 ெத/வா�0-23 , 3.��பேகாண� (ந) ேமாதிலா9 1-� �+��ெத/வா�0-

23 , 4.��பேகாண� (ந) ேமாதிலா9 2-� �+��ெத/ , 5.��பேகாண� (ந) 

ேமாதிலா9 3� �+��ெத/வா�0-23 , 6.��பேகாண� (ந) ேமாதிலா9 4� 

�+��ெத/வா�0-23 , 7.��பேகாண� (ந) ெவUக�ராம
நக�வா�0-25 , 

8.��பேகாண� (ந) ரய79ேவDேடச
கா�பGN0வா�043 , 9.��பேகாண� (ந) 

அப7L�தIDவர� கீழவ Iதிவா�0-42 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 1ன�த அ�D�னா� ந0நிைல� ப�ள� 

(ெத�� க��ட� ேம��ப�திஅைறஎN-

4   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ச�\ ேரா0 வா�0-26 , 2.��பேகாண� (ந) பா�திமா1ர�வா�0-

26 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 1ன�த அ�D�னா� ந0நிைல� ப�ள� 

ெத�� க��ட� வட�� பா��த 

கண7ன� அைற (தைலைம ஆசிFய� 

அைற அ/கி9)   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ஜா
 ெச9வராi நக�(எலிெவ��திட9)வா�0-26 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ெசய7
�ேஜாச�ெபNக�ேமநிப�ள� 

கிழ�� ப�தி, ேம�� பா��த, அைற 

எN 3,   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) காமராi ேரா01Lத9 177L�ய வா�0-42,26 , 2.��பேகாண� 

(ந) அரசலா+ வழி நட�1 2Lத9 28L�ய வா�0-26 , 3.��பேகாண� (ந) 

லா9பகa� சாDதிF ேரா02Lத9 129L�ய  வா�0-42,43 , 4.��பேகாண� (ந) 

காமராiேரா0Lத9�+��ெத/வா�0-42 , 5.��பேகாண� (ந) 

காமராiேரா02��+��ெத/ வா�0-26 , 6.��பேகாண� (ந) 

காமராiேரா03��+��ெத/ வா�0-26 , 7.��பேகாண� (ந) 

காமராiேரா04��+��ெத/ வா�0-26 , 8.��பேகாண� (ந) காமராiேரா0 5� 

�+��ெத/  வா�0-26 , 9.��பேகாண� (ந) காமராiேரா0 7� �+��ெத/  

வா�0-26 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

225 225 ஆ�.சி மா�ன�U Dடா� ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� ப�தி தி/வ�@வ��^ அைற 

  , ��பேகாண� -612001

1.��பேகாண� (ந) நாேகDவர
 கீழ� ெத/ வா�0-29 , 2.��பேகாண� (ந) 

நாேகDவர
 ச
னதி ெத/  வா�0-29 , 3.��பேகாண� (ந) நாேகDவர
 

ெத�� ெத/ வா�0-29,30 , 4.��பேகாண� (ந) காள�ய�ம
 ேகாவ79 ெத/  

வா�0-28 , 5.��பேகாண� (ந) ெச�க� சX2 வா�0-28 , 6.��பேகாண� (ந) 

கNணகி ெத
 ேகா�ட�  வா�0-30 , 7.��பேகாண� (ந) நாேகDவர
 ெத�� 

Lத9 சX2    வா�0-30 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஆ�.சி மா�ன�U Dடா� ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� ப�க� ைமயப�தி 

காமராஜ��^ அைற   , ��பேகாண�-

612001

1.��பேகாண� (ந) உ�1�கார� ெத/வா�0-28 , 2.��பேகாண� (ந) நாேகDவர
 

கீழ வட�ேபா�கி� ெத/வா�0-28 , 3.��பேகாண� (ந) 

உ9லி�கா
சX2ேபாMDகாலன� (வ I�0 எN 89)  வா�0-28 , 4.��பேகாண� (ந) 

தைலைம அ[சலக சாைல வா�0-29 , 5.��பேகாண� (ந) 

ெகௗதேமDவர�வட��மடவ7ளாக�வா�0-40 , 6.��பேகாண� (ந) காசி 

வ7Dவநாத� வட��  வ Iதிவா�0-40 , 7.��பேகாண� (ந) காசி வ7Dவநாத� 

ச
னதிவா�0-40 , 8.��பேகாண� (ந) காசி வ7Dவநாத� கீழவ Iதிவா�0-42 , 

9.��பேகாண� (ந) மகாமக�ள� வடகைரவா�0-40 , 10.��பேகாண� (ந) 

வ Iரப�திர�Bவாமி ேகாய79 சX2வா�0-29 , 11.��பேகாண� (ந) 

ெகௗதேமDவர�ேகாய79ப7
1ற�வா�0-40 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 67 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 யாைனய� நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

(ெத�� ப�தி)   ,சாராUகபாண7 ச
னதி 

ெத/, ��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) சாரUகபான� கீழ வட�ேபா�கி ெத/வா�0-22 , 2.��பேகாண� 

(ந) சாரUகபான� ேகாவ79 கீழவ Iதி சX2வா�0-22 , 3.��பேகாண� (ந) 

காUேகய
�ள� ேம�� ெத/வா�0-22 , 4.��பேகாண� (ந) ��ைச மா�+  

வாFய� வ I0க�வா�0-30 , 5.��பேகாண� (ந) சாரUகபான� ச
னதி ெத/வா�0-

29 , 6.��பேகாண� (ந) சாரUகபாண7 கீழ வ Iதிவா�0-30 , 7.��பேகாண� (ந) 

நாேகDவர Bவாமி வட��� ெத/வா�0-29 , 8.��பேகாண� (ந) நாேகDவர 

Bவாமி ேமல� ெத/வா�0-30 , 9.��பேகாண� (ந) வட�� மாத�பா சX2வா�0-29 

, 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 நகர ேம9நிைல� ப�ள� (Lத
ைம 

க��ட� அைறஎN.16 வட��ப�தி)     

                ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ேமாF வாQ�கா9 ெத/வா�0-20 , 2.��பேகாண� (ந) 

க�ணெகா9ைல ெத/வா�0-22 , 3.��பேகாண� (ந) ல�Bமி வ7லாD ெத/வா�0-

22 , 4.��பேகாண� (ந) டா�ட�  ெபச
� ேரா0வா�0-22 , 5.��பேகாண� (ந) 

நாேகDவர
 தி/ம[சன வ Iதிவா�0-20,22,29 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 நகர ேம9நிைல� ப�ள� (ப7ரதான 

க��ட� அைறஎN-34 ெத��ப�தி   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) பா.ேகாதNடபாண7 ெத/  வா�0-22 , 2.��பேகாண� (ந) 

ல�Bமிவ7லாDஜு�ள�காலன�வா�0 22 , 3.��பேகாண� (ந) ப\ைசய�பா 

ெத/வா�0-20 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ேந��c ேம9நிைல� ப�ள� (ெத�� 

ப�தி 1தியக��ட� அைற எN-1   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 2�கா�பாைளய� ெத/ ப7FG 1 வா�0-19 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231 ேந��c ேம9நிைல� ப�ள�, வட�� 

பாக� கிழ�� ப�தி,   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 2�கா�பாைளய� ெத/  ப7FG 2 வா�0-19 , 2.��பேகாண� 

(ந) 2�கா�பாைளய� ெத/ ப7FG 3 வா�0-19 , 3.��பேகாண� (ந) 

2�கா�பாைளய�ெத/ ப7FG 4 வா�0-19 , 4.��பேகாண� (ந) 

2�கா�பாைளய�ெத/ ப7FG 5 வா�0-19 , 5.��பேகாண� (ந) 

2�கா�பாைளய�ெத/ ப7FG6வா�0-19 , 6.��பேகாண� (ந) 

2�கா�பாைளய�ெத/ ப7FG 7 வா�0-19 , 7.��பேகாண� (ந) 

2�கா�பாைளய�ெத/ ப7FG 8 வா�0-19 , 8.��பேகாண� (ந) 

2�கா�பாைளய�ெத/ ப7FG 9 வா�0-19 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ேந��c ேம9நிைல� ப�ள� (ெத�� 

ப�தி 1தியக��ட� அைற எN-2   

,��பேகாண�,612002

1.��பேகாண� (ந) 2�கா�பாைளய� ெத/ (வ I�0 எN 142-160)வா�0-19 , 

2.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 ெத�� ெத/வா�0-11 , 3.��பேகாண� (ந) 

ேகாவ7Xத�பசX2 வா�0-11 , 4.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 ெத�� வட� 

ேபா�கி� ெத/ வா�0-19 , 5.��பேகாண� (ந) வ7.எD.�[சிதபாத� ெத/ வா�0-

22 , 6.��பேகாண� (ந) 2�கா� பாைளய ேம�� ெத/ வா�0-19 , 

7.��பேகாண� (ந) 2�கா�பாைளய ெத/ (கிழ��) வா�0-19 , 8.��பேகாண� (ந) 

2�காபாைளய�ெத/ ேமாF வாQ�கா9 வா�0 19  , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ேந�c ேம9நிைல� ப�ள� (ேம�� 

பைழயக��ட� அைற எN.7   

,��பேகாண�,612002

1.��பேகாண� (ந) ப7.சNLக� ெத/ வா�0-11 , 2.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 

ெத�� மடவ7ளாக�  வா�0-11 , 3.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 வட�� 

மடவ7ளாக� வா�0-11 , 4.��பேகாண� (ந) தியாகி ராமசாமி ெத/  வா�0-11 , 

5.��பேகாண� (ந) ச�கரபாண7 வட�� வ Iதி வா�0-11 , 6.��பேகாண� (ந) 

ஜி.ேக.ெவUக�ராம
 ெத/ வா�0-11 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.â
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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234 234 ��ேபDவர� தி/ம[சன வ Iதி ேம9 

நிைலப�ள�-9வ2 வ��1 அைற எN 3, 

ெத�� ப�தி,   ,��பேகாண�,612002

1.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர� தி/ம[சன வ Iதிவா�0-18 , 2.��பேகாண� (ந) 

12வ2 ெத/ (பா�ரா\சாFயா� ெத/ )வா�0-18 , 3.��பேகாண� (ந) ஜIவ�ப
 

ெத/வா�0-18 , 4.��பேகாண� (ந) 13வ2 ெத/ (சா�தார�ெத/)வா�0-18 , 

5.��பேகாண� (ந) j��தி ெத/வா�0-18 , 6.��பேகாண� (ந) ெபFய கைட� 

ெத/வா�0-18 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ச�.சி.ப7.ராமசாமிஅQய�நிைனG ந�சF 

ெதாட�க ப�ள�க��ட� கிழ��ப�தி    

,ேம�0�ெத/, ��பேகாண� -612002

1.��பேகாண� (ந) ஜி.ேக.எ�. ெத/வா�0-17 , 2.��பேகாண� (ந) ேம�0� 

ெத/வா�0-17 , 3.��பேகாண� (ந) ���யா� பாைளய� ெத/வா�0-17 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ச� சி.ப7 ராமசாமி அQய� நிைனG 

ந�சF ம�+� ெதாட�க�ப�ள�, (ைமய 

ப�தி ெத�� பா��த க��ட�), 

ேம�0� ெத/,    ,��பேகாண� - 

612002

1.��பேகாண� (ந) சிUகார� ெத/  வா�0-17 , 2.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர� 

ேமல வ Iதிவா�0-17 , 3.��பேகாண� (ந) மதக� ெத/வா�0-32 , 4.��பேகாண� 

(ந) ��ேபDவர� வட� ேபா�கி� ெத/வா�0-17 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ச�.சி.ப7.ராமசாமிஅQய�நிைனG ந�சF 

&ெதா ப�ள�க��ட� ேம��ப�தி    

,ேம�0� ெத/, ��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) ஜி. க/�ைபயா ெத/  வா�0-17 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேக.ஜி.ேக. சX2  வா�0-17 , 3.��பேகாண� (ந) வNணUகNண7வா�0-17 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 70 of 84



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 அறிஞ� அNணா அரசின� 

ேம9நிைல�ப�ள� ெத��க��ட� 

ந0ப�தி அ எN-4   

,தி/வNணாமைல மட�2ெத/ 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ெமௗனசாமி மட�2� ெத/வா�0-17 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேக.ஜி.ேக. ெத/வா�0-17 , 3.��பேகாண� (ந) ஏ.ஆ�.ஆ� ேரா0 வ I0எN 46 Lத9 

158 வா 33 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அறிஞ� அNணா அரB 

ேம9நிைல�ப�ள�, (ெத�� பா��த 

வட�� க��ட�, 5வ2 அைற), 

தி/வNணாமைல ேம�0 ெத/,    

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) 1ள�ய� சX2 வா�0-16 , 2.��பேகாண� (ந) ஆN�ய�ப� 

ெத/ (பாரதியா� நக� உ�பட)வா�0-16 , 3.��பேகாண� (ந) ஏ.ஆ�.ஆ� ேரா0 

வ I0எN 1Lத9 44 வைர வா�0 -16 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அறிஞ� அNணா அரசின� 

ேம9நிைல�ப�ள� ெத��க��ட� 

அ.எN-1   ,தி/வNணாமைல 

மட�2ெத/ ��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) க�ப�ட வ7Bவநாத� ேமலவ Iதிவா�0-16 , 2.��பேகாண� (ந) 

க�ப�ட வ7Bவநாத� வட�� வ Iதிவா�0-16 , 3.��பேகாண� (ந) க�ப�ட 

வ7Bவநாத� ச
னதி ெத/வா�0-16 , 4.��பேகாண� (ந) க�ப�ட வ7Bவநாத� 

ெத�� வ Iதிவா�0-16 , 5.��பேகாண� (ந) தி/வNணாமைல மட�2 ெத/வா�0-

32 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 அறிஞ� அNணா அரசின� 

ேம9நிைல�ப�ள� அைற எN 1, 

ெத�� பா��த 1திய க��ட�, வட�� 

ப�தி   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) பா�கியநாத
 ெத/வா�0-16 , 2.��பேகாண� (ந) 20-வ2 

ெத/ (கவைர�ெத/)வா�0-31 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

242 242 ��ேபDவர� தி/ம[சன வ Iதி உய� 

நிைல�ப�ள� அைற எN 1,   

,தி/ம[சனவ Iதி,��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) ப�மநாப
 ெத/ வா�0-18 , 2.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர� 

ெத��� ெத/  வா�0-31   1 , 3.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர� ச
னதி வா�0-

31 , 4.��பேகாண� (ந) ��ேபDவர� வட�� ெத/  வா�0- 01 8   18 , 

5.��பேகாண� (ந) இராமசாமி ேகாவ79 ேம��� ெத/  வா�0-31 , 

6.��பேகாண� (ந) இராமசாமி ேகாய79 ெத��� ெத/  வா�0-31 , 

7.��பேகாண� (ந) இராமசாமி ேகாய79  கீழ ெத/   வா�0    31 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 காமராi நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

(கிழ��ப�தி)   ,காXதிய�க� சாைல, 

��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) காXதிய�க� சாைல (வ I�0 எN 131-156)வா�0-30 , 

2.��பேகாண� (ந) ெத�� மாத�பா சX2வா�0-37 , 3.��பேகாண� (ந) 

ெகௗதேமDவர� ச
னதி ெத/வா�0-40 , 4.��பேகாண� (ந) மகாமக�ள� 

ேம9கைரவா�0-40 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 காமராi நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம�� ப�தி)   ,காXதிய�க� சாைல, 

��பேகாண�,,612001

1.��பேகாண� (ந) ெச�க�� ெத/ வா�0-37 , 2.��பேகாண� (ந) 23வ2 ெத/ 

(யாதவ� ெத/) வா�0-38 , 3.��பேகாண� (ந) 

ெஜகநாதப7�ைளயா�ேகாய79ேமல�ெத/,14மைன�ெத/வா�0-39 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 இதயா மகள�� க9ZF கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி வட�� பா��த 

தமி< 2ைற அைற எN 2,   

,��பேகாண� -612001

1.��பேகாண� (ந) மாFய�ம
 ேகாவ79 ெத/ கதG எN 1 Lத9 53 வைர  

வா�0-44 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246 இதயா மகள�� க9ZF அறிவ7ய9 

க��ட� வட�� பா��த ேம��  ப�தி 

அைற எN-9   ,��பேகாண� -612001

1.��பேகாண� (ந) மாFய�ம
 ேகாவ79 ெத/ கதG எN 54 Lத9 87 வைர  

வா�0-44 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 இதயா மகள�� க9ZF கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி வட�� பா��த 

தமி< 2ைற அைற எN 4   

,��பேகாண� -612001

1.��பேகாண� (ந) 29-வ2 ெத/ (ெத�� வ�@வ� ெத/)வா�0-44 , 

2.��பேகாண� (ந) 30-வ2 ெத/ (�யவ
 சX2) வா�0-44 , 3.��பேகாண� (ந) 

ப�த� பால� வா�0-44 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 இதயா மகள�� க9ZF, (வட�� 

பா��த ெத�� ப�தி க��ட�, கிழ�� 

ப�தி),    ,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) ஆைண�கார
 பாைளய� வா�0-44 , 2.��பேகாண� (ந) 

மாFய�ம
ேகாவ79 1� ெத/ வா�0-44 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ப�0 ெம�F� ேம9நிைல�ப�ள� 

(Lத
ைம க��ட�) ேம�� ப�தி +1 

வ��பைற   ,��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) சீன�வாசநக�வா�0-45 , 2.��பேகாண� (ந) Pmsmநக�வா�0-45 , 

3.��பேகாண� (ந) கDaFபாQேரா0வா�0-45 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 ப�0 ெம�F� ேம9நிைல�ப�ள� 

(Lத
ைம க��ட�) ேம�� ப�தி 

9ஆ� வ��பைற   , ��பேகாண� 

,612001

1.��பேகாண� (ந) நIடாமUகல� ேரா0 வா�0  -45 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ப�0 ெம�F� ேம9 நிைல ப�ள�, 

வட�� பா��த Lத
ைம க��ட�,  

கிழ�� ப�தி 10ஆ� வ��பைற, 

நIடாமUக9� ேரா0,   , ��பேகாண� 

,612001

1.��பேகாண� (ந) இளUகா நக�வா�0-45 , 2.��பேகாண� (ந) நா�டா� தைல�1 

வா�0-45   , 3.��பேகாண� (ந) நாத
 நக� வா�0-45 , 4.��பேகாண� (ந) 

2ைரநக� வா�0-45 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 கிைரD� கிU ெம�F� 

ேம9நிைல�ப�ள� வட�� க��ட� 

அைற எN 1,  A ப7ளா�   ,L. B. S 

ேரா0, ��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) அழக�ப
 ெத/ வா�0-41 , 2.��பேகாண� (ந) ேகா1 

நாகலிUக� ெத/  வா�0-43 , 3.��பேகாண� (ந) ெபFய அ�பாG ெத/  வா�0-

43 , 4.��பேகாண� (ந) ப/�திகார  ெத/  வா�0-41 , 5.��பேகாண� (ந) 

ப/�திகார கீழ�ெத/  வா�0-41 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 கிைரD� கிU ெம�F� 

ேம9நிைல�ப�ள� வட�� க��ட� 

அைற எN 3,  A ப7ளா�   ,L. B. S 

ேரா0, ��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) எ�.சி.எD.ஆ� ெத/ வா�0-43 , 2.��பேகாண� (ந) 

வ IரபாN�ய க�டெபா�ம
 ெத/  வா�0-43 , 3.��பேகாண� (ந) 27வ2 ெத/ 

(ெவ�ளபNடார ெத/) வா�0-41 , 4.��பேகாண� (ந) ப[B�கார ேமல� ெத/  

வா�0-41 , 5.��பேகாண� (ந) ேக.ேக. நIல ேமக� ெத/  வா�0-41 , 99.அய9நா0 

வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 ஆ�.சி.ப�0 ெநசவாள�க� 

ெதாட�க�ப�ள� (வட��ப�தி)       

,ெஜகனாதப7�ைளயா�ேகாவ79கீழ�ெத/,

 ��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 28வ2 ெத/(வட�� வ�@வ� ெத/) வா�0-43 , 

2.��பேகாண� (ந) ஒ�த� கைட� ெத/  வா�0-43 , 3.��பேகாண� (ந) 

நா\சியா� ேகாவ79 வழி நட�1� ெத/ வா�0-43 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஆ�.சி.ப�0 ெநசவாள�க� 

ெதாட�க�ப�ள� (ெத��ப�தி)       

,ெஜகனாதப7�ைளயா�ேகாவ79கீழவ Iதி, 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) மகாமக��ள� ெத
கைர வா�0-40 , 2.��பேகாண� (ந) 

எ9ைலயா ெத/ வா�0-42 , 3.��பேகாண� (ந) காள�யா� ெத/ வா�0-43 , 

4.��பேகாண� (ந) பாரதியா� ெத/ வா�0-42 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 கைலவாண7 ந�சF ம�+� 

ெதாட�க�ப�ள�. ெச9வசாரUகபாண7 

ெத/,    ,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) ெசௗரா`�ரா ெபFய ெத/ வா�0-36 , 2.��பேகாண� (ந) 

ப7�ம
 ேகாய79 ெத/வா�0-36 , 3.��பேகாண� (ந) ெசௗரா`�ரா ந0� 

ெத/வா�0-36 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ெச�ேபாைட 1ன�த ேசவ7ய� 

உய�நிைல�ப�ள�, ( ேம�� பா��த 

ப7
1ற க��ட�),    ,��பேகாண� - 

612001

1.��பேகாண� (ந) ப7�ம
 ேகாய79 அரசலா+ வழி நட�1  வா�0-38 , 

2.��பேகாண� (ந) ப7�ம
 ேகாய79 கைட� ெத/  -37 , 3.��பேகாண� (ந) 

காXதிய�க� சாைல (வ I�0 எN 60-130) வா�0-37 , 4.��பேகாண� (ந) 

ஆ�றUகைர வழி நட�1  -38 , 5.��பேகாண� (ந) வட�� எ/�2கார� ெத/  -

37 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 ெச�ேபாைட 1ன�த ேசவ7ய� 

உய�நிைல�ப�ள�, ( ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி வட�� க��ட�),    

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) ம[ச�கார� ெத/ -37 , 2.��பேகாண� (ந) 21வ2 ெத/ 

(ம/�2வ� ெத/) வா�0 -37 , 3.��பேகாண� (ந) பழன�யாNடவ� ெத/ வா�0 -

37 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஆ�.சி. வ7�ெவ�ள� உய�நிைல� ப�ள� 

(கிழ�� ப�தி)   ,காXதிய�க� சாைல, 

��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) சாரUகபான� வட�� மடவ7ளாக� வா�0-22 , 2.��பேகாண� 

(ந) �.எD.ஆ�. ெபFய ெத/ வா�0-22 , 3.��பேகாண� (ந) ேசாேமDவர� 

ச
னதி� ெத/ வா�0-30 , 4.��பேகாண� (ந) ெபா�றாமைற ெத�� வ Iதி வா�0-

22 , 5.��பேகாண� (ந) ெபா�றாமைற வட�� வ Iதி வா�0-22 , 6.��பேகாண� (ந) 

ெபா�றாமைற கீழ வ Iதி வா�0-22 , 7.��பேகாண� (ந) ப�ட�சX2 ெத/ வா�0-30 

, 8.��பேகாண� (ந) சாரUகபாண7ெத�� ெத/ வா�0-30 , 9.��பேகாண� (ந) 

க�@�கைடசX2 வா�0-30 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஆ�.சி. வ7�ெவ�ள� உய�நிைல� ப�ள� 

(ேம�� ப�தி), காXதிய�க9 சாைல,   

,காXதிய�க� சாைல, ��பேகாண� 

,612001

1.��பேகாண� (ந) வ7ஜேயXதிர சாமி மட�2 ெத/  வா�0-30 , 2.��பேகாண� 

(ந) ��ேபDவர� ேகாவ79 ெத�� வட� ேபா�கி ெத/ வா�0 , 3.��பேகாண� 

(ந) ராமசாமி ேகாய79 ச
னதி  வா�0-31 , 4.��பேகாண� (ந) தி/மைலந�ப7� 

ெத/ வா�0-36 , 5.��பேகாண� (ந) ராம\சXதிர1ர� ெத/ வா�0-35 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

261 261 ஆ�.சி. வ7�ெவ�ள� உய�நிைல� ப�ள� 

, ெத�� ப�தி, பால� வ��1, 

தி/வ�@வ� �^,   ,காXதிய�க� 

சாைல, ��பேகாண� 612001

1.��பேகாண� (ந) ேசாேமDவர
 ெத�� வ Iதி வா�0-30 , 2.��பேகாண� (ந) 

காXதிய�க� சாைல (வ I�0 எN 1-59) வா�0-40 , 3.��பேகாண� (ந) 17வ2 ெத/ 

(அQயUகா� ெத/) வா�0-36 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 க�ப�டவ7Dவநாத� நகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ�� க��ட�) 

நாணய�கார� ெத/,   ,நாணயகார 

ெத/, ��பேகாண� ,,612002

1.��பேகாண� (ந) ேம�0� ெத/ காேவF சX2 வா�0-12 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேம�0� ெத/ வா�0-13 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 க�ப�டவ7Dவநாத� நகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ�� க��ட� 

வட�� ப�தி),   ,நாணயகார ெத/, 

��பேகாண� 612002

1.��பேகாண� (ந) காலசXதி க�டைள ெத/ வா�0-13 , 2.��பேகாண� (ந) 

கணபதிநக� வா�0-13 , 3.��பேகாண� (ந) ேப�ைடவட�� மி.வா காலன� வா�0-

13 , 4.��பேகாண� (ந) ேப�ைட வட�� சிவகாமிநக�வா�0-13 , 5.��பேகாண� 

(ந) L�2 கNண
 நக� வா�0-16 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 க�ப�டவ7Dவநாத� நகரா�சி ெதா 

ப�ள� வட��க��ட�கிழ��ப�தி)      

 ,நாணயகாரெத/ ��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) ம9fக ெத/ வா�0-14 , 2.��பேகாண� (ந) ���யா
 ெத/ 

வா�0-13 , 3.��பேகாண� (ந) ேப�ைட வட��� ெத/ வா�0-13 , 4.��பேகாண� 

(ந) ஆைலய� ேரா0 வா�0-13 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

265 265 க�ப�டவ7Dவநாத� நகரா�சி ெதா 

ப�ள�,ெத��க��ட� ேம��ப�தி)   

,நாணயகாரெத/, ��பேகாண� ,612002

1.��பேகாண� (ந) ேப�ைட வட�� கீழ வ Iதி  வா�0 எN-13 , 2.��பேகாண� 

(ந) ெபாQயாத ப7�ைளயா� ேகாவ79 ெத/  வா�0 எN-14 , 3.��பேகாண� (ந) 

நாணய�கார� ெத/ வா�0 எN-14 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 சி.ப7 வ7�யா மXதி� ெம�F� ேம9 

நிைல ப�ள�, ேம�� பா��த எ9.ேக.ஜி 

ஏ ப7FG,   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) ஏ.ஆ�.ஆ� ேரா0 வ I0எN (155Lத9 267) வா�0- 31 , 

2.��பேகாண� (ந) ஏ.ஆ�.ஆ� ேரா0 வ I0எN 1Lத9 39 வா�0-16 , 

3.��பேகாண� (ந) ஏ.ஆ�.ஆ� ேரா0 வ I0எN 41 Lத9 151 வா�0 -33 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 சி.ப7 வ7�யா மXதி� ெம�F� ேம9 

நிைல ப�ள�, ேம�� பா��த எ9.ேக.ஜி 

சி ப7FG   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) காய7ேதமி9ல� இDமாய79ெத/ (வ I0எN56Lத996வைர) 

வா�031 , 2.��பேகாண� (ந) வ7.ப7.வ7 காலன� வா�032 , 3.��பேகாண� (ந) 

க�ப�ட வ7Dவநாத� கீழ வ Iதி  வா�0-32 , 4.��பேகாண� (ந) மதக�� ெத/ 

வா�0-32 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 சி.ப7 வ7�யா மXதி� ெம�F�  ேம9 

நிைல ப�ள�, ேம�� பா��த k.ேக.ஜி ஏ 

 ப7FG   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) பைழய அரNமைன� ெத/  வா�0-32 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269 சி.ப7 வ7�யா மXதி� ெம�F�  ேம9 

நிைல ப�ள�, ேம�� பா��த k.ேக.ஜி 

சி ப7FG   ,��பேகாண�-612001

1.��பேகாண� (ந) ெச�� 12ெத/ வா�0-16 , 2.��பேகாண� (ந) 11-வ2 ெத/ 

(ெச�க� ெத/)  வா�0-32 , 3.��பேகாண� (ந) நாேகாஜிய�பா சX2 வா�0-31 , 

4.��பேகாண� (ந) காள�ய�ம
 ேகாவ79 சX2  வா�0-31 , 5.��பேகாண� (ந) 

தியாகராச நXதவன� வா�0-32 , 6.��பேகாண� (ந) சீன�வாச நXதவன� வா�0-

32 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ேகா1. சிவ�/நாத
 நகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள� ேம�� ப�தி க��ட� 

கிழ�� பா��த2 அைற எN-2     , 

��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) வ7ைன தI��தா
 ெத/  வா�0-15 , 2.��பேகாண� (ந) 

த[சாP� ெமய7
 ேரா0  வா�0-15 , 3.��பேகாண� (ந) ெந9f� கைட� ெத/  

வா�0-14 , 4.��பேகாண� (ந) ேப�ைட ப[B�கார� ெத/ வா�0-14  , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ேகா1.சிவ�/நாத
 நகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�ேம�� ப�தி க��ட� 

கிழ�� பா��த2 அைற எN-3   , 

��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) ேப�ைட வ7யாபாF�ெத/ வா�0-14 , 2.��பேகாண� (ந) 

ேப�ைட ��ைச� ெத/  வா�0-15 , 3.��பேகாண� (ந) ேப�ைட� ெத/ வா�0-

15 , 4.��பேகாண� (ந) ேப�ைட ஆ�றUகைர வழி நட�1   வா�0-15  , 

5.��பேகாண� (ந) ேப�ைடயாதவ� ெத/ வா�0-15 , 6.��பேகாண� (ந) 

ேப�ைடஅNணாநக�1� ெத/ வா�0-15 , 7.��பேகாண� (ந) 

ேப�ைடஅNணாநக�2� ெத/ வா�0-15 , 8.��பேகாண� (ந) 

ேப�ைடஅNணாநக�3� ெத/ வா�0-15 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

272 272 ேகா1சிவ�/நாத
 நகரா�சி 

ெதாப�ள�ெத
கிழ��க��ட� 

ெத��ப�தி     ,த[சாP� 

ெமய7
ேரா0 ��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) ஆ+Lக� சX2 , 2.��பேகாண� (ந)  ேப�ைட� கைட� 

ெத/ , 3.��பேகாண� (ந) பாசி�கார
1வ2 ெத/ , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ேகா1 சிவ�/நாத
 நகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�. (ேம�� பா��த 

கிழ���ப�தி க��ட� Lத9 அைற), 

த[சாP� ெமய7
 ேரா0,    

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) L�கNண� ெத/ , 2.��பேகாண� (ந) பாசிகார
 2வ2 சX2 

, 3.��பேகாண� (ந) பாசிகார
 3வ2 சX2 , 4.��பேகாண� (ந) பாசிகார
 4வ2 

சX2 , 5.��பேகாண� (ந) பாசிகார
 5வ2 சX2 , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஏ.ஆ�.ஆ� நகரா�சி ேம9நிைல�ப�ள� 

(L
ப�தி 1தியக��ட�அஎN15   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ஆN�ய�ப
 ெத/வா�0-16 , 2.��பேகாண� (ந) 

2வரU�றி\சி வட��� ெத/வா�0-33 , 3.��பேகாண� (ந) 

அNணாகாலன�வா�0-33 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஏ.ஆ�.ஆ� நகரா�சி ேம9நிைல�ப�ள� 

(L
ப�தி 1தியக��ட�அஎN-14   

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 2வரU�றி\சி 14 மைன� ெத/  வா�0-33 , 2.��பேகாண� 

(ந) சிUகார� ேதா�1 அரசலா+ ப0ைக  வா�0-34 , 3.��பேகாண� (ந) 

2வரU�றி\சி 12� ெத/  வா�0-33 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

276 276 ஏ.ஆ�.ஆ� நகரா�சி ேம9நிைல�ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப7FG (1திய 

வளாக�),   ,��பேகாண� 612001

1.��பேகாண� (ந) 2வரU�றி\சி ந0� ெத/  வா�0-33 , 2.��பேகாண� (ந) 

2வரU�றி\சி திலக�திட9 ேமல�ெத/ வா�0-33 , 3.��பேகாண� (ந) 

2வரU�றி\சி ேநதாஜிகாலன� வா�033 , 4.��பேகாண� (ந) 2வUக�றி\சி 

எ�.ஜி.ஆ� காலன�  வா�0-33 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஏ.ஆ�.ஆ�நகரா�சிேமநிப�ள�(Lத
ைமக

��ட�அஎ13)   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 2வரU�றி\சி கீழ� ெத/  வா�0-34 , 2.��பேகாண� (ந) 

ஓ�ைத� ெத/ வா�0-34 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஏ.ஆ�.ஆ�. நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள�  

(ேம�� ப�தி)   ,2வரU�றி\சி கீழ� 

ெத/, ��பேகாண� ,612001

1.��பேகாண� (ந) காய7ேதமி9ல� இDமாய79 ெத/ (வ I�0 எN 1-55)    , 

2.��பேகாண� (ந) ெச9வா சாரUகபாண7 ெத/  வா� 0-31 , 3.��பேகாண� (ந) 

19வ2ெத/ ெகா�த
ெத/ வா�031 , 4.��பேகாண� (ந) 18வ2ெத/ 

ெகா�த
ெச��ெத/ வா�031 , 5.��பேகாண� (ந) 

ெச�ேபாைட2�1ரGெதாழிலாள�காலன�வா�0-34 , 6.��பேகாண� (ந) 

ேதா�1�ெத/ லய
கைர (வ I0 எN 8Lத988வைர) வா�0-35 , 99.அய9நா0 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஏ.ஆ�.ஆ�. 

நகரா�சிேமநிப�ள�ப7ரதானக��ட�கிழ�

�ப�திஅஎ12   ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ெச�ேபாைட ெத/ வா�0-34 , 2.��பேகாண� (ந) அ�ம
 

ேகாய79 ெத/ வா�0-34 , 3.��பேகாண� (ந) ெச�ேபாைட A.R.R நக� வா�0-34 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

280 280 1ன�தேசவ7ய� உதவ7ெப+�  உய� 

நிைல�ப�ள� 10 � வ��1 வ��பைற 

ேம�� க��ட� கிழ� பா��த வட�� 

ப�தி    

,அ�ம
ேகாவ79அரசலா+வழிநட�1 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ேதா�1� ெத/ வா�0 -35 , 2.��பேகாண� (ந) சிUகார� 

ேதா�1� ெத/ வா�0 -34 , 3.��பேகாண� (ந) அ�ம
 ேகாய79 அரசலா+ 

வழிநட�1 வா�0-35 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 1ன�தேசவ7ய� உதவ7ெப+� நநிப�ள� 

கிழ��க��ட�ெத
ப�திஅைற எN 

8ஏ   

,அ�ம
ேகாவ79அரசலா+வழிநட�1 

��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) அQயனா� ேகாய79 ெத/ வா�0 -36 , 2.��பேகாண� (ந) 

நடனேகாபால� ெத/ வா�0 -36 , 3.��பேகாண� (ந) ப7�ம
 ேகாய79 ெரUக� 

ெத/ வா�0 வ-35 , 4.��பேகாண� (ந) க/டாலய� ெத/ வா�0 -38 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 1ன�தேசவ7ய� உதவ7ெப+�  உய� 

நிைல�ப�ள� 9 � வ��1 வ��பைற 

ேம�� க��ட� கிழ� பா��த ெத�� 

ப�தி    ,அ�ம
ேகாவ79அரசலா+வழி 

நட�1 ��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ெசௗரா`�ரா 12� ெத/  வா�0-35 , 2.��பேகாண� (ந) 

22வ2 ெத/ (பைடயா\சி ெத/) வா�0-38 , 3.��பேகாண� (ந) ேந/காலன� 

வா�0 எN-35, காXதி காலண7 வா�0எN-38 ,லய
கைர , 99.அய9நா0 வா< 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

283 283 அரB ெபNக� க9ZF (த
னா�சி) 

�ைழG க��ட� ெத�� பா��த2 

அைற எN. 2    ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) ெத�� எ/�2�கார� ெத/ வா�0-38 , 2.��பேகாண� (ந) 

j�j��தி வ7நாயக� ச
னதி ெத/  வா�0-38 , 3.��பேகாண� (ந) dUகா ெத/ 

வா�0-38 , 4.��பேகாண� (ந) ப�டாப7ராம
 சX2 வா�0-38 , 5.��பேகாண� (ந) 

�மர
 ெத/ வா�0-38 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 அரB ெபNக� க9ZF (த
னா�\சி), 

(வட�� பா��த ெத�� ப�தி 1திய 

க��ட�(வண7கவ7ய9 மNடப�)),    

,��பேகாண� - 612001

1.��பேகாண� (ந) இXதிராகாXதி சாைல வா�0-39 , 2.��பேகாண� (ந) அ�ம
 

காலன� �மர
 ெத/வா�038 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 

வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 அரB ெபNக� க9ZF (த
னா�சி) 

கண7த 2ைற க��ட� ெத��பா��த 

வ��பைற,     ,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 24வ2 ெத/ (கா0 ெவ��� ெத/)வா�0-39 , 2.��பேகாண� 

(ந) வ�� �/�க� ெத/  வா�0-39 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 அரB ெபNக� க9ZF (த
னா�சி) 

�ைழG க��ட� ப7
ப�தி 1வ7ய7ய9 

2ைற கிழ�� ப�தி வ��பைற.    

,��பேகாண�,612001

1.��பேகாண� (ந) 26வ2 ெத/ (சீதாெர��� ெத/)வா�0-39 , 2.��பேகாண� (ந) 

கNமண7 நக� வா�0-39 , 3.��பேகாண� (ந) சட\சாய7 மட�2 ெத/ வா�0-39 , 

99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� அய9நா0 வா< வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171   ��பேகாண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

287 287 அரB ெபNக� க9ZF (த
னா�சி) 

�ைழG க��ட� ெத�� பா��த2 

அைற எN. 5    ,��பேகாண�,,612001

1.��பேகாண� (ந) மகாமக� �ள� கீ<கைர வா�0-40 , 2.��பேகாண� (ந) 

வ�வாQ�கா9 ெத/ வா�0-41 , 3.��பேகாண� (ந) ெஜகநாத ப7�ைளயா� 

ேகாய79 கீழ� ெத/ வா�0-41 , 99.அய9நா0 வா< வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அNணா2ைர இ.ஆ.ப

இட�: ., த[சாP�  மாவ�ட ேத�த9 அfவல� ம�+� மாவ�ட ஆ�சிய�
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள� 

வட��ப�தி   ,வ �ரமா��� - 613 204

1.வ �ரமா��� (வ கி) ம'() (ஊ) கீழ, ெத- வா./ 1 , 2.வ �ரமா��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ச01 ெத- வா./ 1 , 3.வ �ரமா���(வ.கி) ம'() (ஊ) வட��, 

ெத- வா./ 1 , 4.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேதவ
�� ேரா/ வா./ 1 , 

5.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 1 , 

6.வ �ரமா���(வ.கி) ம'() (ஊ)) 61, ெத- வா./ 1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��ப�தி   ,வ �ரமா��� - 613 204

1.வ �ரமா���(வ.கி) ம'() (ஊ) ந/, ெத- வா./ 2 , 2.வ �ரமா��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சி
ன, ெத- வா./ 2 , 3.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�, 

ெத- வா./  2 , 4.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல, ெத- வா./ 2 , 

5.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) க-�6சாமி ேகாய59 ெத- வா./ 2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சிஒ
றியெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,தக��ட)   

,ேதவ
��,614202

1.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 3 , 2.வ �ரமா��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./ 3 , 3.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத'�, ெத- வா./ 3 , 4.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல, ெத- வா./ 3 

, 5.வ �ரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- வா./ 3 , 6.வ �ரமா��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ம>னவ.ெத- வா./ 3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

வட�� பா.,த வட�� க��ட)   

,6,?.,614203

1.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ��கா/ ஆதி திராவ5ட. ெத- வா./ 

1 , 2.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ��கா/  கீழ ெத- வா./ 1 , 

3.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ��கா/ ெவ�ளாள. ெத- வா./ 1 , 

4.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 6,?. ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 1 , 

5.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 6,?. ெவ�ளாலெத- வா./ 1 , 

6.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ம>னவ. ெத- வா./ 1 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த ெத'� க��ட)   

,நாய�க.ேப�ைட,614203

1.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) நாய�க. ேப�ைட ஆதி திராவ5ட. 

ெத- வா./ 2 , 2.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) நாய�க. ேப�ைட 

கீழ��யான,ெத- வா./ 2 , 3.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) நாய�க. 

ேப�ைட ேமல��யான,ெத-  வா./ 2 , 4.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) நாய�க. ேப�ைடவட����யான,ெத- வா./ 2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

6 6 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�   

,ப�/���,614203

1.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) CடD., 61 கE�F. வா./ 3 , 

2.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) CடD. ெத'�ெத- வா./ 3 , 

3.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�/��� ஆதிதிராவ5டெத- வா./ 3 

, 4.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ஆதிதிராவ5டெத- வா./ 3 , 

5.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலெத- வா./ 3 , 

6.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத- வா./ 3 , 

7.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- வா./ 3 , 

8.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�/��� ��யானெத- வா./ 3 , 

9.ேகாவ50தநா�/@ேசA  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./ 3 , 

10.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�,ெத- வா./  3 , 

11.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./ 3 , 

12.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத- வா./ 3 , 

13.ேகாவ50தநா�/@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) சிவ
 ேகாவ59 ெத- வா./ 3 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய  ந/நிைல� ப�ள� 

கிழ��பா.,த(வட���க��ட))   

,இள�கா.��,614203

1.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) இள�கா.�� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 5 , 

2.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) கா.,திைக ேதா�ட) வா./ 7 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா.,த ெத'� க��ட,தி
 

கிழ�� ப�தி    ,இள�கா.��,614203

1.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) இள�கா.�� வா./ 6 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க�ப�ள�  

6திய க��ட)    ,ேமD. 

ேம�/,ெத- உ)பள�பா�,614203

1.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேம�/,ெத- ��யான,ெத- வா./ 4 , 

2.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)மா�ப�ள� ைத�கா9 ேம�/,ெத- 

ஆதிதிராவ5ட. ெத- , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'�� பா.,த�  க��ட)    

,உ)பள�பா�,614203

1.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) உ)பள�பா� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 1 , 

2.உ)பள�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) உ)பள�பா�, ��யான, ெத- வா./ 2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 உதவ5 ெப() ெதாட�க�ப�ள�  

வட�� பா.,த க��ட)   

,ெப-மா�ேகாவ59-614203

1.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ5டெத- வா./ 1 , 

2.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./ 1 , 

3.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) நரசி�க6ர) வா./ 1 , 

4.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) கா�ேகய
ேப�ைட ஆதிதிராவ5ட.ெத- 

வா./ 3 , 5.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ஆதிதிராவ5டெத- 

வா./ 4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட���பா.,த க��ட)   

,வ
ன�ய�- 614203

1.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) வ
ன�ய� ெவ�ளாலெத- வா./ 2 , 

2.ெப-மா�ேகாவ59  (வ.கி) ம'() (ஊ) கா.,திைகேதா�ட) ஆதிதிராவ5டெத- 

வா./ 2 , 3.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) வ
ன�ய� ��யானெத- 

வா./ 3 , 4.ெப-மா�ேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) நான9கா�/ 

ஆதிதிராவ5டெத- வா./ 3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள� 

6திய கிழ��� 

பா.,தஒ�/�க��ட)   

,வடச-�ைக,614203

1.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான,ெத- வா./ 1 , 2.ச-�ைக (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ப5�ைளயா.ேகாவ59ெத- வா./ 1 , 3.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத'�,ெத- வா./ 1 , 4.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ) காள�ய)ம
 ேகாவ59 

ெத- வா./ 1 , 5.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./ 2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 சKதாய�Cட)   

,வடச-�ைக,614203

1.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ) காமராஜ. காலன� ேமல,ெத- வா./ 2 , 

2.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ) காமராஜ.காலன� கீழ,ெத- வா./ 2 , 3.ச-�ைக 

(வ.கி) ம'() (ஊ) காமராஜ.காலன� வட�� ெத- வா./ 2 , 4.க-�M. ப/ைக 

(வ.கி)  ச-�ைக (ஊ)  எட,ெத- வா./ 5 , 5.க-�M. ப/ைக (வ.கி)  ச-�ைக 

(ஊ)  ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 5 , 6.க-�M. ப/ைக (வ.கி)  ச-�ைக (ஊ)  

61���ைச வா./ 6 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள�  

 ,ச-�ைக ெத'�,614203

1.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெவ�ளாள,ெத- வா./ 3 , 2.ச-�ைக (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  கீழ,ெத- வா./ 3 , 3.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ)  ,அ�ரஹார), 

வா./ 3 , 4.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஆ'ற�கைரெத- வா./ 3 , 5.ச-�ைக 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ப5�ைளயா.ேகாவ59ெத- வா./ 3 , 6.ச-�ைக (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  அ)ம
ேகாவ59ெத- வா./ 3 , 7.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ)  

,K-க
ேகாவ59 ெத- வா./ 4 , 8.ச-�ைக (வ.கி) ம'() (ஊ)  

கா.,திைகேதா�ட) வா./ 4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�   

,க-�M.,614203

1.உ)பள�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ)  க-�M.  ��யான, ெத-, கீழ 

ஆதிதிராவ5ட.ெத-  , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல� ப�ள� 

(ப5ரதான�க��ட)) ெத'� ப�தி   

,ச,தியம�கல),614203

1.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச,தியம�கல)  ேமலெத- வா./ 1 , 

2.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச,தியம�கல) வட�� ெத- வா./ 1 , 

3.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச,தியம�கல) கீழ,ெத- வா./ 1 , 

4.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச,தியம�கல) வ�Pவ. ெத- வா./ 1 , 

5.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச,தியம�கல) ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 

1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல� ப�ள� 

(ப5ரதான�க��ட)) வட�� ப�தி   

,ச,தியம�கல),614203

1.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  வா;�ைக ெத'�ெத- வா./ 2 , 

2.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)   வா;�ைக சி,1ேகாவ59 வா./ 2 , 

3.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  வா;�ைக 6ள�யமர,த� வா./ 2 , 

4.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  மEண5�கைர கிழ�� வா./ 2 , 

5.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ந�க)பா� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 2 , 

6.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ந�க)பா� ��யானெத- வா./ 2 , 

7.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  மEண5�கைர ேம'� வா./ 2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ஒ�/� க��ட) ெத'�� ப�தி   

,வா;�ைக,614203

1.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ப5�ைளயா. ேகாவ59ெத-  , 

2.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  வட��,ெத-  , 3.ச,தியம�கல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  ந/,ெத- வா./ 2 , 4.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

வ�Pவெத- வா./ 2 , 5.ச,தியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஆதிதிராவ5டெத- 

வா./ 2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம'� ப�தி ஒ�/� க��ட)   

,தி-ைவ�காR.,612301

1.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  அEணா நக. ெமய5
ேரா/ வா./ 4 , 

2.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  எட��� 61,ெத- வா./ 4 , 

3.தி-ைவ�காR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  எட���உ@சிேம�/,ெத--வா./ 4 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல� ப�ள� 

ெத'� பா.,த கிழ�� ப�தி 

க��ட) அைற எE.6   

,ேமலமாSேசA,612301

1.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  காT. வா./ 2 , 2.தி-ைவகாR.  (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  ேமலமாSேசA வா./ 2 , 3.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ேமலமாSேசA உ@சிேம/ வா./ 2 , 4.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ம
ன��கைரF. வா./ 2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சிஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி க��ட)   

,தி-ைவகாR.,612301

1.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெமய5
ேரா/ வா./ 3 , 2.தி-ைவகாR. 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  வட�� ெத- வா./ 3 , 3.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ேமல,ெத- வா./ 3 , 4.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச01,ெத- வா./ 3 

, 5.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெத'�,ெத- வா./ 3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 அரU ந/ நிைல�ப�ள� (ஆ.தி.ந) 

வட��� பா.,த ஒ�/� க��ட)   

,கீழமாSேசA,612301

1.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ) அதிய)ப ந9D. ��யானெத- வா./ 1 , 

2.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) அதிய)ப ந9D. பைழயெத- வா./-1 , 

3.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) அதிய)ப ந9D. 61�காலன�ெத- வா./-1 

, 4.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேதவேனாைட��யானெத- வா./-1 , 

5.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேதவேனாைட பைழயெத- வா./-1 , 

6.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேதவேனாைட 61,ெத- வா./-1 , 

7.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 61�கE��ப/ைக வா./-1 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24 அரU ந/ நிைல�ப�ள� (ஆ.தி.ந) 

ேம'�� பா.,த கிழ�� 

ஒ�/�க��ட)   ,கீழமாSேசA,612301

1.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  கீழமாSேசA பைழய ெத- வா./-2 , 

2.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழமாSேசA 61,ெத- வா./-2 , 

3.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழமாSேசA வட�� ��யான ெத- வா./-

2 , 4.தி-ைவகாR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழமாSேசA ெத'� ெத- வா./-2 , 

5.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ)  கீழமாSேசA ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 

6.தி-ைவகாR. (வ.கி) ம'() (ஊ) வ5ஜயம�ைக வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�   

,ெகா0தைக,612203

1.ெகா0தைக (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா0தைக ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 

2.ெகா0தைக (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ��யான, ெத- வா./-2 , 3.ெகா0தைக (வ.கி) 

ம'() (ஊ) உைடயா.ெத- வா./-1 , 4.ந/�ப/ைக (வ.கி) ெகா0தைக (ஊ)  

த�/மா9 ப/ைக வா./-2 , 5.ந/�ப/ைக (வ.கி) ெகா0தைக (ஊ)  

ஆதிதிராவ5ட.ெத- த�/மா9ப/ைக வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 சிவராமகி-Vண
 உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள�    

,ஓைல�பா�,612303

1.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) எ-ைம�ப�� ஆதிதிராவ5ட. 61,ெத- வா./-

2 , 2.ஓைல�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) எ-ைம�ப�� ��யான கீழ,ெத- வா./-2 , 

3.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) எ-ைம�ப�� ��யானெத'�ெத- வா./-2 , 

4.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஓைல�பா� ப5�ைளயா.ேகாவ59ெத- வா./-3 

, 5.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஓைல�பா� ெத'�ெத- வா./-3 , 

6.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஓைல�பா� ேமல,ெத- வா./-3 , 

7.ஓைல�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஓைல�பா� ஆதிதிராவ5ட. பைழயெத- வா./-3 

, 8.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஓைல�பா� ஆதிதிராவ5ட. 61,ெத- வா./-3 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�   

,ெபா
ேப,தி,612303

1.ஓைல�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா
ேப,தி ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 

2.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா
ேப,தி வட��ெத- வா./-1 , 

3.ஓைல�பா�  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா
ேப,தி ெத'�ெத- வா./-1 , 

4.ஓைல�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா
ேப,தி ஆதிதிராவ5ட.பைழயெத- வா./-1 

, 5.ஓைல�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.61,ெத- த�/மா9ப/ைக 

வா./-2 , 6.ஓைல�பா� (வ.கி) ம'() (ஊ) எ-ைம�ப�� ஆதிதிராவ5ட. 

பைழயெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

28 28 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட��க��ட)   ,ஆதT.,612301

1.ஆதT. (வ.கி) ம'() (ஊ) பாதிAேம/ ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 

2.ஆதT. (வ.கி) ம'() (ஊ) பாதிAேம/ ��யானெத- வா./-1 , 3.ஆதT.  

(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதT. 6ள�ய0ேதா�6ெத- வா./-2 , 4.ஆதT.  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ஆதT. ெத'�ெத- வா./-2 , 5.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆதT. ெவ�ளால.ெத- வா./-2 , 6.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதT. 

அ�ரஹாரெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'��ப�தி  ந/�க��ட)   

,ஆதT.,612301

1.ஆதT. (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதT. 61,ெத- வா./-2 , 2.ஆதT.  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ஆதT. பாரதியா.காலன� ெத- வா./-2 , 3.ஆதT.  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ஆதT. காள�ய)ம
ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 4.ஆதT.  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ஆதT. எரவள�,ெத- வா./-2 , 5.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதT. 

ேம�/,ெத- வா./-2 , 6.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதT. 

திெரௗபைதய)ம
ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 7.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆதT. ேநா�க
ெத- வா./-2 , 8.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதT. 

நா9ேரா/ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 மகள�. Uயஉதவ5��Y க��ட)   

,ம-,1வ���,612203

1.ஆதT. (வ.கி) ம'() (ஊ) க9வ5��� வா./-4 , 2.ஆதT.  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ம-,1வ�� உைடயா.ெத- வா./-4 , 3.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ம-,1வ�� ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-4 , 4.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ம-,1வ�� ெத'�ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�   

 ,ேசாழ�கந,த) -612203

1.ஆதT. (வ.கி) ம'() (ஊ) ேசாழ�கந,த) ஆதிதிராவ5ட.ெத- 61�காலன� 

வா./-3 , 2.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேசாழ�கந,த) ஆதிதிராவ5ட.ெத- 

பைழயகாலன� வா./-3 , 3.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேசாழ�கந,த) 

ேமல,ெத- வா./-3 , 4.ஆதT.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேசாழ�கந,த) கீழ,ெத- 

வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 Zராமகி-Vணா 

உதவ5ெப()ெதாட�க�ப�ள�   

,அலவ0தி6ர) 612302

1.அலவ0தி6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா எE 1 , 2.அலவ0தி6ர)  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ந/,ெத- வா எE 1 , 3.அலவ0தி6ர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேமல,ெத- வா எE 1 , 4.அலவ0தி6ர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) அலவ0தி6ர) 

ேமலஅ�ரஹார) வா எE 1 , 5.அலவ0தி6ர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) அலவ0தி6ர) 

ெமய5
 ேரா/ வா எE 1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அ�க
வா� க��ட)   

,ெக�காதர6ர) 612302

1.அலவ0தி6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெக�காதர6ர) ெமய5
 ேரா/ வா எE 2 , 

2.அலவ0தி6ர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெக�காத6ர) அ�ரஹார) வா எE 2 , 

3.அலவ0தி6ர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) மதக�,ெத- வா எE 2 , 4.அலவ0தி6ர)  

(வ.கி) ம'() (ஊ) ெக�காதர6ர) ��யான,ெத- வா எE 2 , 5.அலவ0தி6ர)  

(வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா  எE    2 , 6.அலவ0தி6ர)  

(வ.கி) ம'() (ஊ) ப/ைக,ெத- வா எE 2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 மகள�.  Uயஉதவ5�Y�க��ட)   

,தியாகசK,திர),612301

1.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ��யானெத- வா./-1 , 

2.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார,ெத- வா./-1 , 

3.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ) Uத.ம
ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊரா�சி ஒ
றிய [லக�க��ட)   

,                                   

  தியாகசK,திர),612301

1.தியாகசK,திர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 2.தியாகசK,திர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 3.தியாகசK,திர)  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-2 , 4.தியாகசK,திர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 5.தியாகசK,திர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

தழிF.��யான,ெத- வா./2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அரU ேம9நிைல�ப�ள� 

ந/�க��ட) ேம'�6ற) 

வட��ப�க) அைற எE 9 

கிழ��பா.,த1   ,                 

               6�ளMத���,612301

1.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ) இராமசாமி க�டைள வா./-4 , 

2.தியாகசK,திர) (ஊ), நரசி)ம6ர) (வ.கி) அ)பலகார,ெத-, நரசி)ம6ர),  

ெவ�ளாள.ெத- ெமய5ன , 3.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ெவ�ளாள.ெத- ெமய5
 ேரா/ வா./-6 , 4.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

6�ளMத��� வா./-5 , 5.தியாகசK,திர)  (வ.கி) ம'() (ஊ)  அ�ரகார) 

வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரU ேம9நிைல�ப�ள� 

ந/�க��ட) ேம'�6ற) 

வட��ப�க) அைற எE 8 

கிழ��பா.,த1   ,                 

                   

6�ளMத���,612301

1.தியாகசK,திர)  (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெத'� ெத- வா./-5 , 

2.தியாகசK,திர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  6�ளMத��� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-

5 , 3.நரசி)ம6ர) (வ.கி) தியாகசK,திர) (ஊ) நரசி)ம6ர) வா./-6 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

ேம'� பா.,த கிழ�� க��ட)   

,CனSேசA- 612301

1.CனSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��, ெத-  வா./ -1 , 2.CனSேசA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ேம�/, ெத- வா./ -1 , 3.CனSேசA  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ந/,ெத- வா எE. 1 , 4.CனSேசA  (வ.கி) ம'() (ஊ) �யவ.ெத- வா எE 2 

, 5.CனSேசA  (வ.கி) ம'() (ஊ) கைட,ெத- வா எE 2 , 6.CனSேசA  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) K\லி) ெத- வா எE 2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரசின. உய.நிைல�ப�ள�, 

ெத'��ப�தி 6திய க��ட,தி
 

வட�� ப�தி   ,ப�டவ.,தி,612301

1.1-)M. (வ.கி) ம'() (ஊ) 1-)M. கீழ,ெத- வா./-1 , 2.1-)M.  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) 1-)M. ெத'�ெத- வா./-1 , 3.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 4.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 1-)M. லய
கைர 

வா./-1 , 5.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 1-)M. ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 

6.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 1-)M. வட��,ெத- வா./-1 , 7.1-)M.  

(வ.கி) ம'() (ஊ) தாவார��� ஆதிதிராவ5ட.ெத-  வா./-2 , 8.1-)M.  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) தாவார��� ெமய5
ேரா/  வா./-2 , 9.1-)M.  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) தாவார��� ேமல,ெத-  வா./-2 , 10.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

தாவார��� ெத'�,ெத-  வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40 அரசின. உய.நிைல�ப�ள�, 

ெத'��ப�தி 6திய க��ட,தி
 

ெத'� ப�தி   ,ப�டவ.,தி,612301

1.1-)M. (வ.கி) ம'() (ஊ) வ �ராSேசA ஆதி திராவ5ட. ெத-  வ.எE-3   , 

2.1-)M. (வ.கி) ம'() (ஊ) வ �ராSேசA ெமய5
ேரா/, வ எE-3 , 3.1-)M.  

(வ.கி) ம'() (ஊ) ப�ள� வாச9ெத- வ,E-3    , 4.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ப�டவ.,திெத'�ெத- வ,E-3    , 5.1-)M. (வ.கி) ம'() (ஊ) மார�பந9D. 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 6.1-)M. (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ப�டவ.,திெமய5
ேரா/ வ, எE-4  , 7.1-)M. (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ப�டவ.,திவட��ெத- வ, எE-4  , 8.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�டவ.,தி 

கீழ,ெத- வ, எE-4  , 9.1-)M.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ப�டவ.,திஆதிதிராவ5ட.ெத- வ, எE-4  , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள�    

,தி-மEட���,612301

1.தி-மEட��� (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத-  வ எE-1 , 2.தி-மEட���  

(வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-1 , 3.தி-மEட���  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேமல,ெத- வா./-1 , 4.தி-மEட���  (வ.கி) ம'() (ஊ) பைழய 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 5.தி-மEட���  (வ.கி) ம'() (ஊ) 6திய 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 6.தி-மEட���  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வ�Pவ.ெத- வா./-1 , 7.தி-மEட���  (வ.கி) ம'() (ஊ) ச.�கைரஆைல 

அ]வல. ��ய5-�ப6 வா./-1 , 8.தி-மEட���  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

6ள�ய)பா� கிராம) வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள�    

,அ^மாந9D.-612301

1.தி-மEட��� (வ.கி) தி-மEட��� (ஊ) அ^மாந9D. கிராம) 

��யானெத- வா./-3 , 2.தி-மEட���(வ.கி) தி-மEட��� (ஊ)  ெத'� 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 3.தி-மEட��� (வ.கி) தி-மEட��� (ஊ)  

வட�� ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 உய.நிைல�ப�ள�  

வட���க��ட,தி
 ேம'� ப�தி 

ெத'��பா.,த1   

,உைமயா�6ர),614209

1.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ, ெத- வா./-1 , 2.உைமயா�6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ந/,ெத- வா./-1 , 3.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� 

ெத- வா./-2 , 4.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழஅ�ரஹார) வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 உய.நிைல�ப�ள� 6திய ெத'� 

க��ட,தி
 ேம'��ப�தி 

வட���பா.,த1   

,உைமயா�6ர),614209

1.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) இ0திராநக. வா./-2 , 2.உைமயா�6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ந/ அ�ரஹார) வா./-3 , 3.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேமல அ�ரஹார) வா./ 3 , 4.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணாநக. 

வா./-3 , 5.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) த@சன�-�6 ெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 உய.நிைல�ப�ள� 

வட���க��ட,தி
 கிழ���ப�தி  

 ,உைமயா�6ர),614209

1.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெத'�அ�ரகார) வா./-1 , 2.உைமயா�6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ெப-மா�ேகாவ59 ெத- வா./-1 , 3.உைமயா�6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 4.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆ'ற�கைரெத- வா./-1 , 5.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) இ0திராநக. 

வா./-1 , 6.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� பா.வதி ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 உய.நிைல�ப�ள�  6திய ெத'� 

க��ட,தி
 கிழ���ப�தி 

வட��பா.,த1    

,உைமயா�6ர),614209

1.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல பா.வதிெத- வா./-5 , 

2.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) காள�ய)ம
ேகாவ59 ெத- வா./-5 , 

3.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) பா.வதி ெத- வா./-5 , 4.உைமயா�6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ப�ள�Cட,ெத- வா./-5 , 5.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) �ள,தா�கைரெத- வா./-5 , 6.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வட��61 ெத- வா./-5 , 7.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) காமராஜ. 

காலன�ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 சKதாய�Cட)   ,அEட���,612031 1.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. காள�ய)ம
ேகாவ59ெத- 

வா./-6 , 2.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.காலன� ெத- வா./-

6 , 3.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-6 , 4.உைமயா�6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ச01ெத- வா./-6 , 5.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ந/,ெத- வா./-6 , 6.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெச��,ெத- வா./-6 , 

7.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-7 , 8.உைமயா�6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) கைட,ெத- வா./-7 , 9.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

உட�பா�கைர வா./-7 , 10.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ப/ைக வா./-7 , 

11.உைமயா�6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ச.�கைரஆைல ��ய5-�6  வா./-7 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(ெத'��ப�தி க��ட)   

,ராமா^ஜ6ர),614203

1.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-1 , 2.இராமா^ஜ6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேதா�6ெத-  வா./-1 , 3.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ராமா^ஜ6ர) கீழ ேமல ��யானெத- வா./-1 , 4.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 5.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 6.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ப/ைகெத- 

வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள�  

வட���ப�தி க��ட)   

,ராமா^ஜ6ர),614203

1.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ59ப,1 ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 

2.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ராம@ச0திர6ர) அ�ரஹார) வா./-2 , 

3.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ59ப,1 ��யானெத- வட��ெத- 

வா./-2 , 4.இராமா^ஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ம0த�கைர ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 Zேகாவ50தசாமி _�பனா. 

உய.நிைல�ப�ள� ெத'��6ற 

க��ட,தி
 கிழ���ப�தி   

,கப5\தல)(இ-�6 

ேமலகப5\தல))614203

1.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) சா�சி பைடயா@சி  ெத--வா./1 , 2.கப5\தல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) சா
ேறா.ேதா�6,ெத--வா./1 , 3.கப5\தல) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) அ�ரஹார)வா./3 , 4.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஒ,த,ெத--வா./1 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 Zேகாவ50தசாமி _�பனா. 

உய.நிைல�ப�ள� ெத'��6ற 

க��ட,தி
 ேம'�ப�தி அைற 

எE 8 ,    ,கப5\தல)(இ-�6 

ேமலகப5\தல))614203

1.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ம0தகாரெத--வா./1 , 2.கப5\தல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) M�கார,ெத--வா./1 , 3.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேநா�க,ெத--வா./1 , 4.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெவ�ளாள.ெத--வா./1 

, 5.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)ம
ேகாவ59ெத--வா./2 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 Zேகாவ50தசாமி _�பனா. 

உய.நிைல�ப�ள� ெத'��6ற 

க��ட,தி
 ேம'�ப�தி      

,கப5\தல)(இ-�6 

ேமலகப5\தல))614203

1.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ப5
ைணமர�ப5�ைளயா. ேகாவ59, ெத-,வா./-

2  , 2.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) C,தனா
 ேதா�6 வா./-2 , 3.கப5\தல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) பன�கைர வா./-2 , 4.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெசா.ணப5�ைளயா. ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 5.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

கீழ ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ேக.ஆ..�.எ) 

உதவ5ெப()ெதாட�க�ப�ள� 

ப5ரதானக��ட,தி
ேம'�ப�தி   

,ேமல கப5\தல),614203

1.ேமல கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) சிவ
ேகாவ59ெத- வா./-1 , 2.ேமல 

கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-1 , 3.ேமல கப5\தல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெவ�ளால. ெத- வா./-1 , 4.ேமல கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

இ]�ைபேதா�6, ெத- வா./-2 , 5.ேமல கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 ேக.ஆ..�.எ) 

உதவ5ெப()ெதாட�க�ப�ள� 

ப5ரதானக��ட,தி
கிழ��ப�தி   

,ேமல கப5\தல),614203

1.ேமல கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) காள�ய)ம
ேகாவ59ெத- வா./-2 , 

2.ேமல கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) கைட,ெத- வா./-3 , 3.ேமல கப5\தல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ெச��,ெத- வா./-4 , 4.ேமல கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெகா,த,ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 மண5 ெம�A��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள� கிழ�� பா.,த 

க��ட) அைற எE 16   

,கப5\தல),614203

1.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ ேம'� வா./-3 , 2.கப5\தல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) Kதலியா.ெத- வா./-3 , 3.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ME� ��யானெத- வா./-3 , 4.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) மிஷி
 ெத- 

வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 மண5 ெம�A��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள� கிழ�� பா.,த 

க��ட) அைற எE 18   

,கப5\தல),614203

1.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-3 , 2.கப5\தல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) Kதலியா.ெத- வா./-3 , 3.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

�யவ
ெத- வா./-3 , 4.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

கா�ேகய
ேப�ைடஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 5.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

U�ரமண5ய.ேகாவ59ெத- வா./-3 , 6.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெமய5
ேரா/ (கி) வா./-3 , 7.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�களாெத- வா./-

3 , 8.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ (ேம) வா./-3 , 9.கப5\தல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) இ0திராநக. வா./-3 , 10.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ME� வ�Pவ.ெத- வா./-3 , 11.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ME� 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 மண5ெம�A��ேலச
 ேம நி ப�ள� 

ேம'�Kககிழ��6றஒ�/�க��ட) 

  ,கப5\தல),614203

1.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�கைரME� வட�� ,ெத- வா./-4 , 

2.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�கைரME�, ேமல,ெத- வா./-4 , 

3.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�கைரME�, ெத'�, ,ெத- வா./-4 , 

4.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�கைரME� கீழ,ெத- வா./-4 , 

5.கப5\தல) (வ.கி) ம'() (ஊ) சீதால�Uமி 6ர) வா./-4 , 6.கப5\தல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ப/ைகேரா/ வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�� பா.,த க��ட,தி
 வட�� 

ப�தி   ,உ�ள��கைட,614201

1.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெச��0த. ெத--வா./1 , 2.உ�ள��கைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ) Uத.ம
 ெத--வா./2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள� 

(ேம'� க��ட,தி
 ெத'�ப�தி   

,உ�ள��கைட,614201

1.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ெத--வா./2 , 2.உ�ள��கைட (வ.கி) 

ம'() (ஊ) காேவAநக.-வா./2 , 3.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெமய5
ேரா/-வா./3 , 4.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

மாAய)ம
ேகாவ59ெத--வா./3 , 5.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

மாதாேகாவ59ெத--வா./3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 மகள�. Uய உதவ5 �Y க��ட) 

வ5சி,திரராச6ர)   

,உ�ள��கைட,614201

1.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கி-Vணா6ர) வா./-4 , 2.உ�ள��கைட (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சிவ
ேகாவ59 ெத- வா./-5 , 3.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆ/1ைறஅ�ரஹார) வா./-5 , 4.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ/1ைற 

ச
னதி ெத- வா./-5 , 5.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ/1ைற 

ெமய5
ேரா/ வா./-5 , 6.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ/1ைற 

காள�ய)ம
 ேகாவ59 ெத- வா./-5 , 7.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வ5சி,திரராஜ6ர) காலன� வா./-5 , 8.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வ5சி,திரராஜ6ர) வா./-5 , 9.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வ5சி,திரராஜ6ர) 

ெமய5
ேரா/ வா./-5 , 10.உ�ள��கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கEட கிரய) வா./-

5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 Z மகாகணபதி உதவ5ெப() 

ந/நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட,தி
 ெத'��ப�தி   

,கணபதிஅ�ரஹார),614202

1.கணபதி அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத-, வா./-1 , 2.கணபதி 

அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) இள0ேதா�6  ெத-  வா./-1 , 3.கணபதி அ�ரகார) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) வட��, ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62 Z மகாகணபதி உதவ5ெப() 

ந/நிைல�ப�ள�  கிழ�� 

க��ட,தி
 வட���ப�தி   

,கணபதிஅ�ரஹார),614202

1.கணபதி அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) MSேசA ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-5 , 

2.கணபதி அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) MSேசA ��யான, ெத- வா./-5 , 

3.கணபதி அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� அ�ரஹார) வா./-6 , 4.கணபதி 

அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� அ�ரஹார) வா./-6 , 5.கணபதி அ�ரகார) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- அ�ரகார)  வா./-6 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 Z மகாகணபதி உதவ5ெப() ந நி 

ப�ள� கிழ�� க��ட,தி
 

ந/�ப�தி   

,கணபதிஅ�ரஹார),614202

1.கணபதி அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெச�க�, ெத-,  வா./-3 , 2.கணபதி 

அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 Z மகாகணபதி உதவ5ெப() ந நி 

ப�ள� 6தியக��ட,தி
 

வட���ப�தி ெத'��பா.,த1   

,கணபதிஅ�ரஹார),614202

1.கணபதி அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) பால�கைர வா./-3 , 2.கணபதி 

அ�ரகார) (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

65 65 ZமாAய)பா� உதவ5ெப() 

ெதாட�கப�ள� கிழ��க��ட)     

,மணD.,614202

1.கணபதி அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) மகாராஜ6ர, ெத--வா./1 , 2.கணபதி 

அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) காண5ய5-�6,ெத--வா./1 , 3.கணபதி 

அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./1 , 4.கணபதி அ�ரஹார) 

(வ.கி)மணD. (ஊ) வட��,ெத- வா./2 , 5.கணபதி அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. 

(ஊ) ச
னதிெத- வா./2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ZமாAய)பா� உதவ5ெப() 

ெதாட�கப�ள� ேம'� க��ட)     

,மணD.,614202

1.கணபதி அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) மணD. ெமய5
ேரா/ வா./2 , 

2.கணபதி அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) ப�ள��Cட,ெத- வா./2 , 3.கணபதி 

அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) ப5�ைளயா.ேகாவ59ெத- வா./2 , 4.கணபதி 

அ�ரஹார) (வ.கி)மணD. (ஊ) சா\திA நக. வா./3 , 5.கணபதி அ�ரஹார) 

(வ.கி)மணD. (ஊ) ெத'� காள�ய)ம
  ெத- வா./3 , 6.கணபதி அ�ரஹார) 

(வ.கி)மணD. (ஊ) MSேசாைல திட9 வா./3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��க��ட)   

,ேசாேம\வர6ர),613204

1.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அaயனா.ேகாவ59 ெத- வா./-1 , 

2.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ெத- வா./-1 , 

3.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-1 , 4.ேசாேம\வர6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) �ேடா
 ெத- வா./-1 , 5.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ப5�ைளயா. ேகாவ59 ெத- வா./-1 , 6.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ந/,ெத- வா./-1 , 7.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-2 , 

8.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-2 , 9.ேசாேம\வர6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) S.S நக. வா./-2 , 10.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ைர\மி9 நக. வா./-2 , 11.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) சீன�வாசா நக. 

வா./-2 , 12.ேசாேம\வர6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ5ட. ெத- 

வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ
றியந/நிைல�ப�ள� 

ெத'��பா.,த ேம'��க��ட)   

,ஈ@ச���,613204

1.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-1 , 

2.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) மாதாேகாவ59 ெத- வா./-1 , 3.ஈ@ச��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெத'� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 4.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() 

(ஊ) அ)ேப,கா. காலன� வா./-1 , 5.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- 

வா./-1 , 6.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-1 , 7.ஈ@ச��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) K/��,ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�, 

ெத'��பா.,த கிழ�� க��ட)   

,ஈ@ச���,613204

1.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-2 , 2.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ெமய5
 ேரா/ வா./-2 , 3.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- வா./-2 , 

4.ஈ@ச��� (வ.கி) ம'() (ஊ) எ).ஜி.ஆ.. நக. வா./-2 , 5.ஈ@ச��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) அaயனா. ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

வட�� பா.,த ேம'� ப�தி   

,இ]�ப�ேகாைர  614201

1.இ]�ைபேகாைர (வ.கி) ம'() (ஊ) ெவ�ளாள. ெத- வா./-1 , 

2.இ]�ைபேகாைர (வ.கி) ம'() (ஊ) பUபதிேகாய59 ர\தா வா./-1 , 

3.இ]�ைபேகாைர (வ.கி) ம'() (ஊ) , MSேசA ர\தா  வா./-1 , 

4.இ]�ைபேகாைர (வ.கி) ம'() (ஊ) அ-0ததியா.ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

வட�� பா.,த கிழ�� ப�தி   

,இ]�ப�ேகாைர  614201

1.இ]�ைபேகாைர (வ.கி) ம'() (ஊ) சாைல,ெத- வா./-2 , 2.இ]�ைபேகாைர 

(வ.கி) ம'() (ஊ) 61மைன�காலன� வா./-2 , 3.இ]�ைபேகாைர (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ 

வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 6ன�த அ0ேதாண5யா. 

உய.நிைல�ப�ள�,  வட�� பா.,த 

ெத'� க��ட)   

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 2.பUபதிேகாவ59 

(வ.கி) ம'() (ஊ) அ0ேதான�யா.ேகாவ59 ெத- வா./-1 , 3.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) 

ம'() (ஊ) அEணாசிைல வா./-1 , 4.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

கா
ெவ
� ப�தி வா./-1 , 5.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) தபா9 ஆபd\ 

ேரா/ வா./-1 , 6.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) கE�F. ேரா/ வா./-1 , 

7.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) பா,திமா6ர) வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா.,த ெத'� க��ட,தி
 

கிழ�� ப�தி   ,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) �@சிபாைளய) வா./-2 , 2.பUபதிேகாவ59 

(வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-2 , 3.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

,கீழவ �தி வா./-2 , 4.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 1ளேச0திர6ர) வா./-2 , 

5.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபAயா.நக. வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'� பா.,த ேம'� க��ட,தி
 

கிழ�� ப�தி    

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ஜா.e நக. வா./-2 , 2.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) 

ம'() (ஊ) 61நக. வா./-2 , 3.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) இ0திராநக. 

வா./-2 , 4.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) சீன�வாசாநக. வா./-2 , 

5.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெநசவாள.காலன� வா./-2 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'� பா.,த கிழ�� க��ட)   

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ெவ�ளாள. ெத-  வா./-3 , 

2.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ)  வட�� ெவ�ளாள. ெத- வா./-3 , 

3.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-3 , 4.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ேமலவ �தி வா./-3 , 5.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- 

வா./-3 , 6.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�ள�வாச9 ெத-  வா./-3 , 

7.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ)வ5.எ\. நக.  வா./-3 , 8.பUபதிேகாவ59 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ஜி.ேக.எ).நக. வா./-3 , 9.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேக.வ5.ப5. நக.  வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 6ன�த அ0ேதாண5யா. 

உய.நிைல�ப�ள�, ேம'� க��ட) 

கிழ�� பா.,த1    

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) கப5Aேய96ர) வா./-4 , 2.பUபதிேகாவ59 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ப��,ேதா�6 வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 6ன�த அ0ேதாண5யா. 

உய.நிைல�ப�ள�, வட�� க��ட) 

ெத'� பா.,த1   

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 6�ளம�ைகேகாவ59ெத- வா./-4 , 

2.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) திெரௗபைதஅ)ம
ேகாவ59ெத- வா./-4 , 

3.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) மண9ேம�/,ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

வட�� பா.,த Kத
ைம 

க��ட,தி
 கிழ�� ப�தி   

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ைசய1 ம>ரா
 ைத�கா9 வா./-5 , 

2.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) மண9ேம�/ெத- வா./-5 , 3.பUபதிேகாவ59 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேகா�ட@ேசA வா./-5 , 4.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெபAயெத- வா./-5 , 5.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� காடவராய. 

ெத- வா./-5 , 6.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-��ள,ெத- வா./-5 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

வட�� பா.,த Kத
ைம 

க��ட,தி
 ேம'� ப�தி   

,பUபதிேகாவ59,614206

1.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��காடவராய.ெத- வா./-5 , 

2.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா
னக. வா./-5 , 3.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) 

ம'() (ஊ) காமராஜ.6ர) வா./-5 , 4.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத'�ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-5 , 5.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அ0ேதான�யா.ேகாவ59 ெத- வா./-5 , 6.பUபதிேகாவ59 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

சேவAயா.ேகாவ59ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 ஊரா�சி ஓ
றியந/நிைல�ப�ள�  

வட���க��ட)   , 

fலம�கல),614206

1.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ��யான ெத-  வா./-1 , 

2.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ராகார) வா./-2 , 3.fலம�கல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) த@ச. ெத- வா./-2 , 4.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) காண5யாள. 

ெத- வா./-2 , 5.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ��யான, ெத-  

வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா�சி ஓ
றியந/நிைல�ப�ள�  

ெத'��க��ட)   , 

fலம�கல),614206

1.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-4 , 

2.fலம�கள) (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/ ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-4 , 

3.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-4 , 

4.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- வா./-4 , 5.fலம�கல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) இ0திராகாலன� வா./-4 , 6.fலம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெபா
மைல,ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 அ9Kப5
  ெம�A��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள� கிழ�� பா.,த 

க��ட) அைற எE 11,12   

,அaய)ேப�ைட கிழ��-614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) ரய5ல� வா./-3 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) சானார, ெத-  

வா./-3 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) கன� நக.  வா./-3 , 4.அaய)ேப�ைட (ேப) 

ரய59ேவ பdட. ெத-   வா./-3 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) A.A.K நக. , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

83 83 அ9Kப5
  ெம�A��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள� கிழ�� பா.,த 

க��ட) ந/�ப�தி அைற எE 7   

,அaய)ேப�ைட கிழ��-614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) ைஹேரா/  வா./-3 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) ஈய�கார 

ஜானா, ெத-  வா./-2 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) ஈய�கார ச6ரா, ெத-   வா./-

2 , 4.அaய)ேப�ைட (ேப) கிரi
 நக.  வா./-2 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) பாவாஜி 

நக. , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 அ9Kப5
  ெம�A��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள� கிழ�� பா.,த 

க��ட) அைற எE 14,15   

,அaய)ேப�ைட கிழ��,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) ைமத�
 நக. வா./-1 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) ரய59ேவ 

\ேடச
 ேரா/ வா./-1 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) சாைல, ெத- வா./-1 , 

4.அaய)ேப�ைட (ேப) ேகாK��, ெத- வா./-1 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) ஜாகீ. 

உேச
  ெத- வா./-1 , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) U9தான�யா  ெத- வா./-1 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊரா�சிஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த வட���க��ட)   

,அaய)ேப�ைட கிழ��,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) ெச��,ெத- வா./-2 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) ெகா,தனா. 

ெத-  வா./-2 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) ேமல வாண5ய. ெத-   வா./-2 , 

4.அaய)ேப�ைட (ேப) அ9மதினா ெத-  வா./-2 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) 

ேக.ெஜ.எ
.நக. வா./-2 , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) காதAயா
 ெத-  வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

86 86 ஊரா�சிஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம'� க��ட))   ,அaய)ேப�ைட 

கிழ��,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) �(�கைன வா./-15 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) பAசி91ைற 

ேரா/  வா./-15 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) சாைல, ெத-  வா./-15 , 

4.அaய)ேப�ைட (ேப) ெமய5
ேரா/ வா./-15 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) 

கீழ�ெகா9ைல வா./-15 , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) வட��ெத- வா./-15 , 

7.அaய)ேப�ைட (ேப) ேமல,ெத- வா./-15 , 8.அaய)ேப�ைட (ேப) ெத'�ெத- 

வா./-15 , 9.அaய)ேப�ைட (ேப) கீழ,ெத- வா./-15 , 10.அaய)ேப�ைட (ேப) 

ந/,ெத- -1 வா./-15 , 11.அaய)ேப�ைட (ேப) ந/,ெத- - 2 வா./-15 , 

12.அaய)ேப�ைட (ேப) சாமி நக. வா./-15 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 அரUேம9நிைல�ப�ள� 

வட��6றக��ட,தி
 கிழ��ப�தி  

 ,அaய)ேப�ைட,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) அ)பல�கார. ெத- வா./-5 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) 

எ-,1�கார, ெத- வா./-5 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) அ6ப�க. ெத- வா./-5 , 

4.அaய)ேப�ைட (ேப) ேமல�ேப�ைட, ெத- வா./-5 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) 

உம.ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 அரUேம9நிைல�ப�ள� 

ெத'�க��ட,தி
 கிழ��ப�தி   

,அaய)ேப�ைட,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) ெவ��யார, ெத- வா./-4 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) ராஜா 

நக. வா./-4 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) ஆசா,நக. வா./-4 , 4.அaய)ேப�ைட (ேப) 

அAயம�ைக ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அரசின. ேம9நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா.,த ேம'� க��ட)   

,அaய)ேப�ைட,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) பUபதிேகாவ59 ரய5ல� வா./-4 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) 

சி
னைத�கா9 ெத- வா./-6 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) சாைல,ெத- வா./-6 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 அரUேம9நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ெத'�க��ட,தி
 ேம'�ப�தி   

,அaய)ேப�ைட,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) சாைல, ெத--வா./ - 7 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) ெபAய 

ைத�கா9 ெத--வா./7 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) காமராஜ. நக. ெமய5
-வா./9 , 

4.அaய)ேப�ைட (ேப) ம-,1வமைன@ ச01-வா./8 , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) 

கா0தி நக. 1 வ1 ெத--வா./8 , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) காமராe நக.(ைபபா\ 

சாைல)-வா./9 , 7.அaய)ேப�ைட (ேப) கா0திநக. 2வ1 ெத--வா./8 , 

8.அaய)ேப�ைட (ேப) காமராஜ. நக. 1 வ1 ெத---வா./9 , 9.அaய)ேப�ைட 

(ேப) காமராe நக. 2வ1 ெத--வா./9 , 10.அaய)ேப�ைட (ேப) காமராe நக. 

3வ1 ெத--வா./9 , 11.அaய)ேப�ைட (ேப) ேக.ஏ.ப5.நக. ெமய5
--வா./9 , 

12.அaய)ேப�ைட (ேப) ேக.ஏ.ப5 நக. 1வ1 நக.-வா./9 , 13.அaய)ேப�ைட (ேப) 

ேக.ஏ.ப5 நக. 2வ1 ெத--வா./9 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'�  க��ட) ெத'�  பா.,த 

ப�தி   ,அaய)ேப�ைட 

ேம'�),614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) தி-நக. வா./-9 , 2.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) 

அaய)ேப�ைட (ேப) ேம9சாைல, ெத- வா./-9 , 3.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) 

அaய)ேப�ைட (ேப) சாைல, ெத- வா./-8 , 4.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) 

அaய)ேப�ைட (ேப) ேம�/ ெத- வா./-8 , 5.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) 

அaய)ேப�ைட (ேப) ஆ..எ\. K,1 நக. வா./-9 , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) 

ெத
  வட9 61,ெத- வா./-11 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 ஊரா�சி ஒ
றிய  ந/நிைல�ப�ள�  

ேம'� க��ட) கிழ�� பா.,த 

ப�தி   ,அaய)ேப�ைட 

ேம'�),614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) கீ; ேம9 61,ெத- வா./-11 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) 

இர�ைடெத- வா./-11 , 3.அaய)ேப�ைட (ேப) தி-நக. 1 Kத9 ெத- வா./-9 

, 4.அaய)ேப�ைட (ேப)  தி-நக. 2 ) ெத- , 5.அaய)ேப�ைட (ேப) தி-நக. 

3ெத- , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) தி-நக. 40 ெத- , 7.அaய)ேப�ைட (ேப) 

தி-நக. 50 ெத- , 8.அaய)ேப�ைட (ேப) தி-நக. 60 ெத- , 9.அaய)ேப�ைட 

(ேப) க-டா நக. , 10.அaய)ேப�ைட (ேப) சா0தி நக. , 11.அaய)ேப�ைட (ேப) 

சீன�வாச நக. , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 ஓ
றியெதாட�க�ப�ள� 

வட���க��ட)ேம'�ப�தி   

,அaய)ேப�ைட ேம'�,614201

1.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக.  -1 வா./-9 , 2.அaய)ேப�ைட (ேப) ஓ,ைத, 

ெத- வா./-10 , 3.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) சாைல, 

ெத- வா./-10 , 4.அaய)ேப�ைட (ேப) UEணா)6கார, ெத- வா./-10 , 

5.அaய)ேப�ைட (ேப) ைபபா\ வா./-10 , 6.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக. -2 2 

 வா./-9 , 7.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக.-3  வா./-9 , 8.அaய)ேப�ைட (ேப) 

ேந- நக.-4  வா./-9 , 9.அaய)ேப�ைட (ேப)  ேந- நக.-5  வா./-9 , 

10.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக.-6  வா./-9 , 11.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக.-

8  வா./-9 , 12.அaய)ேப�ைட (ேப) வ�ளலா. நக.   வா./-9 , 

13.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக.-9  வா./-9 , 14.அaய)ேப�ைட (ேப) ேந- நக.-

10  வா./-9 , 15.அaய)ேப�ைட (ேப) வ.i.சி.ெத-  வா./-9 , 16.அaய)ேப�ைட 

(ேப) ேந- நக.-7  வா./-9 , 17.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) 

பா�பா வாa�கா9 ெத- வா./-10 , 18.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) 

அaய)ேப�ைட (ேப) U�ரமண5ய.ேகாவ59  வா./-10 , 19.மாேனாஜிய�பாசாவ� 

(வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) காU�கார ெச��ெத-  வா./-10 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

94 94 ஊரா�சி ஓ
றியெதாட�க�ப�ள�  

வட��க��ட,தி
 கிழ��ப�தி   

,அaய)ேப�ைட ேம'� 614201

1.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) அ�ரகார) வா./ 12 , 

2.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) கீழவட)ேபா�கி, ெத- வா./-

12 , 3.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ெகா,த ெத- வா./-12 , 

4.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ச,திர �ள@ச01 வா./-12 , 

5.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) கீழ வ �தி வா./-12 , 

6.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) தி-மSசண வ �தி வா./-12 , 

7.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) 1.கா நக. வா./-12 , 

8.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ம0த�கார, ெத- வா./-14 , 

9.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ெத'� மடவ5ளாக) வா./-14 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 ஊரா�சி ஓ
றியெதாட�க�ப�ள� 

ேம'�6றக��ட) வட��ப�தி   

,அaய)ேப�ைட ேம'�,614201

1.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ப�/ சாலிய, ெத-  வா./  -

13 , 2.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ேமல வ �தி வா./-13 , 

3.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) வட�� மடவ5ளாக) வா./-13 

, 4.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ெத'� வ �தி வா./-13 , 

5.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ெத'� வட)ேபா�கி ெத-  

வா./-13 , 6.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) 61 ஒ,ைத, ெத- 

 வா./-13 , 7.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) �யவ. ெத- 

வா./-13 , 8.மாேனாஜிய�பாசாவ� (வகி) அaய)ேப�ைட (ேப) ெவ�ளாSெச��, 

ெத- வா./-13 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி   ,ச�கரா�ப�ள� 

ெத'�,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) UEணா)6காரேதா�ட)-வா./1 , 

2.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஹkவா நக.-வா./1 , 3.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) இ�ராகி) நக.-வா./1 , 4.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) காதAயா 

நக.-வா./1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அ�க
வா� க��ட) 

(ெத'��பா.,த1)   ,ச�கரா�ப�ள� 

ெத'�,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஹ�கி) நிஜா) ைமத�
 நக. , 2.ச�கரா�ப�ள� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) சாதி� நக. , 3.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

த.ேவ\ைத�கா9-வா./1 , 4.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) மி9ல, நக. 

கீழ,ெத--வா./1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'�ப�தி   ,ச�கரா�ப�ள� 

ெத'�,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) மி9ல,நக., ந/,ெத-, ேமல,ெத-, 

ெமய5
ேரா/, ெரஜ , 2.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) மி9ல,நக. ேமல,ெத-, 

வா./-2 , 3.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெரஜியா நக. வா./-2 , 

4.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 5.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ஷாப. நக. வா./-2 , 6.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) நாC. 

ம>ரா
 ெத- வா./-2 , 7.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆத) நக. வா./-2 , 

8.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணா நக. வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள� 

பைழய க��ட,தி
 வட��ப�தி 

ெத'��பா.,த1   ,ச�கரா�ப�ள� 

வட��,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஹ�கீ)நக. வா./-3 , 2.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) அ�19காத. நக. வா./-3 , 3.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

கE�ய
ெத- வா./ -3 , 4.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) Kகமதிய.ெத- 

வா./-3 , 5.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) இ�பா9ெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 அரசின. உய.நிைல�ப�ள� 

61�க��ட) ேம'��ப�தி 

ெத'�பா.,த1   ,ச�கரா�ப�ள� 

வட��,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- வா./-3 , 2.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சி,தி�பஜா. வா./-3 , 3.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெபAயெத- வா./-4 , 4.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-4 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள�  

க��ட) ேம'�ப�தி வட�� 

பா.,த1   ,ச�கராப�ள� 

வட��,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஜி
னாெத- வா./-5 , 2.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கமாலியா, ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசின. உய. நிைல� ப�ள� 

61�க��ட) கிழ��ப�தி வட�� 

பா.,த1   ,ச�கராப�ள� 

வட��,614211

1.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-6 , 2.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கி�சா.eெத- வா./-6 , 3.ச�கரா�ப�ள� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ரlமான�யெத- வா./-6 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 சi�க,19 இ\லா) ப5.எ).எ\ 

ேம நி ப�ள� 

ேம'�க��ட)ெத'�ப�தி   

,வY,?.,614210

1.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  சி
ன, ெத- வா./-1 , 2.வY,?. (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  கீழ, ெத- வா./-1 , 3.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேமல, ெத- 

வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 சi�க,19 இ\லா)  ப5.எ).எ\ 

உதவ5ெப() ெதாட�க�ப�ள� 

ேம'�6ற க��ட,தி
ெத'�ப�தி  

 ,வY,?.,614210

1.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஜமாலியா ெத- வா./-2 , 2.வY,?. (வ.கி) 

ம'() (ஊ)   61, ெத- வா./-2 , 3.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ஆ'றா�கைர,ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 சi�க,19 இ\லா)  ப5.எ).எ\ 

உதவ5ெப() ெதாட�க�ப�ள� 

ேம'�6ற க��ட,தி
 வட�� 

ப�தி   ,வY,?.,614210

1.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ைகலாசநாத.ேதா�6ெத- வா./-2 , 2.வY,?. 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ச
னதிெத- வா./-2 , 3.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  

கைடவ �தி ேம9பாக) வா./-2 , 4.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஹாஜியா. ெத- 

வா./-2 , 5.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  [Aயா,ெத- வா./ - 2 , 6.வY,?. 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ெமய5
ேரா/ மEடப) வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 சi�க,19 இ\லா)ப5எ)எ\ 

ேமநிப�ள�ேம'�க��டவட��ப�தி 

                    

,வY,?..,614210

1.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ைகலாசநாத.ச
னதிெத-, கைடவ �தி, கீ; சரக) 

வா./-3 , 2.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ரய59ேவ\ேடஷ
 ேரா/ வா./-3 , 

3.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெவ�ளாளெத-(ம)ெவ�ளாளேதா�6ெத- வா./-3 

, 4.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 5.வY,?. 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  த�ைகயாநக. \ேடஷ
ேரா/ வா./-3 , 6.வY,?. (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  ேகாபால6ர) வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 சi�க,19 இ\லா) ப5 எ) எ\ 

உதவெப() ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'�க��ட,தி
 ேம'�ப�தி   

,வY,?..,614210

1.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேமல  ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-3 , 

2.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  காமராஜ6ர) வா./-3 , 3.வY,?. (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  ரய5ல� 61,ெத- வா./-3 , 4.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ரய5ல� 

மா���ேரா/ வா./-3 , 5.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  M�ெகா9ைல காலன� 

வா./-3 , 6.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெகா��கா9 ப�ள) வா./-3 , 

7.வY,?. (வ.கி) ம'() (ஊ)  மாதாேகாவ59 ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 39 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108 [லக�க��ட)   

,சரேபாஜிராஜ6ர),614210

1.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  மறவ. ெத- வா./-1 , 2.சரேபாஜிராஜ6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ேமல,ெத- வா./-1 , 3.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

மாகாதானஅலவ0தி6ரஅ�ரஹார) வா./-1 , 4.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  அ�கைர-வY,?. சி
ன,ெத- வா./-1 , 5.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  ெவ�ளால.ெத- வா./-4 , 6.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

காமா�சிய)ம
ேகாவ59 ெத- வா./-4 , 7.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

காள�ய)ம
ேகாவ59 ெத- வா./-4 , 8.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

தEண�.ெதா��ேரா/ வா./-4 , 9.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ெமய5
ேரா/ கிழ�� வா./-4 , 10.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

Mமாேதவ5திட9 வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ெபா1 ேசைவ ைமய�க��ட)    

,சரேபாஜிராஜ6ர),614210

1.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  அரEமைன ேம�/,ெத- வா./-2 , 

2.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ம�ைட�கார ெத- வா./-2 , 

3.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெப-மா�ேகாவ59 அ�ரஹார) வா./-2 , 

4.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ர�மா
ெத- வா./-3 , 5.சரேபாஜிராஜ6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ெமய5
ேரா/ வா./-3 , 6.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  த.காேதா�6 வா./-3 , 7.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  த.காெத- 

வா./-3 , 8.சரேபாஜிராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  மாதாேகாவ59ெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

110 110 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(கிழ�� C/த9க��ட)   

,ெர�நாத6ர),614210

1.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  அ�கர ெர�நாத6ர) வா./-1 , 2.ெர�நாத6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ெச��0த. ெத- வா./-1 , 3.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

 61,ெத- வா./-1 , 4.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  பாரதி நக. வா./-1 , 

5.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  சாைல,ெத- வா./ -1 , 6.ெர�நாத6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  ெவ�ளாள. ெத- வா./-2 , 7.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

அ�ரஹார) வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம'�� C/த9 க��ட) 

வட���ப�தி   ,ெர�நாத6ர),614210

1.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  அ)பல�கார ெத- வா./-2 , 2.ெர�நாத6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ஆ'ற�கைரெத- வா./-2 , 3.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  பால வ5நாயக. ெத- வா./-3 , 4.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  காலன� 

61,ெத- வா./-3 , 5.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  மாதா ேகாவ59 ெத- 

வா./-3 , 6.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  மிஷி
 ெத- வா./-3 , 

7.ெர�நாத6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  காள�ய)ம
 ேகாவ59 ெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 கிரசE� 

ெம�A�ேமநிப�ள�வட��க��டகிழ�

�ப�தி                  

,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  க�ப5 ர\தா  வா./  - 1 , 2.பEடாரவாைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ,லா/க
ல ைத�கா9  வா./ - 1 , 3.பEடாரவாைட (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  கைரேம/  வா./ - 1 , 4.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ேமல,ெத- வா./ - 1 , 5.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெத'�ெத- வா./ 

- 1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 கிரச
� ெம�A��ேலச
 

ேம9நிைல�ப�ள� 

வட���க��ட,தி
ந/ப�தி   

,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  சி
ன, ெத- வா./-2 , 2.பEடாரவாைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  வ.ணைத�கா9 வா./-2 , 3.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  வட��ெத- வா./-2 , 4.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  த@ச,ெத- 

வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊரா�சி ஓ
றியெதாட�க�ப�ள� 

வட��க��ட)    

,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  கீழ, ெத- வா./-3 , 2.பEடாரவாைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ெபAயெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஓ
றியெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�� பா.,த க��ட)    

,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  கீழசார�� ெத- வா./-4 , 

2.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  சார��ெத- வா./-4 , 3.பEடாரவாைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ரய5ல�ெத- வா./-4 , 4.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ந/ச01ெத- 61ெத- வா./-4 , 5.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேபா\� 

ஆபd\ ெத- மாதாேகாவ59ெத- வா./-4 , 6.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ெல�Uமி 6ர) வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ந/க��ட) fஃப5நக. அைறஎE 2  

 ,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஈf� நக. வா./-5 , 2.பEடாரவாைட (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  சிவ
ேகாவ59ெத- வா./-5 , 3.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  

ஆசா,நக. வா./-5 , 4.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  VP நக. வா./-5 , 

5.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெவ�ளாள.ெத- வா./-5 , 

6.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெபAயா.நக. வா./-5 , 7.பEடாரவாைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ஜ�பா. நக. வா./-5 , 8.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  

தி-மSசனவ �தி வா./-5 , 9.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ)  ந/,ெத- வா./-

5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள�   

ேம'�க��ட) fஃப5நக. அைறஎE 

4   ,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-மSசன வ �தி வா./-5  , 2.பEடாரவாைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ) fஃப5 நக. வா./-5 , 3.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அரEமைன,ெத- வா./-5 , 4.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

மாAய)ம
ேகாவ59ெத- வா./-5 , 5.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ந/,ெத- வா./-5 , 6.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) உ�6கா@சிேப�ைட 

ெத- வா./-6 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள�   

fஃப5நக. அைறஎE 3   

,பEடாரவாைட,614204

1.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ (அ�கைரயா. நக. தlவா 

நக.  , 2.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) பாரவதி 6ர) வா./-6 , 

3.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ராேஜ0திரன� காமா�சி6ர) மாமர,ெத- 

வா./-7 , 4.பEடாரவாைட (வ.கி) ம'() (ஊ) தி9ைலநக. காலன� வா./-7 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119 காசிமியா ேம9நிைல�ப�ள� 

ெத'��க��ட) அைற எE5   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- வா./-1 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) நா�பளா0ெத- வா./-1 , 3.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெச�க�ெத- வா./-

1 , 4.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) மகில)M ைத�கா9  வா./-9 , 5.இராஜகிA 

(வ.கி) ம'() (ஊ) M.G.R.நக. வா./-9 , 6.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அEணாெத- வா./-9 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 காசிமியா ேம9நிைல�ப�ள� 

ெத'��க��ட) அைற எE-3   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) கைரேம/  வா./-9 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) பாவாஜி நக. வா./-9 , 3.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-9 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 தா
Zஉபய19லா ெம�A� 

ேம9நிைலப�ள� 

ெத'�ப�திய5
கிழ��ப�தி   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 61ேரா/ வா./-1 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆ@சிநக. வா./-1 , 3.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ)  கா
 ெத-,  வா./-2 , 

4.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) K9லாமியா
 ெத- வா./-2 , 5.இராஜகிA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெகா9ல0ெத- வா./-2 , 6.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

பா�பா0ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 தா
Zஉபய19லா ெம�A� ேம9 

நிைலப�ள� 

ெத'�ப�திய5
ேம'�ப�தி   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) அசிஸா ெத- வா./-1 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) மாதாேகாவ59 ெத- வா./-3 , 3.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அ)ேப,கா.ெத- வா./-3 , 4.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) இ�ராஹி) ெத- 

வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123 காசிமியா ேம9நிைல�ப�ள� வட�� 

க��ட) அைற எE 1   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபAய ெத- வா./-4 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) வ/க,ெத- வா./-4 , 3.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) மத.சாெத- வா./-4 , 

4.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆE�,ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 காசிமியா ேம9நிைல�ப�ள� ெத'� 

க��ட) அைற எE 1   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) நாய�க.ெத- வா./-5 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) கீழ,ெத- வா./-6 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 தா
Zஉபய19லா ெம�A� ேம நி 

ப�ள� ெத'�ப�திய5
ேம'�6ற)   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- வா./-7 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ெநாE�ம>ரா
 , ெத- வா./-7 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 தா
Z உபய19லா ெம�A� 

ேம9நிைல�ப�ள�, 

கிழ���ப�திய5
 வட�� 6ற)   

,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) கSசாநக. வா./-7 , 2.இராஜகிA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) பd.சாவானாைத�கா9 வா./-7 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ 

வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 தா
Zஉபய19லா ெம�A� ேம நி 

ப�ள� வட��ப�திய5
 ேம'�6ற) 

  ,ராஜகிA,614207

1.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-மைலராஜ
 நக. வா./-9 , 2.இராஜகிA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) மண9ேம/ கீழ,ெத- வா./-10 , 3.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

மண9ேம/ ேமல,ெத- வா./-10 , 4.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபAயா. 

ெத- வா./-8 , 5.இராஜகிA (வ.கி) ம'() (ஊ) காமராஜ. ெத- வா./-8 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128 ஊரா�சிஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ந/ க��ட)   

,தி-�பால,1ைற,614205

1.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற எ\.�ப5.ஜி மிஷி
 ெத- வா./-4 , 2.பாபநாச) 

(ேப) தி-�பால,1ைற ப�ள. ெத- வா./-4 , 3.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற 

கீழ ��யான, ெத-   வா./-4 , 4.பாபநாச) (ேப) தி-பால,1ைற 

UEணா)6கார, ெத-   வா./-4 , 5.பாபநாச) (ேப) தி-பால,1ைற ெச��0த. 

ெத-  வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊரா�சிஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'� க��ட)   

,தி-�பால,1ைற,614205

1.பாபநாச) (ேப) தி-பால,1ைற ச
னதி ர\தா  வா./ -3 , 2.பாபநாச) (ேப) 

தி-�பால,1ைற ச
னதி ெத-  வா./ -3 , 3.பாபநாச) (ேப) கீழவ �தி வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊரா�சிஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட�� க��ட)   

,தி-�பால1ைற,614205

1.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற ெச��, ெத--வா./2 , 2.பாபநாச) (ேப) 

தி-�பால,1ைற மடவ5ளாக)-வா./2 , 3.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற ேமல, 

ெத--வா./2 , 4.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற ேபVவா அ�ரகார) ச01-

வா./2 , 5.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற அவ9கார ச01-வா./2 , 6.பாபநாச) 

(ேப) ேபாt\ ��ய5-�6-வா./2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 அரU ெபEக� ேம9நிைல�ப�ள�  

ேம'�61�க��ட)அைறஎE 1   

,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற வட�� ��யான, ெத- வா./-5 , 2.பாபநாச) 

(ேப) தி-�பால,1ைற ேமல���யான, ெத- வா./ - 5 , 3.பாபநாச) (ேப) 

தி-�பால,1ைற ெவ�ைளப5�ைளயா. ேகாவ59 ெத-  வா. , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 அரU ெபEக� ேம9நிைல�ப�ள�  

ேம'�61�க��ட)அைறஎE 2   

,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற எ,திராe நாu/ ெத-  வா./ - 5 , 

2.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற ெவ�ைளப5�ைளயா. ேமல, ெத-  வா.ட , 

3.பாபநாச) (ேப) தி-�பால,1ைற அவ9கார, ெத-   வா./-6 , 4.பாபநாச) (ேப) 

தி-�பால,1ைற ெத'� K\t) ெத-  வா./-6 , 5.பாபநாச) (ேப) 

தி-�பால,1ைற ெமௗலானா Kகம1 அலி ெத-  வா./-6 , 6.பாபநாச) (ேப) 

தி-�பால,1ைற சி
ன�கைட, ெத-  வா./-6 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 அரU ெபEக� ேம9நிைல�ப�ள�  

அைறஎE 6 ேம'�க��ட)   

,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) சி
னகைட, ெத- வா./-6 , 2.பாபநாச) (ேப) வாண5ய. ெத- 

வா./-1 , 3.பாபநாச) (ேப) ர\தா K\லி) ெத- வா./-6 , 4.பாபநாச) (ேப) 

நாu/ ெத- வா./-1 , 5.பாபநாச) (ேப) UEணா)6�கார, ெத- வா./-1 , 

6.பாபநாச) (ேப) வ/க, ெத- வா./-1 , 7.பாபநாச) (ேப) ெச��, ெத- வா./-1 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊரா�சி  ஓ
றியந/நிைல�ப�ள� 

வட��ந/�க��ட)   

,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) �யவ. ெத- வா./-8 , 2.பாபநாச) (ேப) ெத�ப��ள, ெத- 

வா./-8 , 3.பாபநாச) (ேப) கைட, ெத-, ேதா�6 வா./-8 , 4.பாபநாச) (ேப) 

பாபநாச) ச
னதி ர\தா  வா./-8 , 5.பாபநாச) (ேப) கைட வ �தி வா./-8 , 

6.பாபநாச) (ேப) கீழவ �தி வா./-8 , 7.பாபநாச) (ேப) ச
னதி ெத- வா./-8 , 

8.பாபநாச) (ேப) காள�ய)ம
 ச
னதி ெத- வா./-8 , 9.பாபநாச) (ேப) பாபநாச) 

வட�� மடவ5ளாக) வா./-8 , 10.பாபநாச) (ேப) சாலியம�கல) சாைல வா./-7 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 47 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

135 135 ெசய5
� பா\v
 ெம�A�ப�ள� 

வட��  க��ட) ெத'� பா.,த1  

 ,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) மாதாேகாவ59 ெத- வா./-7 , 2.பாபநாச) (ேப) கா�ப
 ெத- 

வா./-7 , 3.பாபநாச) (ேப) இரய59ேவ கா)பiE�-ெதாைல�ேபசி காலன�  வா./-

7 , 4.பாபநாச) (ேப) சி�கார6ர) வா./-7 , 5.பாபநாச) (ேப) தா]�காஆபd\ேரா/ 

வா./-7 , 6.பாபநாச) (ேப) தா]கா ஆபd\  ேதா�6 வா./-7 , 7.பாபநாச) (ேப) 

ப5.�.ஓ. காலன� வா./-7 , 8.பாபநாச) (ேப) அ0ேதான�யா. ேதா�6, ெத- வா./-

10 , 9.பாபநாச) (ேப) ��ைப ேம/ ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-10 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'�பா.ததேம'�க��ட)   

,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) 61,ெத- வா./-15 , 2.பாபநாச) (ேப) நகரU,தி ெதாழிலாள. 

காலன�  வா./-15 , 3.பாபநாச) (ேப) வட�� வ �தி வா./-15 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 அரU ஆEக� ேம9நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா.,த 61 க��ட,தி
 

ேம'� 

ப�தி(தைரதள))ெத'கிலி-01 

அைற எE 2     ,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) ெத'� ராஜ வ �தி  வா./-14 , 2.பாபநாச) (ேப) ெத'� 

மடவ5ளாக) வா./-14 , 3.பாபநாச) (ேப) ேமலராஜவ �தி வா./-14 , 4.பாபநாச) (ேப) 

காண5யாள. ெத- வா./-14 , 5.பாபநாச) (ேப) காண5யாள. ேமல ெத-  வா./-14 

, 6.பாபநாச) (ேப) வா,தைல ேதா�6 வா./-14 , 7.பாபநாச) (ேப) கப5\தல) 

ேரா/ வா./-14 , 8.பாபநாச) (ேப) லய
கைர  ((அ)ம
   நக. வா./-14 , 

9.பாபநாச) (ேப) அைரய6ர) த�/மா9 ப/ைக வா./-14 , 10.பாபநாச) (ேப) 

ேமலர\தா வா./-14 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

138 138 அரU ஆEக� ேம9நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா.,த 61 க��ட,தி
 

ேம'� 

ப�தி(தைரதள))ெத'கிலி-01 

அைற எE 6    ,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) கீழ�கSசிேம/ வா./-9 , 2.பாபநாச) (ேப) ேமல�கSசிேம/ 

வா./-9 , 3.பாபநாச) (ேப) கSசிேம/ காள�ய)ம
 ேகாவ59 ெத- வா./-10 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 அரU ஆEக� ேம9நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா.,த Kத
ைம க��ட) 

அைற எE 4   ,பாபநாச),614205

1.பாபநாச) (ேப) வ�கார) ேப�ைட கீழவழி நட�6   வா./-11 , 2.பாபநாச) (ேப) 

வ�கார)ேப�ைட K\t) ெத- வா./-11 , 3.பாபநாச) (ேப) ஆதிதிராவ5ட. 

ெத- வா./-10 , 4.பாபநாச) (ேப) ேமலெச��0த.ெத- வா./10 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 உதவ5ெப() ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த ேம'��ப�தி     

,வ�கார)ேப�ைட,பாபநாச)-614205

1.பாபநாச) (ேப) வ�கார) ேப�ைட கீழெச��0தெத--வா./11 , 2.பாபநாச) (ேப) 

வ�கார) ேப�ைட கீழவழிநட�6-வா./11 , 3.பாபநாச) (ேப) 108 சிவாலய) 

ெமய5
ேரா/-வா./11 , 4.பாபநாச) (ேப) 108 சிவாலய) ச
னதிெத--வா./11 , 

5.பாபநாச) (ேப) 108 சிவாலய) ேதா�6,ெத--வா./11 , 6.பாபநாச) (ேப) 108 

சிவாலய) 61,ெத--வா./11 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 உதவ5ெப() ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த கிழ���ப�தி   

,பாபநாச) ,614205

1.பாபநாச) (ேப) அைரய6ர) ெத- வா./-12 , 2.பாபநாச) (ேப) வ
ன�ய. ெத- 

வா./-12 , 3.பாபநாச) (ேப)  தSசாR. ெமய5
ேரா/  வா./-12 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

142 142 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'��பா.,த K
ப�தி க��ட) 

ெப-மா���    

,(இ-�6)ேகா6ராஜ6ர),614205

1.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ெத- வா./-1 , 2.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ராய.ெத- வா./-1 , 3.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ர\தாெத- 

வா./-1 , 4.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-1 , 

5.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) மாலா6ர) ேமல,ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஒ
றிய ந நிைல�ப�ள� 

ப5
 ப�தி 61�க��ட) 

ெப-மா���         

,(இ-�6)ேகா6ராஜ6ர),614205

1.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) மாலா6ர) ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 

2.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) மாலா6ர) அ�ரஹார) வா./-2 , 

3.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) மாலா6ர) கீழ,ெத- வா./-2 , 

4.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�டகைர வா./-2 , 5.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெப-மா��� ��யானெத- வா./-3 , 6.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ந,த) வா./-3 , 7.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. வட�� 

ெத- வா./-3 , 8.ேகா6ராஜ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ந/,ெத- 

வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 6ன�த தாம\ உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள�, ேம'� பா.,த 

வட�� ப�தி   

,தி-ைவயா,1���,614302

1.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  வள,தாம�கல) ெமய5
ேரா/  வா./-

1 , 2.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-1 , 

3.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ��யானெத-  வா./-1 , 

4.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  வள,தாம�கல) காலன�  வா./-1 , 

5.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  தி-ைவயா,1��� காலன�  வா./-3 , 

6.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  தி-ைவயா,1���-ஆதிதிராவ5ட.ெத- 

 வா./-3 , 7.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  தி-ைவயா,1��� 

��யானெத-  வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 6ன�த தாம\ உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள�, ேம'� பா.,த 

ெத'� ப�தி   

,தி-ைவயா,1���,614302

1.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெமய5
ேரா/  வா./-2 , 

2.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  வா��@சி வா./-2 , 

3.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  சிவ
ேகாவ59ெத- வா./-2 , 

4.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ம�ைடயா.திட9 ஆதிதிராவ5ட. 

காலன� வா./-2 , 5.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  பEைனேதா�6 

வா./-2 , 6.தி-ைவயா,1��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேகாவ5லா)ேதா�6 வா./-2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 வச0தாஉதவ5ெப() 1வ�க�ப�ள� 

(ெத'�க��ட)      

,ேதவராய
ேப�ைட,613204

1.ேதவராய
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வட����யான,61��யானெத-  

வா./1 , 2.ேதவராய
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேம�/,ெத- வா./ - 1 , 

3.ேதவராய
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./ -1 , 

4.ேதவராய
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./ -1 , 

5.ேதவராய
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ,மாதாேகாவ59 ெத-  வா./ -1 , 

6.6லிமஙகல) (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  காமராeஆதிதிராவ5ட. வா./-2 , 

7.6லிமஙகல) (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./ - 2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

147 147 தி-வச0தாஉதவ5ெப() 

1வ�க�ப�ள� (ேம'��க��ட)     

 ,ேதவராய
ேப�ைட,613204

1.6லிமஙகல) (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  மாதாேகாவ59ெத- வா./ -2 , 

2.6லிமஙகல) (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  6லிம�கல) ��யானெத-  

வா./ 2 , 3.6லிமஙகல) (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  மாதேகாவ59ெத- 

வா./-3 , 4.ெபா
ேமa0தந9D. (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  

ெபா
ேமa0தந9D. ஆதிதிராவ5ட.ெத-  வா./ - 3 , 5.ெபா
ேமa0தந9D. 

(வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  ெபா
ேமa0தந9D. ��யானெத- வா./ -3 , 

6.ெபா
ேமa0தந9D. (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  ேசாைலMSேசA 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./ - 3 , 7.ெபா
ேமa0தந9D. (வ.கி) ேதவராய
ேப�ைட 

(ஊ)  ேசாைலMSேசA��யானெத- வா./ - 3 , 8.ெபா
ேமa0தந9D. (வ.கி) 

ேதவராய
ேப�ைட (ஊ)  கிட�கந,த) வா./ - 3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சி ஒ
றியந/நிைல�ப�ள� 

C/த9 க��ட) கிழ���ப�தி   

,வட�� மா���,614303

1.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெவ�ளாள. ெத- வா எE-1 , 

2.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ம0தகைரெத- வா எE-1 , 

3.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத--வா எE-1 , 4.வட��மா��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத--வா எE-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

149 149 ஊரா�சி ஒ
றியந/நிைல�ப�ள�  

C/த9 க��ட) ேம'� ப�தி   

,வட�� மா���,614303

1.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
 ேரா/-வா எE-1 , 2.வட��மா��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ரlமான�யெத--வா எE-1 , 3.வட��மா��� (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ெப-�கைர-வா எE-2 , 4.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத'�அAசனெத--வா எE-2 , 5.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வட��அAசனெத--வா எE-2 , 6.வட��மா��� (வ.கி) ம'() (ஊ) காலன�ெத--

வா எE-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 மதர\ ஏம
 பi9ஹ�தா 

ஒ�/க��ட)    ,வSUவலி  

வட��மா���,614303

1.ெச-மா�கந9D. (வ.கி) ம'() (ஊ) வSசவழி,K\t) ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அரU ெதாட�க�ப�ள� (ஆ.தி.ந) 

கிழ��� பா.,த வட���ப�தி      

,6ரச�கா/,614211

1.ெச-மா�கந9D. (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யானெத- வா./- 1 , 

2.ெச-மா�கந9D. (வ.கி) ம'() (ஊ) மாதாேகாவ59ெத--1 , 

3.ெச-மா�கந9D. (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5டெத--1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அரU ெதாட�க�ப�ள� (ஆ.தி.ந) 

கிழ��� பா.,த ெத'��ப�தி     

,6ரச�கா/,614211

1.ெச-மா�கந9D. (வ.கி) ம'() (ஊ) ரய5ல� வ5நாயக6ர)  வா./-1 , 

2.ெச-மா�கந9D. (வ.கி) ம'() (ஊ) 6ரச�கா/ வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 54 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 ேராம
 

க,ேதாலி�கஉதவ5�ெப()ெதாட�க�

ப�ள�    ,6ரச���(ேவ)6��),614206

1.ேவ)6�� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேவ)6�� வா./-1 , 2.ேவ)6�� (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  பாD. வா./-1 , 3.ேவ)6�� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச0திரபா� வா./-1 , 

4.ேவ)6�� (வ.கி) ம'() (ஊ)  K�காவ�ட) வா./-2 , 5.ேவ)6�� (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  6ரச�� ��யானெத-  வா./-2 , 6.ேவ)6�� (வ.கி) ம'() (ஊ)  

6ரச�� ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊரா�சி 

ஒ
றியந/நிைல�ப�ள�ேம'�ப�தி 

  ,ைவய@ேசA,614206

1.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார)ெத- வா./-1 , 2.ைவய@ேசA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ைவய@ேசA��யானெத- வா./-1 , 3.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ைவய@ேசA ேமல,ஆதிதிராவ5ட,ெத- வா./-1 , 4.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ேகாT. கீழ ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 5.ைவய@ேசA(வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேகாT. கி-\தவெத- வா./-1 , 6.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாT. 

ேமலஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 7.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாT. 

��யானெத- வா./-1 , 8.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாT. 61மைன 

ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

155 155 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க� ப�ள�    

,6
ன�யந9D. (ெபாற���) - 614206

1.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 6ற��� ேமல,ெத- வா./-2 , 

2.ைவய@ேசA(வ.கி) ம'() (ஊ) 6ற��� கீழ,ெத- வா./-2  , 3.ைவய@ேசA 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ந,த) ெத-  வா./-2 , 4.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ந,த) 61ெத- வா./-2 , 5.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ேவ�கா0தி திட9 

வா./-2 , 6.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 6Eண5யந9D. ��யானெத- வா./-

2 , 7.ைவய@ேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 6Eண5யந9D. ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-

2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள�    

,ெப-மா�கந9D.-614206

1.ெப-மா�கந9]ர. (வ.கி) ம'() (ஊ) வட���யான ெத'��யான ெத- 

வா./  எE 1    , 2.ெப-மா�கந9]ர. (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'���யான 

ெத-  வா எE 1 , 3.ெப-மா�கந9]ர. (வ.கி) ம'() (ஊ) மாதாேகாவ59 ெத-  

வா  எE   1 , 4.ெப-மா�கந9]ர. (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� 

ஆதிதிராவ5ட,ெத-  வா எE 2  , 5.ெப-மா�கந9]ர. (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத
ன��� ஆதிதிராவ5ட.ெத-  வா எE  2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

6தியக��ட) ெத'�ப�தி   

,காவD.-614206

1.காவD. (வ.கி) ம'() (ஊ) காவD. ��யானெத-  வா  எE  2 , 2.காவD. 

(வ.கி) ம'() (ஊ) காவD. வட�� ஆதிதிராவ5ட.ெத-   வா  எE  2 , 

3.காவD. (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ஆதிதிராவ5ட.ெத-  வா எE 2      , 

4.காவD. (வ.கி) ம'() (ஊ) ேதா�ட) ெத-  வா எE  2 , 5.காவD. (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெபரமல��� ஆதிதிராவ5ட.ெத-  வா எE 2   , 6.காவD. (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெபரமல��� ��யானெத-  வா எE 2  , 7.காவD. (வ.கி) ம'() 

(ஊ) நAயT. ப/ைக ெத-  வா  எE  2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 Zஆன0தவ�ள� உதவ5 ெப() 

1வ�க�ப�ள� ேம'�ப�தி    

,அகரமா���614303

1.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  அ�ரஹார) வா./-1 , 2.அகரமா��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  ெவ�ளால0ெத- வா./-1 , 3.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  

கீழஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 4.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ெமய5
ேரா/ 

(ஒ,தவ �/) வா./-2 , 5.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேமலகாரெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 Zஆன0தவ�ள� உதவ5 ெப() 

1வ�க�ப�ள� கிழ�� ப�தி    

,அகரமா���614303

1.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேமலேதா�6ெத- வா./-2 , 2.அகரமா��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  உ@சிேம/ வா./-3 , 3.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  

வரதராஜ6ர) வா./-3 , 4.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  கேனஷ6ர) வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 மகள�. Uயஉதவ5��Y�க��ட)    

,அகரமா���,614303

1.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேமல ஆதிதிராவ5ட. ெத-- வா./-4 , 

2.அகரமா��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  மாதா�ேகாய59 ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள�   

,ேமலெச)ம���-614205

1.ேமலெச)ம��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  6�ளமா��� ��யான,ெத- , 

2.ேமலெச)ம��� (வ.கி) ம'() (ஊ)  6�ள)மா��� ஆதிதிராவ5ட.ெத- -2 

வா./-1 , 3.ேமலெச)ம��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல ெச)ம��� ��யானெத- 

வா./-1 , 4.ேமலெச)ம��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலெச)ம��� 

,ஆதிதிராவ5ட,ெத-  வா./-1 , 5.ேமலெச)ம��� (வ.கி) ம'() (ஊ) க-�M. 

ஆதிதிராவ5டெத- வா./-2 , 6.ேமலெச)ம��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகா/கிள� 

மாதாேகாவ59 ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

கிழ���பா.,த ேம'��க��ட)   

,Uைர�காF. - 614303

1.Uைர�காF. (வ.கி) ம'() (ஊ)  சி,தா.கா/ ��யானெத- வா./-1 , 

2.Uைர�காF. (வ.கி) ம'() (ஊ)  சி,தா.கா/ ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 

3.Uைர�காF. (வ.கி) ம'() (ஊ)  Uைர�காF. ��யான ெத- வா./-2 , 

4.Uைர�காF. (வ.கி) ம'() (ஊ)  Uைர�காF. ஆதிதிராவ5டெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 உதவ5ெப() 1வ�க�ப�ள�  

ெத'��ப�தி   ,ஒ
ப,1ேவலி,614302

1.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஒ
ப,1ேவலி ��யானெத- வா./-3 , 

2.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  மாதாேகாவ59 ெத- வா./-2 , 

3.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  ஒ
ப,1ேவலி ��யான ெத- - 2 வா./-3 , 

4.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  ச�கரா)ேப�ைட வா./-3 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 உதவ5ெப() 1வ�க�ப�ள�  

வட���ப�தி கிழ�� பா.,த1     

,ஒ
ப,1ேவலி,614302

1.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  நிைறமதி��யான,ெத- வா./-1 , 

2.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  நிைறமதிஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 

3.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  நாகD. ஆதிதிராவ5ட. ெத- ��யானெத- 

வா./-1 , 4.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  நாகD. ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 

5.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  நாகD. ��யானெத- வா./-1 , 

6.ஒ
ப,1ேவலி (வ.கி) ம'() (ஊ)  அEணாகாலன� வா./-1 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��க��ட,தி
 வட��ப�தி   

,தி-�க-�காR.,614302

1.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆல�ந,த) வா./-1 , 2.தி-�க-காR.  

(வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-1 , 3.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ைவ,திய.ெத- வா./-1 , 4.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��வ �தி 

வா./-1 , 5.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலவ �தி வா./-1 , 

6.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழவ �தி வா./-1 , 7.தி-�க-காR.  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெத'� வ �தி வா./-2 , 8.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அ�ரஹார) வா./-2 , 9.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெப-மா� ேகாவ59 

ெத- வா./-2 , 10.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ெத- வா./-2 , 

11.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ���பா.,த ேம'��க��ட)   

,தி-�க-�காR.,614302

1.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ'ற�கைர,ெத- வா./-3 , 

2.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) கைட,ெத- வா./-3 , 3.தி-�க-காR.  

(வ.கி) ம'() (ஊ) ெமல�x. ேரா/ வா./-3 , 4.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-3 , 5.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- 

வா./-3 , 6.தி-�க-காR. (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ59ப,1 ெத- வா./-3 , 

7.தி-�க-காR.  (வ.கி) ம'() (ஊ) ப5.ம�Eட) வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நைல�ப�ள� 

ெத'� க��ட)   

,இைடய5-�6,614302

1.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) மண�ப/ைகஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 

2.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) மண�ப/ைக ��யான,ெத- வா./-1 , 

3.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெந/SேசA ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-1 , 

4.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெந/SேசA ��யான,ெத- வா./-1 , 

5.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) இைடய5-�6 அ�ரஹார) வா./-2 , 

6.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) இைடய5-�6 ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 

7.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) இைடய5-�6 ��யான,ெத- வா./-2 , 

8.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) இைடய5-�6 க�ப5ர\தா வா./ -2 , 

9.இைடய5-�6 (வ.கி) ம'() (ஊ) கணபதி6ர) வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

168 168 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட�க�ப�ள�   

,வ5YதிF.,612301

1.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ) வ5YதிF. ��யான,ெத-  வா./-1   , 

2.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ)  வ5YதிF. அAசனெத- வா./-1 , 3.வ5YதிF. 

(வ.கி) ம'() (ஊ) �-பால��� ��யான,ெத- வா./-1 , 4.வ5YதிF. (வ.கி) 

ம'() (ஊ) �-பால��� அAசனெத- வா./-2 , 5.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ) 

மண��� அAசன,ெத- வா./-2 , 6.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ) மண��� 

��யானெத- வா./-2 , 7.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணாகாலன� வா./-2 

, 8.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ) ஏA,ெத- வா./-2 , 9.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() 

(ஊ) சாைல,ெத- அAசன ��ய5-�6 வா./-2 , 10.வ5YதிF. (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெர�கநாத6ர) ��யான,ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ேம'� பைழயக��ட)கிழ�� 

பா.,த1   ,இ-)6,தைல,613504

1.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 2.இ-)6தைல 

(வ.கி) ம'() (ஊ) மாAய)ம
ேகாவ59ெத- வா./-1 , 3.இ-)6தைல (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கீழெத- வா./-1 , 4.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ 

வா./-1 , 5.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழச01ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ேம'� 6தியக��ட) ேம'� ப�தி 

கிழ�� பா.,த1   

,இ-)6,தைல,613504

1.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-2 , 2.இ-)6தைல (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ேமலஅ�ரஹார) வா./-2 , 3.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேமல,ெத- வா./-2 , 4.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலச01ெத- வா./-2 

, 5.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 61 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�, 

ேம'��பா.,த கிழ�� க��ட)   

,இ-)6,தைல,613504

1.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ,ேமலஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 

2.இ-)6தைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ'றா�கைரெத- வா./-3 , 3.இ-)6தைல 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ,ெவEணாyபால) வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ேராம
 க,ேதாலி� உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள�, ேம'��பா.,த 

கிழ�� க��ட,தி
 வட�� ப�தி   

,ேகாவ,த���,613504

1.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெந)ேமலி��யானெத- வா./-1 , 

2.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) நி)ேமலி ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 

3.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) காசிய)ப/ைக வா./-1 , 4.ேகாவ,த��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) நி)ேமலி காலன�ெத-  வா./-1 , 5.ேகாவ,த��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கா0தவண) வா./-1 , 6.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேசாமாசிமEடப) வா./-1 , 7.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� 

கீழ��யானெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

173 173 ேராம
 க,ேதாலி� உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள�, ேம'��பா.,த 

கிழ�� க��ட,தி
 ெத'� ப�தி   

,ேகாவ,த���,613504

1.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� ேமல��யானெத- வா./-2 , 

2.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� வட����யானெத- வா./-2 

, 3.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� கைடெத- வா./-2 , 

4.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 

, 5.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� ேமலஆதிதிராவ5ட.ெத- 

வா./-3 , 6.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� மாதாேகாவ59ெத- 

வா./-3 , 7.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� ந,த)ெத- வா./-3 

, 8.ேகாவ,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாவ,த��� அEணாகாலன�ெத- வா./-

3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரசின. ேம9நிைல�ப�ள� 

கிழ���பா.,த 61�க��ட) 

வட���ப�தி   ,ெமல�x.,614303

1.மில�x. (ேப) கர)ப,?. ேமல ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 2.மில�x. (ேப) 

கர)ப,?. கீழ ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 3.மில�x. (ேப) ��ைபய
ெத- 

வா./-1 , 4.மில�x. (ேப) ேமாைலய
ெத- வா./-1 , 5.மில�x. (ேப) K�ட) 

ெத- வா./-1 , 6.மில�x. (ேப) தி-நாR. ந,த) வா./-15 , 7.மில�x. (ேப) 

க�ள.ந,த) கிழ��,ெத- வா./-15 , 8.மில�x. (ேப) க�ள.ந,த) 

ேம'�,ெத- வா./-15 , 9.மில�x. (ேப) தி-�க-காR. சாைல வா./-15 , 

10.மில�x. (ேப) க�ள.ந,த) காலன� வா./-15 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 அரசின. ேம9நிைல�ப�ள�  

கிழ���பா.,த 61 ந/க��ட)    

,ெமல�x.,614303

1.மில�x. (சி.சி.ஊ) மில�x. அ�@ேசA ெத- வா./-14 , 2.மில�x. (சி.சி.ஊ) 

மில�x. சாைல, ெத- வா./-14 , 3.மில�x. (சி.சி.ஊ) மில�x. த�டார, ெத- 

வா./-13 , 4.மில�x. (சி.சி.ஊ) மில�x. 61, ெத- வா./-13 , 5.மில�x. 

(சி.சி.ஊ) மில�x. பAயாA, ெத- வா./-14 , 6.மில�x. (சி.சி.ஊ) மில�x. 

ேசாமாசி, ெத- வா./-13 , 7.மில�x. (சி.சி.ஊ) மில�x. கைட,ெத- வா./-13 , 

8.மில�x. (சி.சி.ஊ) மில�x. ஒ,ைத ெத- வா./-8 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 அரசின. ேம9 நிைல�ப�ள� 

ெத'��பா.,த க��ட)   

,ெமல�x.,614303

1.மில�x. (ேப) ஏ.வா� வட��ெத- வா./-5 , 2.மில�x. (ேப) ஏ.வா� 

ெத'�ெத- வா./-5 , 3.மில�x. (ேப) ஏ.வா� கிழ�� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-

5 , 4.மில�x. (ேப) ஏ.வா� ேம'� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-5 , 5.மில�x. (ேப) 

வEணார, ெத- வா./-14 , 6.மில�x. (ேப) கர)ப,?. வட�� ெத- வா./-1 , 

7.மில�x. (ேப) கர)ப,?. ெத'� ெத- வா./-1 , 8.மில�x. (ேப) 

நரசி�கம�கல) கீழ ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-4 , 9.மில�x. (ேப) 

நரசி�கம�கல) ேமல ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 அரசின. ேம9 நிைல�ப�ள� எ\ 

எ\ ஏ க��ட) ேம'� பா.,த 

வட�� ப�தி   ,ெமல�x.,614303

1.மில�x. (ேப) ெமல�x. வட�� ெத- வா./-9 , 2.மில�x. (ேப) ெமல�x. 

கிழ��, ெத-  வா./-6 , 3.மில�x. (ேப) நAயT. சாைல, ெத- வா./-11 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 அரசின. ேம9 நிைல�ப�ள� எ\ 

எ\ ஏ க��ட) ேம'� பா.,த 

ெத'� ப�தி   ,ெமல�x.,614303

1.மில�x. (ேப) ேகான�யா��றி@சி வா./-12 , 2.மில�x. (ேப) அ,1வான�ப�� 

ேம'� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ 4 , 3.மில�x. (ேப) நAயT. ெத'� 

ஆதிதிராவ5ட. ெத- 11 , 4.மில�x. (ேப) நAயT. ��யான,ெத- வா./ 11 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசின. ேம9 நிைல�ப�ள�  

ேம'�பா.,த ந/�க��ட)   

,ெமல�x.,614401

1.மில�x. (ேப) ந/,ெத- வா./-8 , 2.மில�x. (ேப) ெத'� ெத- வா./-6 , 

3.மில�x. (ேப) �@சிபாைளய, ெத- வா./-7 , 4.மில�x. (ேப) வல, ெத- 

வா./-7 , 5.மில�x. (ேப) நரசி�கம�கள)  ேமல,ெத- வா./-2 , 6.மில�x. 

(ேப) நரசி�கம�கள) கீழ,ெத-  - வா./ - 2 , 7.மில�x. (ேப) அ,1வான�ப��  

ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./ - 4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

வட���பா.,த 61�க��ட) 

ேம'��ப�தி   ,கற)ைப 

(ெமல�x.) - 614303

1.மில�x. (ேப) கர)ைப வட��ெத-  வா./ - 10 , 2.மில�x. (ேப) கர)ைப  

ந/,ெத-   வா./ - 10 , 3.மில�x. (ேப) கர)ைப ெத'�ெத-  - 10 , 4.மில�x. 

(ேப) கர)ைப ச�கிலிய, ெத-  வா./ - 10 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெம'��பா.,த 61�க�ட�) 

ெத'��ப�தி ேகாவ50தந9D.   ,   

                                  

ெமல�x.,614303

1.மில�x. (ேப) ேகாவ50தந9D. ேமல ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-3 , 

2.மில�x. (ேப) ேகாவ50தந9D. கீழ ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-2 , 3.மில�x. 

(ேப) ெர�கநாத6ர) சாைல, ெத-  வா./-3 , 4.மில�x. (ேப) ெர�கநாத6ர) 

ப5�ைளயா. ேகாவ59 ெத-  வா./-3 , 5.மில�x. (ேப) ெர�கநாத6ர) 

ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-3 , 6.மில�x. (ேப) ேகாவ50தந9D. ��யான,ெத- 

வா./-2 , 7.மில�x. (ேப) ேகாவ50தந9D. வட�� ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-2 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 அரU உய.நிைல�ப�ள� ந/ப�தி 

வட�� பா.,த1    

,அ
ன�ப
ேப�ைட,613003

1.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெநaதD. ��யானெத- வா./-3 , 

2.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெநaதD. ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 

, 3.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா0ைதய�ள) ேமல,ெத- வா./-3 

, 4.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா0ைதய�ள) கீழ,ெத- வா./--3 , 

5.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா0ைதய�ள) ந/,ெத- வா./-3 , 

6.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபா0ைதய�ள) காலன� ெத- வா./-3 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா�சி ஓ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட���பா.,த ெத'��க��ட)   

,கா�/��றி@சி - 613003

1.கா�/��றி@சி (வ.கி) அ
ன�ப
ேப�ைட (ஊ)  கா�/��றி@சி ��யானெத- 

வா./-3 , 2.கா�/��றி@சி (வ.கி) அ
ன�ப
ேப�ைட (ஊ)  கா�/��றி@சி 

காலன� ெத- வா./-3 , 3.கா�/��றி@சி (வ.கி) அ
ன�ப
ேப�ைட (ஊ)  

கா�/��றி@சி ந,த) ெத- வா./-3 , 4.கா�/��றி@சி (வ.கி) அ
ன�ப
ேப�ைட 

(ஊ)  கா�/��றி@சி ேவ�ப��ள) வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

184 184 அரU உய.நிைல�ப�ள� 

ேம'��6ற� க��ட) 

கிழ���பா.,த1   

,அ
ன�ப
ேப�ைட,613003

1.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) உ@சிேம�/ெத- வா./-1 , 

2.அ
ன�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலமணவ.,தி வா./-1 , 

3.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�,ெத-  வா./-2 , 

4.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) சாைல,ெத-  வா./-2 , 

5.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-1 , 

6.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலமணவ.,திெத- வா./-1 , 

7.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) அaயானா.ேகாவ59 வா./-1 , 

8.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கைட,ெத- வா./-2 , 

9.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-2 , 

10.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத- வா./-2 , 

11.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ப5�ைளயா.ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 

12.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) சாைல,ெத- வா./-2 , 

13.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஏA,ெத- வா./-2 , 

14.அEண�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) மாதாேகாவ59ெத- வா./-2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ஒ�/� க��ட)   

,ெவ
^���,613003

1.ெவEz�� (வ.கி)  ெகா,த��� (ஊ)  ெகா,த���,ஆதிதிராவ5டெத- வா./ -

1 , 2.ெவEz�� (வ.கி)  ெகா,த��� (ஊ)  ெகா,த��� அரஹார) வா./-1 , 

3.ெவEz�� (வ.கி)  ெகா,த��� (ஊ)  ெகா,த��� சாைல ெத-  வா./-1 , 

4.ெவEz�� (வ.கி)  ெகா,த��� (ஊ)  ெவEz�� கீழ ஆதிதிராவ5ட. ெத- 

வா./-1 , 5.ெவEz�� (வ.கி)  ெகா,த��� (ஊ)  ெவEz�� ஆதிதிராவ5ட. 

ெத- வா./-1 , 6.ெவEz�� (வ.கி)  ெகா,த��� (ஊ)  ெவEz�� 

��யானெத- வா./-1 , 7.ெகா,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) �Ex. ��யானெத- 

வா./-2 , 8.ெகா,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) �Ex. சாைல,ெத- வா./-2 , 

9.ெகா,த��� (வ.கி) ம'() (ஊ) �Ex. ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 

10.எட��� (வ.கி) ெகா,த��� (ஊ) ெவEz�� ேதா�ட) ஆதிதிராவ5ட. ெத- 

வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி வட�� பா.,த1    

,எட��� - 613003

1.எட��� (வ.கி) ெகா,த��� (ஊ) சா,தT. ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 

2.எட��� (வ.கி) ெகா,த��� (ஊ) சா,தT. ��யானெத- வா./-2 , 3.எட��� 

(வ.கி) ெகா,த��� (ஊ) எட��� ��யானெத- வா./-2 , 4.எட��� (வ.கி) 

ெகா,த��� (ஊ) எட��� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./  -2 , 5.எட��� (வ.கி) 

ெகா,த��� (ஊ) எட��� ேதா�ட) வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ஒ�/�க��ட) ெத'��பா.,த1    

,உதாரம�கல)- 613 003

1.ெகா,த���  (வ.கி) ம'() (ஊ) உதாரம�கல)வட�� ஆதிதிராவ5ட. ெத- 

வா./-3 , 2.ெகா,த���  (வ.கி) ம'() (ஊ) உதாரம�கல)ெத'� ஆதிதிராவ5ட. 

ெத- வா./-3 , 3.ெகா,த���  (வ.கி) ம'() (ஊ) உதாரம�கல)ேமல,ெத- 

வா./ 3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல� ப�ள� 

(ஒ�/�க��ட)   

,(ேமல�கள���)ஆ,?.-612301

1.ேமலகள���  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலகள��� ��யானெத- வா./-1 , 

2.ேமலகள���  (வ.கி) ம'() (ஊ) கள��� ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 

3.ேமலகள���  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலகள��� ஆ'ற�கைர ெத- வா./-1 , 

4.ேமலகள���  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழகள��� ��யானெத- வா./-1 , 

5.ேமலகள���  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழகள��� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 

6.ஆ,?. ேதா�ட) (வ.கி) ேமலகள��� (ஊ)    ஆ,?. ஆதிதிராவ5ட. ெத- 

வா./-2 , 7.ஆ,?. ேதா�ட) (வ.கி) ேமலகள��� (ஊ)   ஆ,?. ��யானெத- 

வா./-2 , 8.ஆ,?. ேதா�ட) (வ.கி) ேமலகள��� (ஊ)    ஆ,?. ஆ'ற�கைர 

வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

189 189 அரU ெதாட�க�ப�ள� (ஆ.தி.ந) 

ேம'�ப�தி   ,ஆல���- 613501

1.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) ஆல���  அ)பல�காரெத- வா./-1 , 

2.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) ஆல��� ��யானெத- வா./-1 , 3.ஆல��� 

(ஊ) ம'() (வ.கி) ஆல��� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 4.ஆல��� (ஊ) 

ம'() (வ.கி) ஆல��� ஏA,ெத- வா./-1 , 5.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) 

ெகா,த�ைட ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 6.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) 

ெகா,த�ைட ��யானெத- வா./-1 , 7.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) 

ெகா,த�ைட காலன�ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரU ெதாட�க�ப�ள� (ஆ.தி.ந) 

ெத'�பா.,த கிழ���ப�தி   

,ஆல���- 613501

1.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) ப5ரா0ைத ��யானெத- வா./-2 , 2.ஆல��� 

(ஊ) ம'() (வ.கி) ப5ரா0ைத ம0தெவள�ெத- வா./-2 , 3.ஆல��� (ஊ) ம'() 

(வ.கி) ப5ரா0ைத ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 4.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) 

ெத
னரU நக. வா./-2 , 5.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) க
ன�,ேதா�6 நாடா. 

ெத- வா./-2 , 6.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) க
ன�,ேதா�6 ஆதிதிராவ5ட. 

ெத- வா./-2 , 7.ஆல��� (ஊ) ம'() (வ.கி) தSைச - நாைக ேரா/ வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

ேம'��ப�தி   

,அ-Eெமாழிேப�ைட,613501

1.ஆல��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேராஜா நக. வா./-3 , 2.ஆல��� (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ெவ�ளாள. ெத- வா./-3 , 3.ஆல��� (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணாநக. 

வா./-3 , 4.ஆல��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3,4 , 

5.ஆல��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வைளய9கார ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

192 192 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

6திய க��ட) வட��பா.,த1   

,6லவ.ந,த),613501

1.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ��யானெத- வா./-1 , 2.6லவ.ந,த) (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  கீ;பாதி ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 3.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  ப-,திதிட9 வா./-1 , 4.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேம9பாதி 

��யானெத- வா./-1 , 5.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேம9பாதி 

ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 6.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேம9பாதி 

ஆதிதிராவ5ட.ெத'�ெத- வா./-1 , 7.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ)  

வ�ள�நக. ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட�� ப�தி க��ட) (ேகாவ5D.)  

 ,6லவ.ந,த),613501

1.6லவ.ந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ)  ேகாவ5D. ந/,ெத- வா./-2 , 2.6லவ.ந,த) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ேகாவ5D. சிவ
ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 3.6லவ.ந,த) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ேகாவ5D. ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 4.6லவ.ந,த) (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  ேகாவ5D. கைட,ெத- வா./-2 , 5.பவான�ய)பா�6ர) (வ.கி) 

6லவ.ந,த) (ஊ)  அEணாநக. வா./-3 , 6.பவான�ய)பா�6ர) (வ.கி) 

6லவ.ந,த) (ஊ)  பவான�ய)பா�6ர) வட��மடவ5ளாக) வா./-4 , 

7.பவான�ய)பா�6ர) (வ.கி) 6லவ.ந,த) (ஊ)  பவான�ய)பா�6ர) 

ெப-மா�ேகாவ59ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194 ஊரா�சி ஓ
றியெதாட�க�ப�ள� 

6திய�க��ட)   ,ேகாT.,613502

1.ெந9லிேதா�6  (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணாேதா�ட) வா./-1 , 2.ெந9லிேதா�6 

 (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாT., ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 3.ெந9லிேதா�6  

(வ.கி) ம'() (ஊ)  ேகாT., ��யான,ெத- வா./-1 , 4.ெந9லிேதா�6  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சீத)பா� வா./-2 , 5.ெந9லிேதா�6  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெந9லிேதா�6 வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 சKதாய�Cட)   ,ேகாT.,613502 1.ெந9லிேதா�6  (வ.கி) ம'() (ஊ) M.G.R. நக. வா./-2 , 2.ெந9லிேதா�6  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ரகம,நக. (ேகாவ5D.) வா./-3 , 3.ெந9லிேதா�6  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) க�ள�ேம/ வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த க��ட)   

,வEடாE�- 613501

1.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) �மிள���ஆதிதிராவ5டெத-  வ , 2.�மிள��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) �மிள�����யானெத- , 3.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

�மிள��� ேரா�/ெத-  , 4.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வானமாேதவ5 

ஆதிதிராவ5டெத- , 5.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வானமாேதவ5 ��யானெத- 

 , 6.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலமாகான) மாதாேகாவ59ெத-  , 

7.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வEடாE� ஆதிதிராவ5ட.ெத-  , 8.�மிள��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ'ற�கைர ெத-  , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 72 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 இ.�.தாம\ நிைனi 

ேம9நிைல�ப�ள� 8)வ��6 ஆ 

ப5Ai ேம'��ப�தி C/த9 

க��ட)   ,ந9லவ
ன�ய
��கா/ 

(�மிழ���) - 613501

1.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) இ.�. தாம\ ப�ள�ெத-  , 2.�மிள��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) தி-மைல நக.  , 3.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) எழி9 நக.  , 

4.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ச�கரேதவ
 ��கா/  , 5.�மிள��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத-  , 6.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) சி
ன�பா 

நக.  , 7.�மிள��� (வ.கி) ம'() (ஊ) காலன�  , 8.�மிள��� (வ.கி) ம'() 

(ஊ) இ.�.தாம\ ேரா/  , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 இ.�.தாம\ நிைனi 

ேம9நிைல�ப�ள� 7) வ��6 ஆ 

ப5Ai  ப5ரதான க��ட)   

,ந9லவ
ன�ய
��கா/ - 613501

1.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ந9லவ
ன�ய
 ெத--வா./-2 , 

2.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேதாழவ
ன�ய
���கா/-வா./2 

, 3.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ந,த)-வா./2 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த� க��ட)   

,மைலய.ந,த) - 613501

1.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத--வா./3 , 

2.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத--வா./3 , 

3.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான,ெத--வா./3 , 

4.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத--வா./3 , 

5.ந9லவ
ன�ய
��கா/  (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத--வா./3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� கிழ��� பா.,த 

ப5ரதானக��ட)   ,எடவா���,613501

1.எடவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) எடவா���கீழ ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 

2.எடவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) எடவா���,��யானெத- வா./-1 , 

3.எடவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) எடவா��� ந/ ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 

4.எடவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) எடவா���,ேமலஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 

5.எடவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெந�டாந9D. ��யானெத- வா./-1 , 

6.எடவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) ெந�டாந9D. ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 

7.டவா���  (வ.கி) ம'() (ஊ) _�கில� ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 அரU  ெதாட�க�ப�ள� 

ப5ரதானக��ட)   ,கா0தாவன) 

(எடவா���),613501

1.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கீழ�ேகா�x. ��யான,ெத- வா./-2 , 

2.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கீழ�ேகா�x. ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 

3.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) ேமல�ேகா�x. ��யானெத- வா./ -2 , 

4.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கீழ�ேகா�x. ஆதிதிராவ5ட.ெத- -2வா./-2 

, 5.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கா0தாவன) கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- 

வா./-3 , 6.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கா0தாவன) ��யானெத- 

வா./-3 , 7.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கா0தாவன) ேமல��யானெத- 

வா./-4 , 8.கா0தாவன) (வ.கி) எடவா��� (ஊ) கா0தாவன) ேமலஆதிதிராவ5ட. 

ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 74 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 Zெல�Uமி நாராயண
 

உதவ5�ெப() ந/நிைல�ப�ள�    

,களSேசA,613504

1.களSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� கைட,ெத- வா./-1 , 2.களSேசA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத- கிழ�� ேம'� வா./-1 , 3.களSேசA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) 61,ெத- வா./-1 , 4.களSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- 

காலன� வா./-1 , 5.களSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) கிழ�� ெவEணா'ற�கைர 

வா./-1 , 6.களSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-2 , 7.களSேசA 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேம'� ெவEணா'ற�கைர வா./-2 , 8.களSேசA (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சி,தி வ5நாயக. ெத- வா./-2 , 9.களSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வட�� அ)பல�கார ெத- வா./-2 , 10.களSேசA (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� 

அ)பல�கார ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட�க�ப�ள�    

 ,ப�ள�F.,613504

1.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ெவEண6,?.ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 

2.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ெவEண6,?. ��யானெத- வா./-1 , 

3.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ப�ள�F. ��யானெத- வா./-1 , 4.ப�ள�F. 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ப�ள�F.ஆதிதிராவ5டெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204 அரசின. ேம9 நிைல�ப�ள�  

ேம'�க��ட) ெத'��ப�தி   

,சாலியம�கல) (ப@ச�ேகா�ைட) - 

613504

1.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ப@ைச�ேகா�ைட ��யான,ெத- வா./-2 , 

2.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ப@ைச�ேகா�ைட வட��ெத- வா./-2 , 

3.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ப@ைச�ேகா�ைட ேம�/,ெத- வா./-2 , 

4.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ப@ைச�ேகா�ைட சாைலெத- வா./-2 , 

5.ப�ள�F. (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா�ட�ெகா9ைலேம/ வா./-2 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய ந.நி.ப�ள� ெத'� 

க��ட) ேம'��ப�தி   

,சாலியம�கல),613504

1.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-1 , 2.சாலியம�கல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) 61ெத- வா./-1 , 3.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வட��ெத- வா./-1 , 4.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-1 , 

5.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெவ�ளால.ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய ந.நி.ப�ள� கிழ�� 

பா.,த ேம'�க��ட)    

,சாலியம�கல),613504

1.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-2 , 2.சாலியம�கல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ம
ன
காலன� வா./-2 , 3.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) கா0திஜிேரா/ வா./-2 , 4.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) நாைக சாைல 

வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

C/த9 க��ட) ெத'�ப�தி   

,சாலியம�கல)613504

1.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) தSைசசாைல வா./-3 , 2.சாலியம�கல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) �மாரேகா�ைடகாலன� வா./-3 , 3.சாலியம�கல) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ரய5ல�ெத- வா./-3 , 4.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வாண5ய,ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள� 

வட�� ப�தி   ேம'� பா.,த1   

,சாலியம�கல),613504

1.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ரய5ல�ெத- வா./-4 , 2.சாலியம�கல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ராமப,திராகாலன� வா./-4 , 3.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) இSசி�ெகா9ைல வா./-4 , 4.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேதா�6,ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க� ப�ள� 

ெத'� ப�தி   ேம'� பா.,த1   

,சாலியம�கல),613504

1.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ேமல அ)பல�காரெத- வா./-4 , 

2.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-6வன) ேரா/ வா./-4 , 

3.சாலியம�கல) (வ.கி) ம'() (ஊ) ச01ெவள� வா./-4 , 4.சாலியம�கல) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) வ�Pவ.ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�.  

ப5ரதானக��ட) கிழ��ப�தி   

,ME�,613502

1.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-1 , 2.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ந/,ெத- வா./-1 , 3.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) வைளiெத- வா./-1 , 4.ME� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ME� வட��,ெத- வா./-1 , 5.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

சிவ
ேகாய59 ெத- வா./-1 , 6.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) சாலிய,ெத- வா./-1 

, 7.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரகார) வா./-1 , 8.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 9.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா��கா9ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�.  

கிழ���ப�தி C/த9 க��ட) 

ேம'��பா.,த1   ,ME�,613502

1.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 2.ME� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 3.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெபAயா. நக. வா./-3 , 4.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) எ)ஜிஆ. நக.  வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�.  

ப5ரதானக��ட) ேம'�ப�தி   

,ME�,613502

1.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) காேலe ேரா/  வா./-2 , 2.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத'�ெத- வா./-2 , 3.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) ரய5ல� ஆதிதிராவ5டெத-  

வா./-2 , 4.ME� (வ.கி) ம'() (ஊ) ME� ேதா�6 ேமல கீழ வட�� ெத'� 

ந/,ெத-  வா-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�.  

ப5ரதானக��ட) ெத'� ப�தி   

,ராராK,திர�ேகா�ைட,613501

1.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ'ற�கைரெத- , 

2.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கி-Vண6ர) , 

3.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கி-Vணா6ர) ெமய5
ேரா/ வா./ 

1 , 4.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) க�ள�ேம/ , 

5.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கி-Vண6ர)61ெத- , 

6.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��,ெத- , 

7.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத- , 8.ராராK,திர�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ராஜா,ெத- , 9.ராராK,திர�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேமல,ெத- , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

(ப5ரதான�க��ட)) வட�� ப�தி   

,ராராK,திர�ேகா�ைட,613501

1.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ'ற�கைர ெத- வா./-3 , 

2.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'� ஆதிதிராவ5டெத-  வா./-3 , 

3.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. காலன� வா./-3 , 

4.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ந/ ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 , 

5.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 , 

6.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ைவயா6A .ேதா�6 வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ேம'� பா.,த வட�� க��ட,தி
 

வட�� ப�தி   

,ராராK,திர�ேகா�ைட,613501

1.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ேகானா. ெத- வா./-4 , 

2.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) த@ச. ெத- வா./-4 , 

3.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�காரெத- வா./-4 , 

4.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-4 , 

5.ராராK,திர�ேகா�ைட(வ.கி) ம'() (ஊ) சிறிய ஆ'ற�கைர ெத- வா./-4 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள�    

,க,திAந,த),613501

1.க,தAந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) ரய5ல� ெத- வா./-1 , 2.க,தAந,த) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) வட��அ)பலகார, ெத- வா./-1 , 3.க,தAந,த) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)  வட�� ெத- வா./-1 , 4.க,தAந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- 

வா./-2 , 5.க,தAந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) வாa�கா9 ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த ேம'�ப�தி  கிழ�� 

க��ட)    ,தளவாaபாைளய) 

(க,திAந,த)),613501

1.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) தளவாaபாைளய) ��யானெத- 

வா./-3 , 2.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) அ)மா�ள) 

ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 , 3.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) 

மேகV நக. வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ேம'� க��ட) ெத'� பா.,த1   

,தளவாaபாைளய) 

(க,திAந,த)),613501

1.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) ெகா�ள�ேம/ ஆதிதிராவ5ட. ெத- 

வா./-3 , 2.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) ேசாமநாத
 ேப�ைட 

வா./-3 , 3.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) வ�ளலா. நக. வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட��ப�ள�, 

ெத'� பா.,த கிழ�� க��ட,தி
 

கிழ�� ப�தி   ,தளவாaபாைளய) 

(க,திAந,த)),613501

1.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) தளவாaபாைளய) ைத�கா9 

ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 , 2.தளவாaபாைளய) (வ.கி ) க,தAந,த) (ஊ) 

ேச�அலாiத�
 நக. வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

(கிழ���ப�தி 61�க��ட))   

,அ-மைல�ேகா�ைட,614019

1.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-3 , 

2.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 

, 3.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ஆ'ற�கைரெத- வா./-3 

, 4.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) வட��ெத- வா./-4 , 

5.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) கீழ,ெத- வா./-4 , 

6.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ேமல,ெத- வா./-4 , 

7.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) அ)பல�காரெத- வா./-4 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�   

 ,ேமலெகா-�க�ப�/,613501

1.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ேமல ெகா-�க�ப�/ 

ெத'� ெத- வா./-1 , 2.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) 

ேமல ெகா-�க�ப�/ கீழ,ெத- வா./-1 , 3.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) 

அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ேமல ெகா-�க�ப�/ ேமல,ெத- வா./-1 , 

4.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ேமல ெகா-�க�ப�/ 

வட�� ெத- வா./-1 , 5.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) 

ேமல ெகா-�க�ப�/ அ)பல�கார ெத- வா./-1 , 6.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) 

அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ேமல ெகா-�க�ப�/ ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 

7.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) கீழ ெகா-���ப�/ வட�� 

ெத- வா./-2 , 8.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) கீழ 

ெகா-���ப�/  ந/,ெத- வா./-2 , 9.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) 

அ-மைலேகா�ைட (ஊ) கீழ ெகா-���ப�/ ெத'� ெத- வா./-2 , 

10.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) கீழ ெகா-���ப�/ 

கீழெத- வா./-2 , 11.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) அ-மைலேகா�ைட (ஊ) 

ெதாEடா0 ேதா�6ேமல,ெத- வா./-2 , 12.ெஜ
பகா)பா�6ர) (வ.கி) 

அ-மைலேகா�ைட (ஊ) ெதா
டா0ேதா�6 கீழ,ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 81 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

222 222 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி   ,ெசEபக6ர),613501

1.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-நாய5-�6 அ)பல�கார ெத- வா./-2 , 

2.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-நாய5-�6��யானெத- வா./-2 , 

3.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-நாய5-�6ஆதிதிராவ5ட,ெத- வா./-2 , 

4.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத
ெகா
டா.இ-�6 ��யான,ெத- வா./-2 

, 5.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத
ெகா
டா.இ-�6 ஆதிதிராவ5ட.ெத- 

வா./-2 , 6.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத
ெகா
டா.இ-�6 

அ)பல�காரெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'��பா.,த வட���ப�தி 

C/த9 க��ட) கிழ���ப�தி   ,  

                           

ெசEபக6ர),613501

1.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- வா எE-1 , 2.ெச
பக6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./ 1 , 3.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- 

வா எE-3 , 4.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�காரெத- வா எE-4 , 

5.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா எE-5 , 6.ெச
பக6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ந,த) வா எE-6 , 7.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

கீழ,ெத- வா எE-7 , 8.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) காலன�ெத- வா எE-8 , 

9.ெச
பக6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெச-வட��ெத- வா./-3 , 10.ெச
பக6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./ 3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�  

(வட���ப�தி) ஒ�/�க��ட)    

,தி-6வண),613205

1.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழதி-6வன)அ0ேதான�யா. ேகாவ59 

ஆதிதிராவ5ட. ெத-  , 2.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழதி-6வன) கீழ,ெத- 

வா./-1 , 3.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழதி-6வன)ெத'� ெத- வா./-1 , 

4.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழதி-6வன)ந/,ெத- வா./-1 , 5.தி-6வன) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) கீழதி-6வன)ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 6.தி-6வன) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கீழதி-6வன)ெப-மா�ேகாவ59 ெத- வா./-1 , 7.தி-6வன) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கீழதி-6வன)வட�� ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�  

(வட���பா.,த ஒ�/�க��ட)    

,தி-6வண),613205

1.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலதி-6வன)வட�� - ெத'� ெத- வா./-2 , 

2.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலதி-6வன)ேதா�6ெத- வா./-2 , 

3.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலதி-6வன)ேம�/,ெத- வா./-2 , 

4.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலதி-6வன)அaயனா. ேகாவ59 ெத- வா./-

2 , 5.தி-6வன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலதி-6வன)பறைவகாலன� வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

ேம'��ப�தி   ,மைலய�6ர),613504

1.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெநa�
ன)��யானெத- ,வா./-1 , 

2.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெநa�
ன) ஆதிதிராவ5ட,ெத- வா./-1 , 

3.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெநa�
ன) மாதாேகாவ59 ெத- வா./-1 , 

4.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) மைலய6ர) ெத'�ெத- வா./-1 , 

5.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) மைலய6ர) வட�� ெத-  வா./-1 , 

6.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) ம-வ,?. ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-1 , 

7.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) மைலய6ர) ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-2 , 

8.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) மைலய6ர) 61ெத-  வா./-2 , 

9.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) மைலய6ர) கீழ,ெத- வா./-2 , 

10.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) மைலய6ர) ந/,ெத- வா./-2 , 

11.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-�கா�x. வா./-2 , 12.ெநa�
ன) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) எ�க9 வா./-2 , 13.ெநa�
ன) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஐேவலிேதா�ட) வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த க��ட)   

,த�பா)பா�6ர) - 614401

1.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) அ�ரஹார) வா./-3 , 

2.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) ேமள�காரெத- வா./-3 

, 3.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) ெகா,தெத- வா./-3 , 

4.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) ேமல,ெத-  வா./-3 , 

5.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) ந/,ெத- வா./-3 , 

6.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) ெத'�ெத- வா./-3 , 

7.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) மாதாேகாவ59ெத- 

வா./-3 , 8.த�பா)பா�6ர) (வ.கி) ெநa�
ன) (ஊ) த�பா)பா�6ர) 

காமா�சிய)ம
ேகாவ59ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

ெத'��பா.,த ெத'��க��ட)   

,மகிமாைல,614401

1.மகிமாைல (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 2.மகிமாைல 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1  , 3.மகிமாைல (வ.கி) 

ம'() (ஊ) காள�ய)ம
ேகாவ59ெத- வா./-1 , 4.மகிமாைல (வ.கி) ம'() (ஊ) 

,சிவ
ேகாவ59ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அரசின. உய.நிைல� ப�ள� 

இைண�6 க��ட) ெத'� பா.,த 

கிழ�� ப�தி   ,ெந/வாச9 614401

1.மகிமாைல (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலேம�/ெத- வா./-2 , 2.மகிமாைலப5� 

(வ.கி) மகிமாைல (ஊ) ேகா6ரராஜ6ர) வா./-3 , 3.மகிமாைல (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அiAெகா9ைல,ெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�. 

ேம'� பா.,த ெத'� க��ட) 

வட�� ப�தி(எ\.எ\.எ)   

,உ�கைட,614401

1.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-1 , 2.உ�கைட (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ேமலெத- வா./-1 , 3.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) உ�கைட 

கீழ��யான(ெத- வா./-1 , 4.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) K\t)ெத- வா./-

1 , 5.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�கார ெத- வா./-1 , 6.உ�கைட (வ.கி) 

ம'() (ஊ) காலன�ெத-  வா./-1 , 7.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) க-�பாய5 

அ)ம
ெத-  வா./-1 , 8.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வ/வா@சிய)ம
ெத-  

வா./-1 , 9.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) அ0ேதான�யா.ேகாவ59 ெத-  வா./-1 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந/நிைல�ப�ள�.வட�� ப.,த 

ெத'� க��ட,தி
 ேம'��ப�தி   

,உ�கைட,614401

1.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. கீழ,ெத-  வா./-2 , 2.உ�கைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ) பEடாரெத-  வா./-2 , 3.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேவளாள.ெத-  வா./-2 , 4.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேச.மாந9D. 

��யானெத-  வா./-2 , 5.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. 1) ெத-  

 வா./-2 , 6.உ�கைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. 2) ெத-    வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�  

ேம'��பா.,த கிழ�� க��ட)   

,உ�கைட,614401

1.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�கார,ெத- வா./-1 , 2.ெந/வாச9 

(வ.கி) ம'() (ஊ) நாடா. ெத- வா./-1 , 3.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

க)ம0த��� வா./-1 , 4.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான,ெத- வா./-1 

, 5.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) வைளய9கார ெத-  வா./-1 , 6.ெந/வாச9 

(வ.கி) ம'() (ஊ) எ.).ஜி.ஆ.. காலன�  வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�  

வட�� பா.,த ெத'� க��ட,தி
 

கிழ��ப�தி   ,உ�கைட,614401

1.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா)மSேசA வா./-2 , 2.ெந/வாச9 (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெவ�ளால ெத-   வா./-2 , 3.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல 

ஆதிதிராவ5ட.ெத-  வா./-2 , 4.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) யாதவ. ெத-  

வா./-2 , 5.ெந/வாச9 (வ.கி) ம'() (ஊ) வ�ளலா.ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரU உய.நிைல�ப�ள�  6திய 

ஒ�/�க��ட) ேம'��ப�தி   

,அ)மாேப�ைட,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) அ-ணாசேல\வர, ெத- -வா./-2 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

உ�கைடேரா/வா./-2 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) ம
ன�ப5�ைள ெத--வா./-2 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) ெவ�ளாS ெச��, ெத--வா./-2 , 5.அ)மாேப�ைட (ேப) 

வAகEட
 ெத--வா./-1 , 6.அ)மாேப�ைட (ேப) எY,1ப�டைர, ெத--வா./-4 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரU உய. நிைல�ப�ள�  61 

ஒ�/�க��ட), கிழ��� ப�தி   

,அ)மாேப�ைட,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) கீழெச��0த. ெத-  வா./- , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

எ-,1�கார, ெத-  வா./-4 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) �யவ. ெத- வா./-4 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) அளi�கார
 ெத- வா./-3 , 5.அ)மாேப�ைட (ேப) 

வட��K\t) ெத- வா./-3 , 6.அ)மாேப�ைட (ேப) ேமலெச��0த. ெத- 

வா./-3 , 7.அ)மாேப�ைட (ேப) ெபAய  வ �ர�ப ெச�� ெத-   வா./  -4 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 அரU உய.நிைல�ப�ள� ேம'�6ற 

6திய ஒ�/க��ட) 

ெத'��பா.,த1   

,அ)மாேப�ைட,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) ெபAய கைட,ெத- வா./-15 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

வாண�கார, ெத- வா./-15 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) ேகாதEடராமசாமி ேகாய59 

ெத- வா./-15 , 4.அ)மாேப�ைட (ேப) K/��,ெத- வா./-15 , 

5.அ)மாேப�ைட (ேப) கா0திஜி ேரா/-1 வா./-14 , 6.அ)மாேப�ைட (ேப) 

கீழஅ�ரஹார) வா./-14 , 7.அ)மாேப�ைட (ேப) கி-Vண
 ேகாவ59 ெத- 

வா./-14 , 8.அ)மாேப�ைட (ேப) கா0திஜி ேரா/-2 வா./-15 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ெரஜினாசீலி ெதாட�க�ப�ள� 

ேம'��க��ட,தி
 வட���ப�தி  

 ,அ)மாேப�ைட,,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) திெரௗபதிய)ம
 ேகாவ59 ெத- வா./-11 , 

2.அ)மாேப�ைட (ேப) கEணார, ெத- வா./-11 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) அ�பாi 

ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-11 , 4.அ)மாேப�ைட (ேப) வாEைடயா. காலண5 

வா./-11 , 5.அ)மாேப�ைட (ேப) நாைக தSசாR. சாைல  வா./-11 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ெரஜினாசீலி ெதாட�க�ப�ள� 

ந/�ப�தி   ,அ)மாேப�ைட,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) சா0தி நக.  வா./-12 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

��ள�ேகண5 ெத- வா./-11 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) நாடா. ெத- வா./-14 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) சி
னகைட, ெத- வா./-12 , 5.அ)மாேப�ைட (ேப) ேமல 

சாைல�கார, ெத-  வா./-12 , 6.அ)மாேப�ைட (ேப) 61, ெத- வா./-12 , 

7.அ)மாேப�ைட (ேப) மா.வா�, ெத- வா./-12 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

239 239 ெரஜினாசீலி ெதாட�க�ப�ள� கிழ�� 

க��ட) வட���ப�தி   

,அ)மாேப�ைட,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) சாலிய, ெத- வா./-13 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) ME�, 

ெத- வா./-13 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) கE�யப5�ைள, ெத- வா./-13 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) உ,திராபதியா. ேகாவ59 ெத-  வா./-13 , 

5.அ)மாேப�ைட (ேப) ேமலஅ�ரஹார) ெத- வா./-13 , 6.அ)மாேப�ைட (ேப) 

ப�ள�வாச9 ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ெரஜினாசீலி ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ���ப�தி  ெத'��க��ட)   

,அ)மாேப�ைட,614401

1.அ)மாேப�ைட (ேப) எ,த
 ெத- வா./-5 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

61Kகமதிய. ெத- வா./-5 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) மாதா ேகாய59 ெத-  

வா./-5 , 4.அ)மாேப�ைட (ேப) ேகாK�� �ள ேரா/  வா./-5 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

வட�� 6திய க��ட,தி
 கிழ�� 

ப�தி ெத'� பா.,த1   ,ரய5ல� 

அ)மாேப�ைட-614402

1.அ)மாேப�ைட (ேப) ரய5ல� ேரா/-வா./9 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

கிழ�� 6திய க��ட,தி
 வட�� 

ப�தி ேம'� பா.,த1   ,ரய5ல� 

அ)மாேப�ைட,614402

1.அ)மாேப�ைட (ேப) K,1�ப5�ைள ெத- வா./-9 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

ரய5ல� ேரா/ வா./-10 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) ெகா�ேகA வா./-10 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

243 243 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

கிழ�� 6திய க��ட,தி
 ெத'� 

ப�தி ேம'� பா.,த1   ,ரய5ல� 

அ)மாேப�ைட,614402

1.அ)மாேப�ைட (ேப) கீழ ேதா�6 வா./-8 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) ந/�ப�� 

வா./-8 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) கன���ப5�ைள ேதா�ட) வா./-9 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) ெபா
ன
 ேதா�6 வா./-7 , 5.அ)மாேப�ைட (ேப) 6திய 

ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-8 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ேம'��ப�தி க��ட)    

,6,?.,614402

1.அ)மாேப�ைட (ேப) ப9லவராய
 ேப�ைட  வா./-6 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

பன0ேதா�6 வா./-6 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) அi9தா. ச,திர) வா./-6 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) வட��,ேதா�6 வா./-6 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி க��ட)   

,6,?.,614402

1.அ)மாேப�ைட (ேப) ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-8 , 2.அ)மாேப�ைட (ேப) 

6,?. ேமலெத- வா./-7 , 3.அ)மாேப�ைட (ேப) ந/,ெத- வா./-7 , 

4.அ)மாேப�ைட (ேப) கீழ,ெத- வா./-7 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246 ெபா1 ேசைவ ைமய�க��ட)   

,கீழ�ேகாவ59ப,1,614402

1.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) மா.வா� ஆதிதிராவ5ட.,ெத- வா./-1 , 

2.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) Mேலாகநாத. �ள�கைர வா./-1 , 

3.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) �மர
நக. வா./-1 , 4.கீழேகாவ59ப,1 

(வ.கி) ம'() (ஊ) பைழய ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 5.கீழேகாவ59ப,1 

(வ.கி) ம'() (ஊ) காலன� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 6.கீழேகாவ59ப,1 

(வ.கி) ம'() (ஊ) பU)ப�யா. ெத- வா./-1 , 7.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ப5�ைளயா.ேகாவ59 ெத- வா./-1 , 8.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

எட,ெத- வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ���ப�தி க��ட)   

,கீழ�ேகாவ59 ப,1,614402

1.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 2.கீழேகாவ59ப,1 

(வ.கி) ம'() (ஊ) காடவராய. ெத- வா./-2 , 3.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() 

(ஊ) கீழ ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 4.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) 

_�பனா. ெத- வா./-2 , 5.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) சிவ
 ேகாவ59 

ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ���ப�தி க��ட) ெத'�ப�தி  

 ,கீழ�ேகாவ59 ப,1,614402

1.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ.U,தியா. ெத- வா./-3 , 

2.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) K\t) ெத- வா./-3 , 

3.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/ ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 , 

4.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�காரெத- வா./-3 , 

5.கீழேகாவ59ப,1 (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

249 249 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

(ேம'� ப5ரதான� க��ட)   

,வடபாதி,614402

1.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ)  உைடயா.ேகாவ59 பU)ப�யா.ெத- வா./-1 , 

2.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ)  உைடயா.ேகாவ59 ேம�/ெத- வா./-1 , 

3.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ)  உைடயா.ேகாவ59எட,ெத- வா./-1 , 4.வடபாதி 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  உைடயா.ேகாவ59ெத'�ெத- வா./-1 , 5.வடபாதி (வ.கி) 

ம'() (ஊ)  உைடயா.ேகாவ59ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 6.வடபாதி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) உைடயா.ேகாவ59 நாைக ெமய5
ேரா/ வா./-1 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

(கிழ�� ப5ரதான� க��ட))   

,வடபாதி,614402

1.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா�ேகA கீழ,ெத- வா./-2 , 2.வடபாதி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெகா�ேகA அ)பல�காரெத- வா./-2 , 3.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெகா�ேகA வட��ெத- வா./-2 , 4.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா�ேகA 

ந/,ெத- வா./-2 , 5.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா�ேகA ெத'�ெத- வா./-

2 , 6.வடபாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) ெகா�ேகA பdம
ஓைட ேம�/,ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ேம'��ப�தி ப5ரதானக��ட)   

,fழிய�ேகா�ைட,613504

1.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யானகீழ,ெத-   வா./-1 , 

2.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான,ெத'� ெத- வா./-1 , 

3.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான வட��ெத- வா./-1 , 

4.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான ந/,ெத- வா./-1 , 

5.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ��யான ேமல,ெத- வா./-3 , 

6.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ப5�ைளயா.ேகாவ59ெத- வா./-3 , 

7.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ அ)பல�காரெத- வா./-3 , 

8.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) fழிய�ேகா�ைட ெத
பாதி வா./-3 , 

9.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ5டெத- வா./-3 , 

10.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. மாதாேகாவ59ெத- வா./-3 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

கிழ��ப�தி ப5ரதானக��ட)   

,fழிய�ேகா�ைட,613504

1.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலேதா�6 வட��ெத- வா./-2 , 

2.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலேதா�6 ந/,ெத- வா./-2 , 

3.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலேதா�6 ேமல,ெத- வா./-2 , 

4.fழிய�ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலேதா�6 ெத'�ெத- வா./-2 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253 அரU உய.நிைல�ப�ள� 

(ேம'��ப�தி க��ட))   

,க)பயந,த),613504

1.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார) வா./-1 , 2.க)பயந,த) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) அ)பல�காரெத- வா./-1 , 3.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெத'� ��யானெத- வா./-1 , 4.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட�� 

��யானெத- வா./-1 , 5.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத- வா./-1 , 

6.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-1 , 7.க)பயந,த) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெபா�டா�கா/ வா./-1 , 8.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

கீழ,ேதா�6 சாைல வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 அரU உய.நிைல�ப�ள�  

கிழ���ப�தி க��ட)      

,க)பயந,த),613504

1.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�கார,ெத- கீழ,ேதா�6 வா./-2 , 

2.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)பல�கார,ெத- வா./-2 , 3.க)பயந,த) 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-2 , 4.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) அ�கைர ந/,ெத- ேம'� வா./-2 , 5.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அ�கைர ந/,ெத- கிழ�� வா./-2 , 6.க)பயந,த) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�கைர 

ந/,ெத- ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 அரU உய.நிைல�ப�ள� 

(ேம'��ப�தி க��ட))   

,அ-0தவ6ர),614402

1.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-�ேகாய59 ப,1  வட�� ெத- வா./-4 , 

2.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-�ேகாவ59ப,1 ெத'�ெத- வா./-4 , 

3.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ-0தவ6ர) ேமல,ெத- வா./-4 , 

4.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ-0தவ6ர) ேகாய59ெத-  வா./-4 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

256 256 அரU உய.நிைல�ப�ள� 

(கிழ���ப�தி க��ட))   

,அ-0தவ6ர),614402

1.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) அ-0தவ6ர) கைட,ெத- வா./-4 , 

2.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கா0திகிராம) வா./-4 , 3.அ-0தவ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சாலிய�ேகா�ைட வட��ெத- வா./-4 , 4.அ-0தவ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சாலிய�ேகா�ைட வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அரU உய.நிைல�ப�ள� 

ேம'��ப�தி க��ட)   

,அ-0தவ6ர),614402

1.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- , 2.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ேமல,ெத- வா./-1 , 3.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-1 

, 4.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ெத- வா./-1 , 5.அ-0தவ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-1 , 6.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வட�� ஆதிதிராவ5ட. ெத- வா./-1 , 7.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) பdம
 

ஓைட வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 அரU உய.நிைல�ப�ள� 

வட���பா.,த ேம'� ப�தி       

,உ,த���,614402

1.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ேதா�6,  வா./-1 , 2.அ-0தவ6ர) (வ.கி) 

ம'() (ஊ) அEணாநக. வா./-1 , 3.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேதா�6ெத- கைட,ெத- வா./-1 , 4.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ஆ'ற�கைர வட�� ெத- வா./-1 , 5.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேதா�6ெத- வட�� வா./-1 , 6.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ'ற�கைர 

ெத'� ெத- வா./-1 , 7.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) வ �ர�ப
ெத- வா./-1 

, 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

259 259 அரU உய.நிைல�ப�ள�  

வட��பா.,த ேம'� க��ட)   

,உ,தம.��,614402

1.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ப5�ைளயா. ேகாவ59 ெத- வா./-2 , 

2.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) உ,தம.�� ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 

3.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) உ,தம.�� வட��ெத- வா./-2 , 

4.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) உ,தம.��, ேமல,ெத- , 5.அ-0தவ6ர) 

(வ.கி) ம'() (ஊ)  _�பனா. ெத--1 வா./-2 , 6.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() 

(ஊ)   _�பனா. ெத--2 வா./-2 , 7.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ)  _�பனா. 

ெத--3 வா./-2 , 8.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத- -1 வா./-

2 , 9.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிராவ5ட. ெத- -2 வா./-2 , 

10.அ-0தவ6ர) (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/�ப�� வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

வட���ப�தி   ,6ள�ய���,614402

1.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) கிழ��ெத- வா./ 1 , 2.6ள�ய��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) 6ள�ய��� வட�� ெத- வா./1 , 3.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

6ள�ய��� ேமல, ெத- வா./ 1 , 4.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 6ள�ய��� 

ெத'�ெத- வா./-1 , 5.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�ேதா�6 வா./ 1 , 

6.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 6ள�ய��� ேமல,ேதா�6 வா./ 1 , 7.6ள�ய��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./1 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

ெத'�ப�தி   ,6ள�ய���,614402

1.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ேதா�6 வா./ 2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

(ேம'��ப�தி) ஓ/ க��ட)   

,க-�பKதலியா. ேகா�ைட,614402

1.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத- வா./ 1 , 

2.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./ 1 , 

3.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) க-�பKதலியா. ேகா�ைட 

ெத'� ெத- வா 1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா�சி ஒ
றிய 1வ�க�ப�ள� 

(கிழ���ப�தி) ஓ�/ க��ட)   

,க-�பKதலியா. ேகா�ைட,614402

1.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) க-�பKதலியா. ேகா�ைட  

ந,த)பா� வா./2 , 2.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

க-�பKதலியா. ேகா�ைட  உ,தம.�� வட��ெத- வா./ 2 , 

3.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) க-�பKதலியா. ேகா�ைட  

உ,தம.�� ெத'�ெத- வா./ 2 , 4.க-�பKதலியா. ேகா�ைட (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ந,த) வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள�  

கிழ���பா.,த ேம'� க��ட)   

,சி�க�ப�/,614402

1.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) சி�க�ப�/ ம-த��� வா./3 , 2.6ள�ய��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) சி�க�ப�/ அ)ேப,கா. நக.  வா 3 , 3.6ள�ய��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) சி�க�ப�/ அEணாநக. வா 3 , 4.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

சி�க�ப�/ அகரஹார) வா./3 , 5.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) சி�க�ப�/ 

��யானெத- வா./3 , 6.6ள�ய��� (வ.கி) ம'() (ஊ) சி�க�ப�/ கணபதி நக. 

வா./3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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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 ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'�� பா.,த க��ட,தி
 

கிழ���ப�தி   ,நாக���,612301

1.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ, ெத--வா./1 , 2.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) 

பSசராய
ேதா�6 -வா./1 , 3.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/,ெத- -வா./1 , 

4.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��ெத--வா./2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊரா�சி ஒ
றிய ந/நிைல�ப�ள� 

ெத'�� பா.,த க��ட,தி
 

ேம'�� ப�தி   ,நாக���,612301

1.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) சி
னேதா�6,ெத--வா./2 , 2.நாக��� (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெத'�,ெத--வா./2 , 3.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ -

வா./3 , 4.நாக��� (வ.கி) ம'() (ஊ) மா0ேதா�6 ெத--வா./3 , 5.நாக��� 

(வ.கி) ம'() (ஊ) காள�ய)ம
ேகாவ59ெத- மா0ேதா�6 ெத- வா./3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 Zபாலெல�Uமி உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� (ேம'� ப�தி       

,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) அ�காள)ம
 ேகாய59 ெத-   வா./-5 , 2.Uவாமிமைல (ேப) 

ெபAயசாலிய, ெத- வா./-5 , 3.Uவாமிமைல (ேப) பEடகசாைல, ெத- வா./-7 

, 4.Uவாமிமைல (ேப) கீழராஜ வ �தி வா./-2&1 , 5.Uவாமிமைல (ேப) ஆதிதிராவ5ட. 

ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 Zபாலெல�Uமி உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� (ெத'� ப�தி       

,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) 61�காலன� வா./-4 , 2.Uவாமிமைல (ேப) லி�க�, ெத- 

வா./-3 , 3.Uவாமிமைல (ேப) ேம�டா
 ெத-  வா./-3 , 4.Uவாமிமைல (ேப) 

மாச�ப5ற�6 க�டைள, ெத-  வா./-6 , 5.Uவாமிமைல (ேப) எ9ைலய)ம
 

ேகாவ59 ெத-  வா./-7 , 6.Uவாமிமைல (ேப) கீழஇ]�ைப ேதா�6,ெத-  வா./-

3 , 7.Uவாமிமைல (ேப) சி
ன�கைட, ெத-  வா./-6 , 8.Uவாமிமைல (ேப) 

சி
னசாலிய, ெத- வா./-6 , 9.Uவாமிமைல (ேப) ேம�/, ெத- வா./-8 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 Zபாலல�Uமி உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ���ப�தி      

   ,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) மாAய)ம
 ேகாவ59 ெத--வா./1 , 2.Uவாமிமைல (ேப) 

ேமலராஜ வ �தி-வா./15 , 3.Uவாமிமைல (ேப) கEேடாஜி, ெத--வா./8 , 

4.Uவாமிமைல (ேப) K\t) ெத--வா./2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 அரசின. ேம9நிைல� ப�ள� 

ெத'�க��ட) K
ப�தி   

,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) யாதவ. ெத--வா./5 , 2.Uவாமிமைல (ேப) K/��, ெத--

வா./6 , 3.Uவாமிமைல (ேப) ச.வமா
ய, ெத--வா./7 , 4.Uவாமிமைல (ேப) 

ேபVவா ெத--வா./7 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 அரசின. ேம9நிைல� ப�ள� 

ைமய�ப�தி   ,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) கீழ,ெத--வா./10 , 2.Uவாமிமைல (ேப) ெத'�வ �தி-வா./11 , 

3.Uவாமிமைல (ேப) வட�� ஒ,த ெத--வா./12 , 4.Uவாமிமைல (ேப) ச
னதி 

ெத--வா./10 , 5.Uவாமிமைல (ேப) காள�ய)ம
 ேகாவ59 ெத--வா./9 , 

6.Uவாமிமைல (ேப) ெத'� வட)ேபா�கி, ெத--வா./10 , 7.Uவாமிமைல (ேப) 

ஆ'ற�கைர, ெத--வா./10 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

272 272 அரசின. ேம9நிைல� ப�ள� 

ெத'�க��ட) ேம'�ப�திய5
 

ெத'�ப�க)   ,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) கீழவட)ேபா�கி, ெத- வா./-9 , 2.Uவாமிமைல (ேப) க�ள. 

ெத- வா./-8 , 3.Uவாமிமைல (ேப) ெப-மா� ேகாவ59 ெத-  வா./-15 , 

4.Uவாமிமைல (ேப) ெத'� வட�� ராஜவ �தி  வா./-15 , 5.Uவாமிமைல (ேப) 

ப��ச01 வா./-13 , 6.Uவாமிமைல (ேப) சரவண ெபாaைக ெத-  வா./-14 , 

7.Uவாமிமைல (ேப) தி-மSசன வ �தி வா./-12 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 அரசின. ேம9நிைல� ப�ள� 

ெத'�க��ட) ேம'�ப�திய5
 

வட��ப�க)   ,Uவாமிமைல,612302

1.Uவாமிமைல (ேப) ெத'� ஒ,த ெத-  வா./-11 , 2.Uவாமிமைல (ேப) ெத'� 

வ �தி ேம9 பாக)  வா./-11 , 3.Uவாமிமைல (ேப) ேமல வ �தி வா./-11 , 

4.Uவாமிமைல (ேப) காளவாaகைரேதா�6 வா./-13 , 5.Uவாமிமைல (ேப) வட�� 

வ �தி வா./-14 , 6.Uவாமிமைல (ேப) ேமலேரா/ வா./-13 , 7.Uவாமிமைல (ேப) 

நாக�� ேரா/ வா./-15 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊரா�சி ஒ
றிய  ந/நிைல�ப�ள� 

6திய க��ட)    கிழ��ப�தி   

,அ)மாேப�ைட 612302

1.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) அ)மா�ேப�ைட வா./-3 , 

2.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ அ)மா�ேப�ைட  வா./-3 , 

3.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வழிநட�6 அ)மாேப�ைட  வா./-3 , 

4.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வ�Pவ.ெத- அ)மாேப�ைட  வா./-3 , 

5.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட,ெத- அ)மாேப�ைட  

வா./-3  , 6.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) லய
கைர அ)மா�ேப�ைட 

வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

275 275 ஊரா�சி ஒ
றிய  ந/நிைல�ப�ள� 

வட���பா.,த1   ,அ)மாேப�ைட 

612302

1.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெமய5
ேரா/ ேமலச,திர) வா./-3 , 

2.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத]��ெத- ேமலச,திர) வா./-3 , 

3.தாராUர) (சி.சி.ஊ)  ெமய5
ேரா/ ேமலச,திர)  வா./-4 , 4.வைலய�ேப�ைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலச,திர) 61ெத-   வா./-4 , 5.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ஆதிதிராவ5ட. கீழெத-  ேமலச,திர)   வா./-4 , 

6.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகேக ந�லேமக) C�/றi நக.   வா./-

4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 உதவ5ெப() ெதாட�க�ப�ள�  

வட��ப�திக��ட)   ,மா��� 

612702

1.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�ரஹார,ெத- வா./-1 , 

2.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) வா�ட.ேட�� ெத- வா./-1 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 சKதாய Cட) ,ெத'� ப�தி     

,மா��� 612702

1.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழ,ெத- வா./-2 , 2.வைலய�ேப�ைட 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல,ெத- வா./-2 , 3.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) 

61,ெத- வா./-1 , 4.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) தா,தாேகாவ59ெத- 

வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 உதவ5ெப() ெதாட�க�ப�ள�, 

ெத'�ப�தி   ,மா��� 612702

1.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) யாைனய�ெத- வா./-3 , 

2.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) மா��� கீழ,ெத- வா./-3 , 

3.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) மாதாேகாவ59ெத- வா./-3 , 

99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

279 279 சKதாய Cட) வட�� ப�தி   

,மா��� 612702

1.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) மா���ந/,ெத- வா./-2 , 

2.வைலய�ேப�ைட (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/சாைலெத- வா./-3 , 99.அய9நா/ 

வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 K,த)மா� உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� ேம'�க��ட) 

ெத'�ப�தி   ,தி-வலSUழி 612302

1.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழரதவ �தி வா./-2 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) வட��வ �திகீ;பாக) வா./-2 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ச
னதிெத- வா./-2 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ஆ.@ேரா/ வா./-2 , 

5.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) வட��வ �தி ேம9பாக) வா./-2 , 

6.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ேமலவ �தி வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 K,த)மா� உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� ேம'�க��ட) 

வட��ப�தி   ,தி-வலSUழி 612302

1.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) தSைசெமய5
ேரா/ேம'� வா./-2 , 

2.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ெத'�மடவ5ளாக) வா./-2 , 3.தி-வலSUழி 

(வ.கி) ம'() (ஊ) மாAய)ம
 ேகாய59 ெத-  வா./-2 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ரய59ேவசாைல வா./-2 , 5.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

அ)ம
திட9 வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

282 282 K,த)மா� உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ��க��ட)   

,தி-வலSUழி  612302

1.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) 61,ெத- வா./-3 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) நாடா.ெத- வா./-3 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ெமய5
ேரா/ வா./-2 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) Uவாமிநாத
காலன� 

வா./-3 , 5.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) எ).ஜி.ஆ.காலன� வா./-3 , 

6.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) கீழஆதிதிராவ5ட.ெத- வா./-3 , 

7.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ந/ப/ைக வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 K,த)மா� உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� வட��க��ட)   

,தி-வலSUழி  612302

1.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ஏYமாதிட9 வா./-3 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) தி.மா��� வா./-1 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ச�ர\ப/ைக வா./-1 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாண�கைர வா./-

1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊ ஒ ந.ப�ள� பைழய க��ட) 

வட��ப�தி மண�பைடவ �/   

,தி-வலSUழி  612302

1.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ)) அ)ேப,கா. வ �தி வா./-4 , 2.தி-வலSUழி 

(வ.கி) ம'() (ஊ) கா0திவ �தி வா./-4 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

காமராஜ. வ �தி வா./-4 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) ெபAயா.வ �தி வா./-

4 , 5.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணாவ �தி வா./-4 , 6.தி-வலSUழி 

(வ.கி) ம'() (ஊ) எ),ஜி.ஆ. காலன� வா./-4 , 7.தி-வலSUழி (வ.கி) ம'() 

(ஊ) 61�பைடF.வட��வ �தி வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285 அரU ேம9நிைல�ப�ள� 

6தியெத'�க��ட) அஎ8       

,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) G.K.M.ெத- வா./-

1  , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

காமராஜ.நக.கிழ��வா./-1 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 

ெத
பாதி (ஊ) காமராஜ.நக.வட��வா./-1 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) 

U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) நாடா.ெத- வா./-1 , 5.தி-வலSUழி 

(வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

கீழெவ�ளப5�ைளயா)ேப�ைடெத-வா./-1 , 6.தி-வலSUழி (வ.கி) 

U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) மாAய)ம
ேகாவ59ெத- வா./-1 , 

7.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

ரய59ேவேக�பாைதெத-வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 அரU ேம9நிைல� ப�ள� வட�� 

ப�க 6திய க��ட,தி
 ந/ அைற  

 ,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

ஆ'ற�கைர,ெத- வா./-1 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 

ெத
பாதி (ஊ) ேமலெவ�ளப5�ைளயா
ேப�ைடெத-வா./-1 , 3.தி-வலSUழி 

(வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 6றவழிசாைலவா./-1 , 

4.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

ரய59ேவ�வா�ட.\வா./-1 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 104 of 109



28   மய�லா��ைற ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

287 287 அரU ேம9நிைல� ப�ள� (பைழய 

க��ட) ெத'� ப�க  ேம'� ப�தி 

அைற எE.5)   

,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) அEணா நக. 

பைழயெத-  வா./-2 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 

ெத
பாதி (ஊ) அEணா நக. 6தியகாலன�ெத-  வா. /-2 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) 

U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) வட�� வ �தி வா./-2 , 4.தி-வலSUழி 

(வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) வட�� வழிநட�6 வா./-2 , 

5.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) வட�� 

மடவ5ளாக) வா./-2 , 6.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி 

(ஊ) 61,ெத- வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 அரU ஆEக� ேம9நிைல�ப�ள� 

(பைழய க��ட) ெத'� ப�க 

ேம'� ப�தி அைற எE.6   

,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

மணவாள)ேப�ைடெத-ேம'� வா./-3 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� 

ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) ேதா�6ெத- வா./-3 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) 

U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) மணவாள)ேப�ைடெத-கிழ�� வா./-3 

, 4.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) பாரதியா.நக. 

வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம'�)   ேம'�க��ட) 

ெத'�ப�தி   

,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) ச
னதி ெத- 

வா./-4 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) ெச��, 

ெத- வா./-4 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) 

ெத'� வ �தி வா./-4 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி 

(ஊ) கீழ, ெத- வா./-4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

290 290 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள� 

(ேம'�)   ேம'�க��ட) 

வட���ப�தி   

,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) ேலப. ஆபd\ ெத-  

ேம'� வா./-2 , 2.தி-வலSUழி த��மா9(வ.கி) U0தரெப-மா� 

ேகாவ59ெத
பாதி (ஊ) த��மா9 ப/ைக வா./-2 , 3.U0தரெப-மா� ேகாவ59 

ெத
பாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) ேலப. ஆபd\ ெத- கிழ��வா./-2 , 4. 

தி-வலSUழி த��மா9(வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (ஊ) ேசர
 

ெத- வா./-2 , 5. தி-வலSUழி த��மா9(வ.கி) U0தரெப-மா� 

ேகாவ59ெத
பாதி (ஊ) ேசாழ
 ெத-வா./-2 , 6. தி-வலSUழி த��மா9(வ.கி) 

U0தரெப-மா� ேகாவ59ெத
பாதி (ஊ) பாE�ய
 ெத-வா./-2 , 7. 

தி-வலSUழி த��மா9(வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59ெத
பாதி (ஊ) ப9லவ
 

ெத- வா./-2 , 8. தி-வலSUழி த��மா9(வ.கி) U0தரெப-மா� 

ேகாவ59ெத
பாதி (ஊ) க�டெபா)ம
 ெத-வா./-2 , 9. தி-வலSUழி 

த��மா9(வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59ெத
பாதி (ஊ) இராஜ இராஜ ேசாழ
 

ெத-வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(ேம'�) கிழ��க��ட)   

,U0தரெப-மா�ேகாவ59 614204

1.U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (வ.கி) ம'() (ஊ) 

ேம�/,ெத-ேம'�வா./-5 , 2.U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (வ.கி) ம'() 

(ஊ) ேம�/,ெத- வட��வா./-5 , 3.U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெவ�ளாள. ெத-வா./-3 , 4.U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி 

(வ.கி) ம'() (ஊ) ேமல சாைல ெத-,  கிழ��வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

292 292 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க�ப�ள�  

(ேம'�) ெத'��பா.,த K
ப�தி 

க��ட)   ,U0தரெப-மா�ேகாவ59 

614204

1.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59 ெத
பாதி  (ஊ) ேமல சாைல 

ெத-,  ெத'�வா./-5 , 2.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� ேகாவ59ெத
பாதி 

 (ஊ) ேமலசாைலெத- ேம'�வா./-5 , 3.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� 

ேகாவ59ெத
பாதி  (ஊ) ேமலவ �திவா./-3 , 4.தி-வலSUழி (வ.கி) U0தரெப-மா� 

ேகாவ59ெத
பாதி  (ஊ) கiEட.ெத-வா./-3 , 5.தி-வலSUழி (வ.கி) 

U0தரெப-மா� ேகாவ59ெத
பாதி  (ஊ) ேமலப/ைகவா./-5 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 அEணாஅரசின.ேமநிப�ள�(கிழ��க

��ட)வடப�தி அஎE-38   

,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-@ச�திK'ற) ஆதிதிராவ5ட. ெத-  வா./-

1 , 2.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) கா0திசாைல,தி-ச�திK'ற),ச
னதிெத--

வா./1 , 3.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

காள�ய)ம
ேகாய59ெத-,தி-ச�திK'ற)கீழவ �தி  , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 அEணாஅரசின.ேமநிப�ள�(கிழ��க

��ட) ந/ப�தி அஎE-37   

,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) காமராஜ.சாைல,M.N.G,நக.1.�ைகச
னதிெத- 

 வா./-  , 2.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

�)ம0ேதா�6,ராஜராஜ
நக.,ஆ\ப,திA ெத-. வா , 3.ப�v\வர)  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) ெத'� ெத-வா./-2 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

295 295 அEணா அரசின. 

ேம9நிைல�ப�ள�, ேம'� 

க��ட,தி
 கிழ�� பா.,த ெத'� 

ப�தி அைற எE.36   

,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) க�க
 சாைல வா./-5 , 2.ப�v\வர)  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) K\t) ெத-, வா./-5 , 3.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) காசி 

வ5\வநாத. ெத- வா./-5 , 4.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

மாAய)ம
ேகாவ59 ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 அEணா அரசின. 

ேம9நிைல�ப�ள�, ேம'� 

க��ட,தி
 கிழ�� பா.,த ெத'� 

ப�தி அைற எE.35   

,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) அEணா சாைல வா./-5 , 2.ப�v\வர)  

(வ.கி) ம'() (ஊ) அEணா காலன� வா./-5 , 3.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 

வ�Pவ. நக. வா./-5 , 4.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) கிளா��ைடயா. 

ெத- வா./-5 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� அய9நா/ வா; வா�காள.க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 வ5\வநாத
 உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ��க��ட) 

ேம'�ப�தி   ,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) தி-ச�தி K'ற) ேமலவ �தி  வா./-4 , 

2.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) அ�காள)ம
 ேகாய59 ெத-  வா./-4 , 

3.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) 61�பைடF. வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; 

வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 வ5\வநாத
 உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� (கிழ��க��ட) 

ந/�ப�தி   ,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) வாண5ய
 கர)ைப ப�v\வர)  ப/ைக   

வா./-5 , 2.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) இராமசாமி ேகாவ59 ெத-  வா./-5 

4 , 3.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) இராமசாமி 

ேகாவ59ெத-எ)ஜிஆ.நக.வா./4 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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172   பாபநாச� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

299 299 வ5\வநாத
 உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள�  கிழ��க��ட) 

கிழ��ப�தி   ,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) ந0த
ேம/ வா./-3 , 2.ப�v\வர)  (வ.கி) 

ம'() (ஊ) தி-ேம'றழிைக காலன� வா./-3 , 3.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() 

(ஊ) தி-ேம'றழிைக வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 வ5\வநாத
 உதவ5ெப() 

ெதாட�க�ப�ள� (ேம'�க��ட) 

கிழ��ப�தி Kத9 அைற)   

,ப�v\வர)612703

1.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) கலிய
ெகா9ைல,ெச�க9ேம/,பE�த
 

ெகா9ைல வா./-3 , 2.ப�v\வர)  (வ.கி) ம'() (ஊ) ேகாப5நாதெப-மா� 

ேகாவ59வா./-3 , 99.அய9நா/ வா; வா�காள.க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அEணா1ைர இ.ஆ.ப

இட): ., தSசாR.  மாவ�ட ேத.த9 அ]வல. ம'() மாவ�ட ஆ�சிய.
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� ப�தி   ,ேதா�� 

ேம��ப�தி,613102

1.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) )*+� வட-�*ெத/ வா��-1 , 2.ேதா�� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ)  )+� ெத��* ெத/வா��-1 , 3.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ)  )+� 

ெமய1
 ேரா�வா��-1 , 4.ேதா��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� 

ெமய1
ேரா�வா��-2 , 5.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� 

வட-�*ெத/வா��-2 , 6.ேதா��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� ந�*ெத/வா��-

2 , 7.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� ெத��ெத/வா��-2 , 8.ேதா�� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) காமரா3நக� கீழ*ெத/வா��-2 , 9.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதா-ேகாவ1:ெத/ ெமய1
ேரா�வா��-2 , 10.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதா-ேகாவ1:ெத/ ெத��ெத/வா��-2 , 11.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதா-ேகாவ1:ெத/ ந�*ெத/வா��-2 , 12.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதா-ேகாவ1:ெத/ கீழவ ;திவா��-2 , 13.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதா-ேகாவ1:ெத/ ேமல*ெத/வா��-2 , 14.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ப<<டா=�வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க�Aட( ெத�� ப�தி    

,ேதா��,613102

1.ேதா��(வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
ேகாவ1:ெத/-வா��3 , 2.ேதா��(வ.கி) ம�'( 

(ஊ) கீழவ ;தி-வா��3 , 3.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மBைத*ெத/-வா��4 , 

4.ேதா��(வ.கி) ம�'( (ஊ) மாBேதா�) ெத/-வா��4 , 5.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C*ெத/-வா��4 , 6.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத
னBேதா�)* ெத/-வா��4 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

3 3 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி   ,ேதா��,613102

1.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/-வா��3 , 2.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத��*ெத/-வா��3 , 3.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ)  வட-�*ெத/-வா��3 , 

4.ேதா�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� காலன�-வா��4 , 5.ேதா�� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) க:லைண-வா��7 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அரG உய� நிைலப�ள�  கிழ-� 

)திய க�Aட( வட-� ப�தி   

,ேகாவ1லA ,613105

1.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(-வா��1 , 2.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) கீழ*ெத/ -வா��1 , 3.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� �Aயான ெத/-

வா��3 , 4.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1: ெத/-வா��1 , 5.ேகாவ1லA 

 (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1ட� ெத/ -வா��4 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 அரG உய� நிைலப�ள�  கிழ-� 

)திய க�Aட( வட-� ப�தி   

,ேகாவ1லA ,613105

1.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ஆதிதிராவ1ட� ெத/-வா��5 , 2.ேகாவ1லA 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) இட*ெத/-வா��2 , 3.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

தி/வ�Kவ� )ர(-வா��2 , 4.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/Lதவ காலன�-

வா��2 , 5.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா�-வா��2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 அரG உய� நிைலப�ள�  ெத�� 

ப�தி )திய க�Aட(   ,ேகாவ1லA  

,613105

1.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ -வா��5 , 2.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) பைழயெத/ -வா��5 , 3.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாடா� ெத/ -வா��5 , 

4.ேகாவ1லA (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகா�ள�ட-கைர -வா��5 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 தி/வ�Mவ�  உதவ1ெப'( 

ஆர(�ப�ள� ேம��ப�தி   

,தி/Nசன(O=A ,613105

1.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேநம(ப�ைக அைடயா'ப�ைக -வா��1 , 

2.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாKவ
 ேப�ைட ெத/ -வா��1 , 

3.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அைடயா�'�ப�ைக -வா��1 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 தி/வ�Kவ� உதவ1 ெப'( 

ஆர(�ப�ள� கிழ-�ப�தி    

,தி/Nசின(O=A ,613105

1.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C ஆதிதிராவ1ட� காலன� வா��-3 , 

2.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாKவ
 ேப�ைட ெத/ ேகா�ைடகார 

சாKவ
 ேப�ைட ெத/வ , 3.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) P
' �மிழி 

ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-2 , 4.தி/Nசின(O=A(வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(ேப*கா�  

ெத/ வா��-2 , 5.தி/Nசின(O=Aல (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-2 , 

6.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) இளQகா��� ப�ைக, வா��-2 , 

7.தி/Nசின(O=A (வ.கி) ம�'( (ஊ) பாபநாச( ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரG க�Aட( வட-� 

பா�*தC,ேம�� ப�தி ஊரா�சி 

அRவலக*தி�� எதி�)ற(.   

,அலேமR)ர( ,613105

1.அலேமR)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாகாNசி வட-�*ெத/ -வா��1 , 

2.அவேமR)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாகாNசி ெத�� ெத/ -வா��1 , 3.அவேமR)ர( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அQ�ரா
ேதா�) -வா��1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 அரG க�Aட( வட-� 

பா�*தC,கிழ-� ப�தி  ஊரா�சி 

அRவலக*தி�� எதி�)ற(.   

,அலேமR)ர( ,613105

1.அலேமR)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ)  O=A ெவ�ளா*ெத/  வா��-2 , 

2.அலேமR)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) O=A�Aயான* ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அQக
வாA க�Aட( வட-� 

பா�*தC O=A மாதா ம-க� 

ம
ற( எதி�)ற(   ,அலேமR)ர( 

,613105

1.அலேமR)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெதற-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 

2.அவேமR)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-4 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 TேவUேகாபா: உதவ1ெப'( 

Cவ-க�ப�ள� கிழ-� ப�தி   

,வ1Lண(ேப�ைட ,613105

1.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( வா�� 1 , 2.வ1Lண(ேப�ைட 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஒ�டமைனஅ-ரஹார( வா�� 1 , 3.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வட-� �Aயான*ெத/ வா�� 1 , 4.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ஒ�டமைன*ெத/ வா�� 1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 T ேவUேகாபா: வ1லா< உதவ1 

ெப'( Cவ-க�ப�ள�   ேம��ப�தி  

 ,வ1Lண(ேப�ைட ,613105

1.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ)  ஆதிதிராவ1ட�  ெத/  வா��-2 , 

2.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C-காலன�*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 T ேவUேகாபா: வ1லா< உதவ1 

ெப'( Cவ-க�ப�ள�   வட-�ப�தி 

(ெத�� பா�*த )   ,வ1Lண(ேப�ைட 

,613105

1.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/*தவ ெத/ வா��-2 , 

2.வ1Lண(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) மண:ேம� ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

)Cக�Aட(  ேம��ப�தி ெத�� 

பா�*த    ,பவனமQகல( ,613105

1.பவனமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயானெத/ வா�� 1 , 2.பவனமQகள( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கிறி<Cவ ெத/ ஆதி திராவ1ட� ெத/ ெமய1
 ேரா� வா2 , 

3.பவனமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா�� - 2 , 4.பவனமQகல( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா�� -1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க �ப�ள� 

கிழ-� பா�*த )திய க�Aட*தி
 

வட-� ப-க(   ,வ1�டல)ர(,613104

1.வ1�டல)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலெபாதகிV �Aயான*ெத/ வா��-1 , 

2.வ1�டல)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ரேப:)ர( ஆதிதிராவ1ட� ெத/  வா��   2 -2 , 

3.வ1�டல)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேகாமா�A�Aயானெத/ வா�� 3 , 4.வ1�டல)ர( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா�� 3 , 5.வ1�டல)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

W�C )ர( மாதாேகாவ1: ெத/  வா�� -3 , 6.வ1�டல)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ந��ப�ைக ந�� வாX-கா: வா�� 3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ெத�� ப�தி   ,�*+�,613104

1.�*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C-காலன�*ெத/ வா��-1 , 2.�*+� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) அ-ரஹார( உ�)காXNசி ேம��*ெத/ வா��-2 , 3.�*Cர� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 4.�*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெமய1
ேரா� வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 அரG உய� நிைல�ப�ள� )திய 

க�Aட( ெத�� பா�*த ேம�� 

ப�தி, அைற எ= 3    

,வானராQ�A613104

1.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
ேகாவ1:ெத/ வா��- 1 , 2.வானராQ�A  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� �Aயானெத/ வா��-1 , 3.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ந� �Aயானெத/ வா��-1 , 4.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� 

�Aயான ெத/  வா��-1 , 5.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� 

ஆதிதிராவ1ட� ெத/  வா�� -1 , 6.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல 

ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 7.வானராQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ ெத�� 

வா��-2 , 8.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வட-� வா��-2 , 

9.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) �'-�ெத/ வா��-2 , 10.வானராQ�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ கிழ-� வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 அரG உய� நிைல�ப�ள� )திய 

க�Aட( ெத�� பா�*த கிழ-� 

ப�தி, அைற எ= 4    

,வானராQ�A613104

1.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கிழ-� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 

2.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  காள�ய(ம
ேகாவ1: ெத��ெத/ வா��-2 , 

3.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  காள�ய(ம
ேகாவ1: வட-�ெத/ வா��-2 , 

4.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  அQகாள(மனேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

5.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  தி/NசடவளBைத ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வட-� 

வா��-3 , 6.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  தி/NசடவளBைத ஆதிதிராவ1ட� 

ெத/ ெத�� வா��-3 , 7.வானராQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)  தி/NசடவளBைத 

�Aயான ெத/  வா��-3 , 8.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  தி/NசடவளBைத 

ெமய1
ேரா� வா��-3 , 9.வானராQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  ந��ப�ைக 

�Aயானெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அரG உய�நிைல�ப�ள�    

,சா*தY� 613203

1.சா*தY�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-1 , 2.சா*தY�  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெவ�ளாலெத/ வா��-1 , 3.சா*தY�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� 

�Aயானெத/ வா��-1 , 4.சா*தY�   (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ �Aயானெத/ 

வா��-1 , 5.சா*தY�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார*ெத/ வா��-1 , 6.சா*தY� 

(வ.கி) ம�'(  (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ1டெத/ வா��-2 , 7.சா*தY�  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) கீழ ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

)திய க�Aட( வட-� ப�தி   

,மகாராஜ)ர( 613104

1.மகாராஜ)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(வா��-1 , 2.மகாராஜ)ர(  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேதா�)-கள(ெத/வா��-3 , 3.மகாராஜ)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெமய1
ேரா�வா��-3 , 4.மகாராஜ)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல-�Aயான*ெத/வா��-1 , 5.மகாராஜா)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கீழ-�Aயான*ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

)திய க�Aட( ெத�� ப�தி   

,மகாராஜ)ர( 613104

1.மகாராஜ)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-2 , 2.மகாராஜ)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-3 , 3.மகாராஜ)ர( (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ப�ைகெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 அரG உய�நிைல� ப�ள� ெத�� 

க�Aட(, வட-� பா�*த கிழ-� 

ப�தி   ,வள�ப-�A613104

1.வள�ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ ஆதி.ந.ப�ள�-� கிழ-� ப�தி  வா��-1 

, 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 அரG உய�நிைல� ப�ள� ெத�� 

க�Aட(, வட-� பா�*த ந��ப�தி   

,வள�ப-�A613104

1.வள�ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/  ஆதி.ந.ப�ள�-� ேம��  ப�தி வா��-

1 , 2.வள�ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-4 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அரG உய�நிைல� ப�ள� ெத�� 

க�Aட(, வட-� பா�*த ேம�� 

ப�தி   ,வள�ப-�A613104

1.வள�ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-3 , 2.வள�ப-�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ)  ந�* ெத/  வா��-2 , 3.வள�ப-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேவளQகா� 

வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�, 

கிழ-� பா�*த க�Aட( வட-� 

ப�தி    ,ம[�613203

1.ம[�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான வட-�ெத/ வா��-3 , 2.ம[�  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-3 , 3.ம[�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வட-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-3 , 4.ம[�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலன� ெத/ 

வா��-3 , 5.ம[�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைழய ெத/ வா��-2 , 6. ம[�  (வ.கி) 

ம�'( ஊ) )C*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி   ,ம[�613203

1. வ�க-�A (வ.கி) ம[� (ஊ) வ�க-�A �Aயான* ெத/  வா��-1 , 2. 

வ�க-�A (வ.கி) ம[� (ஊ) வ�க-�A மாதாேகாவ1: ெத/  வா��-2 , 3. 

வ�க-�A (வ.கி) ம[� (ஊ) அ(பலகார*ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த  க�Aட*தி
 கிழ-� 

ப�தி   ,ஆNசY�.613203

1.ஆNச\� (வ.கி) ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (ஊ) கிறி<Cவ* ெத/ (ெமய1
 

ேரா�)வா��-1 , 2.ஆNச\� (வ.கி) ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (ஊ) )C*ெத/வா��-

2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த  க�Aட*தி
 ேம�� 

ப�தி   ,ஆNசY�.613203

1.ஆNச\� (வ.கி) ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (ஊ) ெதா�A*ெத/வா��-4 , 

2.ஆNச\� (வ.கி) ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-

4 , 3.ஆNச\� (வ.கி) ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (ஊ) அ=ணா ெத/வா��-4 , 

4.ஆNச\� (வ.கி) ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (ஊ) வட-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-

4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� க�Aட(, ெத�� பா�*தC   

,ைவ*தியநாத
ேப�ைட,613203

1.ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கைட* ேதா�)வா��-2 , 

2.ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ேதா�)வா��-2 , 

3.ைவ*தியநாத
 ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/வா��-2 , 4.ைவ*தியநாத
 

ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-3 , 5.ைவ*தியநாத
 

ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*தC   ,பைன]� 613203

1.ைவ*தியநாத
 ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�கீழ*ெத/வா��-3 , 

2.ைவ*தியநாத
 ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�)C*ெத/வா��-3 , 

3.ைவ*தியநாத
 ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைன]�உNசிேம�வா��-4 , 

4.ைவ*தியநாத
ேப�ைட  (வ.கி) ம�'(  (ஊ) பைன]�ேமல*ெத/வா��-4 , 

5.ைவ*தியநாத
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைன]�வட-�*ெத/வா��-4 , 

6.ைவ*தியநாத
ேப�ைட (வ.கி) ம�'(  (ஊ) பைன]�ெத��*ெத/வா��-4 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ராமகி/Lணா உதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள� ேம�� க�Aட( 

கிழ-� பா�*தC   ,க�ெவள�,613203

1.க�ெவள�  (வ.கி) ம�'((ஊ) க�ெவள� �A*ெத/வா��-1 , 2.க�ெவள� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) பைனயAயா
 ேகாவ1: வட-�*ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 ராமகி/Lணா உதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள� ந� க�Aட( வட-� 

பா�*த C   ,க�ெவள�,613203

1.க�ெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அBேதாண1யா� ேகாவ1: வட-�*ெத/வா��-2 , 

2.க�ெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா�A ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� 

வட-� பா�*த C   

,ெப/()லி]�,613203

1.ெப/()லி]� (வ.கி) தி:ைல<தான( (ஊ) 

தி:ைல<தான(ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ராமகி/Lணா உதவ1�ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள�, வட-� பாக(, 

கிழ-� பா�*தC   

,தி:ைல<தான(,613203

1.ெப/()லி]� (வ.கி) தி:ைல<தான( (ஊ) �AதாQகிவா��- 2 , 2.ெப/()லி]� 

(வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) ெப/()லி]� ெத�� ெத/வா��-1 , 3.ெப/()லி]� 

(வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) ெப/()லி]� காலன� ெத/வா��-1 , 4.ெப/()லி]� 

(வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) ெப/()லி]� ந� *ெத/வா��-1 , 5.ெப/()லி]� 

(வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) தி:ைல<தான(  வட-� ெத/வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ராமகி/Lணா உதவ1�ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள�, ெத�� பாக(, 

ெத�� பா�*தC   

,தி:ைல<தான(,613203

1.ெப/()லி]� (வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) தி:ைல<தான( கீழ*ெத/வா��-2 , 

2.ெப/()லி]� (வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) தி:ைல<தான( 

ப1�ைளயா�ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 3.ெப/()லி]� (வ.கி)  தி:ைல<தான( (ஊ) 

தி:ைல<தான(  அ-ரஹார( வா��-3 , 4.ெப/()லி]� (வ.கி)  தி:ைல<தான( 

(ஊ) தி:ைல<தான( உ�)கார ேம��ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

(கிழ-� க�Aட()   

,ேமல�)னவாச:,613204

1.ேமல)னவாச: (வ.கி) க�ெவள� (ஊ) �Aயான*ெத/ வா��-3,4 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

(ெத�� க�Aட() வட-� பா�*த C   

,ேமல�)னவாச:,613204

1.ேமல)னவாச: (வ.கி) க�ெவள� (ஊ) ேகாலிய ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா�� -5 , 

2.ேமல)னவாச: (வ.கி) க�ெவள� (ஊ) நான-கா�டா
 ெத/ வா��-5 , 

3.ேமல)னவாச: (வ.கி) க�ெவள� (ஊ) சேல*C)ர( வா�� -6 , 4.ேமல)னவாச: 

(வ.கி) க�ெவள� (ஊ) ெகா�டா(பா-க( ெத/ வா��-6 , 5.ேமல)னவாச: (வ.கி) 

க�ெவள� (ஊ) ஆ�கா�� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா�� -6 6 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரG ஆதிதிராவ1ட� 

ேம:நிைல�ப�ள�, வட-� ப�தி, 

ெத�� பா�*தCபா�*த C   

,)னவாச:,613204

1.)னவாச: (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ:லவ�A ெத/  வா�� 1 , 2.)னவாச:  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா��*ெத/  வா�� -1 , 3.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெகா�ைடபா-க
 ெத/ வா��-1 , 4.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகா�டபா-க
 

)C*ெத/, வா��-1 , 5.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தாளA*ெத/ வா��-2 , 

6.)னவாச: (வ.கி) ம�'( (ஊ) தாளA)C*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 அரG ஆதிதிராவ1ட� 

ேம:நிைல�ப�ள�, வட-� க�Aட(, 

ெத�� பா�*தC   

,கிழ�)னவாச:,613204

1.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/ வா��-3 , 2.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ந�*ெத/ வா�� -3 , 3.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-3 , 

4.)னவாச:  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெத/ வா��-4 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

)திய க�Aட(    ,வ1ளாQ�A 

^த
ைம,613204

1.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவ�ளாள* ெத/ வா��-1 , 2.வ1ளாQ�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-1 , 3.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ1ட� ெத/ 2 வா��-1  , 4.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல 

ெத/ 1 வா��-1 , 5.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல*ெத/ 2 வா��-2 , 

6.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல* ெத/3 வா��-2  , 7.வ1ளாQ�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சாைல*ெத/ 4 வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

கிழ-�ப�தி வட-� க�Aட(   

,வ1ளாQ�A ^த
ைம,613204

1.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
 ேகாவ1: ெத/ -1 வா��-2 , 2.வ1ளாQ�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
 ேகாவ1: ெத/ -2 வா��-2 , 3.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ேம��ெத/ வா��-2 , 4.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
 ேகாவ1: ெத/ 

வா��-2 , 5.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓட-கார*ெத/ வா��-2 , 6.வ1ளாQ�A 

 (வ.கி) ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ வா��-2 , 7.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)  

)C*ெத/ வா��-2 , 8.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ வா��-2 , 

9.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ வா��-2 , 10.வ1ளாQ�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ வா��-2 , 11.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ 

வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ-� க�Aட( வட-� பா�*த 

ெத�� ப�தி    ,வ1ளாQ�A 

^த
ைம,613204

1.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ வா��-2 , 2.வ1ளாQ�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ)  )C*ெத/ வா��-2 , 3.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)   

காள�ய(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 4.வ1ளாQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ)   

இளQகாள�ய(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 5.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)   

இளQகாள�ய(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 6.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ)   

வ1:லியந:W� வா��-3 , 7.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)    வ1:லியந:W� 

வா��-3 , 8.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)    வ1:லியந:W� வா��-3 , 

9.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)   வ1:லியந:W� வா��-3 , 10.வ1ளாQ�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ)   வ1:லியந:W� வா��-3 , 11.வ1ளாQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)   

வ1:லியந:W� மாதாேகாவ1:ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஓ
றிய Cவ-க�ப�ள�     

,அைண-�A,613204

1.ஓ-க�A (வ.கி) ெபர(P� (ஊ) சி
ன அைண-�Aவா��-3 , 2.ஓ-க�A (வ.கி) 

ெபர(P� (ஊ) அ=ணாநக�வா��-3 , 3.ஓ-க�A (வ.கி) ெபர(P� (ஊ) ெபVய 

அைண-�A, ஒ*ைதெத/வா��-3 , 4.ஓ-க�A (வ.கி) ெபர(P� (ஊ) மாதாேகாவ1: 

ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள�    

 ,ெச(மQ�A,613204

1.ெச(மQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�*ெத/வா��-1 , 2.ெச(மQ�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) இR�ைப*ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 ஆதிதிராவ1ட� நல Cவ-கப�ள� 

ேம�� ப�தி   

,ஒல*ேதவராய
ேப�ைட,613204

1.ெபரP�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓல*ேதவராய
ேப�ைடP�பனா�ெத/வா��-3 , 

2.ெபரP�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓல*ேதவராய
ேப�ைடமாதா-ேகாய1:ெத/வா��-3 

, 3.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓல*ேதவ ராய
ேப�ைட ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-

3 , 4.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓல*ேதவ ராய
ேப�ைட நாடா�ெத/வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

(கிழ-� க�Aட()   

,ஒல*ேதவராய
ேப�ைட,613204

1.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) க:ல-�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-4 , 2.ெபரP� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓ-க-�Aஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-5 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஆதிதிராவ1ட� ெதாட-க�ப�ள�  

கிழ-�ப�தி    ,ெபரP�,613204

1.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) இ_சி-ெகா:ைல வா��-1 , 2.ெபரP� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) எ�டைர ேவலிவா��-1 , 3.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ைவரவ
 ேகாவ1:வா��-

1 , 4.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேசன�ய* ெத/வா��-2 , 5.ெபரP� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ேதா�)* ெத/வா��-2 , 6.ெபரP� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1: 

ெத/வா��-2 , 7.ெபரP�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபரP�, ெத��*ெத/வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள�   

வட-�ப�தி   ,தி/�பழன(,613204

1.தி/�பழன( (வ.கி) ம�'( (ஊ) திQகM� ெபாX- கா
 ெத/   

)Cமைன-க��வா��- , 2.தி/�பழன( (வ.கி) ம�'( (ஊ) சீ')லி]� கீழ*ெத/ 

ேமலெத/ ெத��)C மைன-க� , 3.தி/�பழன( (வ.கி) ம�'( (ஊ)  தி/�பழன( 

ெமய1
ேரா� ச
னதிெத/ ேமலெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ந�ப�தி   ,தி/�பழன(,613204

1.தி/�பழன( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ1ட�ெத/  ஞானாதி-க(  ெத/ 

வா��-1 , 2.தி/�பழன(   (வ.கி) ம�'((ஊ) தி/�பழன( அ-ரஹார( கீழ*ெத/  

அQகாள(ம
 ேகாவ1ல , 3.தி/�பழன(   (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� 

)Cமைன-க�� ெத/ வா��-2 , 4.தி/�பழன( (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� 

கீழ*ெத/ காள�ய(ம
ேகாவ1: மாதாேகாவ1:  , 5.தி/�பழன( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெபரP� அ-ரஹார( வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க� ப�ள� 

ேம�� பா�*த க�Aட(  சி')லி]� 

கிழ-�   ,சி')லி]� 

ராய(ேப�ைட613204

1.ராய(ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) திQகM� மாதாேகாவ1: ெத/வா��-2 , 

2.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) திQகK� ஆதிதிராவ1டெத/ வா��-2 , 

3.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) திQகK� �Aயான*ெத/வா��-2 , 

4.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா�வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 ஊரா�சி ஒ
றிய aலக க�Aட( 

ேம�� பா�*தC   ,ராய(ேப�ைட 

613204

1.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) தNச*ெத/வா��-3 , 2.ராய(ேப�ைட (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(வா��-3 , 3.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� 

ெத/வா��-3 , 4.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாடா�ெத/வா��-3 , 

5.ராய(ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள�    

,ஆ-கிநாத)ர( 613204

1. ராய(ேப�ைட (வ.கி) ஆ-கிநாத)ர(  ராய(ேப�ைட (ஊ) ஆ-கிநாத)ர( 

வட-�*ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 அ
ைன நாராயண1 நிைனb 

உதவ1ெப'(�ப�ள�   ,கா/�A,613204

1.கா/�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� அVசன*ெத/வா��-1 , 2.கா/�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெத��  அVசன*ெத/வா��-1 , 3.கா/�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C-காலன�ெத/வா��-1 , 4.கா/�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/வா��-1 , 

5.கா/�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/வா��-1 , 6.கா/�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ-ராஹர(வா��-2 , 7.கா/�A(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��*ெத/வா��-2 , 

8.கா/�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா�வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 காமரா3 அரG ெப=க� ேம:நிைல� 

ப�ள� அைற எ= 14   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) �=டQ�A ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-1 , 2.தி/ைவயா' (ேப) 

�=டQ�A ப/*தி-�Aவா��-2 , 3.தி/ைவயா' (ேப) க<+VபாX நக�வா��-1 , 

4.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா� கிராம(வா��-1 , 5.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா
 

கிராம( கீழ*ெத/வா��-2 , 6.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா� கிராம( 

ேசன�ய*ெத/வா��--2 , 7.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா� கிராம( cஆதிதிராவ1ட� 

ெத/வா��-1 , 8.தி/ைவயா' (ேப) ைமத;
 ேதா�),அ(மா� கிராம(வா��-2 , 

9.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா� கிராம( ேரா�வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 காமரா3 அரG ெப=க� ேம:நிைல� 

ப�ள� அைற எ= 15   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா� அ-ரஹார( அANேசாதிெத/வா��-4 , 2.தி/ைவயா' 

(ேப) அகிலா=ட)ர(, ப1�ைளயா� ேகாவ1: ெத/வா��-4 , 3.தி/ைவயா' (ேப) 

அANேசாV*ெத/வா��-4 , 4.தி/ைவயா' (ேப) �(பேகாண( சாைலவா��-4 , 

5.தி/ைவயா' (ேப) �(பேகாண( சாைல அANேசV ேரா�வா��-4 , 6.தி/ைவயா' 

(ேப) அகிலா=ட)ர( ெமய1
ேரா�வா��-4 , 7.தி/ைவயா' (ேப) பாவாசாமி 

அ-ரஹார( ஒ*ைத ெத/வா��-5 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 பாலகணபதி வ1*யாசலஉதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள� ேம��ப�தி   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) சமாதிசBCவா��-3 , 2.தி/ைவயா' (ேப) பாவாசாமி 

அ-ரஹார(வா��-3 , 3.தி/ைவயா' (ேப) கீழவ ;திவா��-3 , 4.தி/ைவயா' (ேப) 

அ(ம
 ச
னதிவா��-3 , 5.தி/ைவயா' (ேப) Gவாமி ச
னதி ெத/வா��-3 , 

6.தி/ைவயா' (ேப) அ(மா� அ-ரஹார(வா��-4 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 பாலகணபதி வ1*யாசலஉதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள� ேம��ப�தி   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) வட-� மடவ1ளாக(வா��-13 , 2.தி/ைவயா' (ேப) கீழ 

மடவ1ளாக(வா��-5 , 3.தி/ைவயா' (ேப) )Lய ம=டப* ெத/வா��-5 , 

4.தி/ைவயா' (ேப) சகாஜி நாய-க
 ெத/வா��-5 , 5.தி/ைவயா' (ேப) 

தி/ம_சன வ ;திவா��-5 , 6.தி/ைவயா' (ேப) ெசdவா-கிழைம பA*Cைரவா��-5 , 

7.தி/ைவயா' (ேப) ராம�ப அ-ரஹார(வா��-5 , 8.தி/ைவயா' (ேப) ^*C 

நாய-க
 ெத/வா��-5 , 9.தி/ைவயா' (ேப) ெசBதர�பாசBCவா��-5 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 சீன�வாசராdேம:நிைல�ப�ள� 

வட-� ப�தி அைறஎ= 39   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) ேமல மடவ1ளாக(வா��-5 , 2.தி/ைவயா' (ேப) ெத�� 

வ ;திவா��-10 , 3.தி/ைவயா' (ேப) ஓட*Cைற ெத/வா��-7 , 4.தி/ைவயா' (ேப) 

த_சாe� சாைலவா��-7 , 5.தி/ைவயா' (ேப) ெச=பகேப�ைடெத/வா��-14 , 

6.தி/ைவயா' (ேப) வாண1ய(சBCவா��-11 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 சீன�வாசராdேம:நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி அைறஎ= 22   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) Tரா(நக� வா��-7 , 2.தி/ைவயா' (ேப) வட-�வ ;திவா��-11 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 சீன�வாசராdேம:நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி அைறஎ= 40   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) வாண1ய
 சBCவா��-9 , 2.தி/ைவயா' (ேப) உ�ப
ேப�ைட 

சBCவா��-9 , 3.தி/ைவயா' (ேப) வட-� வ ;திவா��-9 , 4.தி/ைவயா' (ேப) 

ம/தமட*ெத/வா��-9 , 5.தி/ைவயா' (ேப) வட(ேபா-கி*ெத/வா��-9 , 

6.தி/ைவயா' (ேப) காமரா3 நக�வா��-11 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62 சீன�வாசராdேம:நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி அைறஎ= 32   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) வ=ணார சBCவா��-10 , 2.தி/ைவயா' (ேப) ெத��வ ;திவா��-

10 , 3.தி/ைவயா' (ேப)  ேமலவ ;திவா��-10 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 சீன�வாசராdேம:நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி அைறஎ= 33   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) ேமலவ�ட( ஆதிதிராவ1ட� காலன�வா��-9 , 2.தி/ைவயா' 

(ேப) பQகளா ஆதிதிராவ1ட� காலன�வா��-9 , 3.தி/ைவயா' (ேப) 

பQகளாசாைலவா��-9 , 4.தி/ைவயா' (ேப) சைடயா=A*ேதா�)வா��-9 , 

5.தி/ைவயா' (ேப) ேமலவ�ட( )Cகாலன�வா��-9 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 சீன�வாசராdேம:நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி அைறஎ= 34   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) ேமலவ�ட �Aயானவ� ெத/வா��-9 , 2.தி/ைவயா' (ேப) 

தி:ைல<தான( சாைலவா��-8 , 3.தி/ைவயா' (ேப) காவல� �Aய1/�)வா��-8 

, 4.தி/ைவயா' (ேப) காேவVநக�வா��-8 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 சர<வதி அ(மா� உதவ1ெப'( 

ெதாட-க� ப�ள�, ெத�� பா�*த 

கிழ-� ப�தி   ,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) தமிழ� ேம��*ெத/வா��-13 , 2.தி/ைவயா' (ேப) 

ப1ராமமாண� ேம��*ெத/வா��-13 , 3.தி/ைவயா' (ேப) தி/ைவயா' 

ப�ள�சBCவா��-13 , 4.தி/ைவயா' (ேப) ெச�A*ெத/வா��-9 , 5.தி/ைவயா' 

(ேப) பதிைனBC ம=டப*ெத/வா��-7 , 6.தி/ைவயா' (ேப) காமராய� 

அ-ரஹார(வா��-11 , 7.தி/ைவயா' (ேப) க:கி அ-ரஹார(வா��-11 , 

8.தி/ைவயா' (ேப) ேமலேகா)ரவாச:வா��-13 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

66 66 சர<வதி அ(மா� உதவ1ெப'( 

ெதாட-க� ப�ள�, ெத�� பா�*த 

ேம�� ப�தி   ,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) அBதண��றிNசி சாைல* ெத/, ந�* ெத/,வா��-15 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 பாலகணபதி வ1*யாசலஉதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள�, ெத�� பாக(   

,தி/ைவயா',613204

1.தி/ைவயா' (ேப) அXயணா� ேகாவ1: ெத/, ெவ�ள�Nசி ம=டப(வா��-14 , 

2.தி/ைவயா' (ேப) அBதண��றிNசி வட-� ெத/வா��-15 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 )ன�தf�டா ந�நிைல�ப�ள�    

,கீழ*தி/�OBC/*தி 613103

1.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/கா���ப�ள�சாைலவா��-4 , 

2.கீழ*தி/�OBC/*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைழயஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-3 , 

3.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) )தியஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-4 , 

4.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மண-ெகா:ைல வா��-4 , 

5.கீழ*தி/�OBC/*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) க[�வா��-4 , 6.கீழ*தி/�OBC/*தி 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கா��-ேகா�ைடவா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 அQக
வாA க�Aட(   ,ந�ப�ைக, 

கீழ*தி/�OBC/*தி 613103

1.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந��ப�ைகவா��-4 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 )ன�தf�டா ந�நிைல�ப�ள� கிழ-� 

ப�தி ெத�� பா�*த    

,கீழ*தி/�OBC/*தி 613103

1.கீழ*தி/�OBC/*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) காசி வ1<வநாத� ேகாவ1: ெத/  

ேம:ப�தி வா��-1 , 2.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவ�ளாளெத/ 

வா��-1 , 3.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( வா��-1 , 

4.கீழ*தி/�OBC/*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1�ைளயா� ேகாவ1: ெத/  வா��-1 , 

5.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 )ன�தf�டா ந�நிைல�ப�ள� கிழ-� 

ப�தி    ,கீழ*தி/�OBC/*தி 613103

1.கீழ*தி/�OBC/*தி   (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாVய(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

2.கீழ*தி/�OBC/*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1டாVய(ம
 ேகாவ1: ெத/  வா��-3 , 

3.கீழ*தி/�OBC/*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1�K-காரெத/ வா��-3 , 

4.கீழ*தி/�OBC/*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) காசி வ1<வநாத� ேகாவ1: ெத/  

கீ?ப�தி வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�   

ேம�� பா�*த C   

,ேமல*தி/�பBC/*தி ேம�� 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) பைழய ஆதிதிராவ1ட� ெத/ cவா��-10 , 

2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ஆ�றQகைரெத/ வா��-10 , 3.ேமல*தி/�பBC/*தி 

(ேப) )Cகாலன�-1 வா��-11 , 4.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) )C-காலன� - 2 வா��-11 

, 5.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) )C-காலன� - 3 வா��-11 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

)திய க�Aட( கிழ-� பா�*த C   

,ேமல*தி/�பBC/*தி கிழ-� 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ெமய1
ேரா� வா��-6 , 2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

ேமலைத-கா: வா��-12 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

)தியக�Aட( வட-� பாக( ேம�� 

பா�*தC   ,ேமல*தி/�பBC/*தி 

கிழ-� 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) அலி* ெத/ வா��-12 , 2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

உCமா� ெத/ வா��-13 , 3.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) இ-பா: ெத/ வா��-13 , 

4.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ரஹ;( ெத/ வா��-13 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

எ<எ<ஏ க�Aட(   

,ேமல*தி/�பBC/*தி கிழ-� 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) உம� ெத/ வா��-9 , 2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

அ)ப-க� ெத/ வா��-9 , 3.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ெத��ெத/ வா��-8 , 

4.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) வ=ணா
சBC வா��-8 , 5.ேமல*தி/�பBC/*தி 

(ேப) லாய(சBC வா��-8 , 6.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) மாVய(ம
ேகாவ1: ெத/ 

வா��-8 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 23 of 105



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 அரG ேம:நிைல�ப�ள� ெத�� ப�தி 

  ,ேமல*தி/�பBC/*தி 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ^தலியா� ெத/வா��-1 , 2.ேமல*தி/�பBC/*தி 

(ேப) நாடா� ெத/வா��-1 , 3.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ெபாய1ேகாவ1: ெத/வா��-

15 , 4.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ெபVயப�ள�வாச: ெத/வா��-7 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 அரG ேம:நிைல�ப�ள� வட-� 

ப�தி   ,ேமல*தி/�பBC/*தி 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) வரதராஜெப/மா� ேகாவ1: ெத/வா��-1 , 

2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) �/சாமி மட*C ெத/வா��-1 , 

3.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) அ=ணாநக�வா��-15 , 4.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

ேராம
 க*ேதாலி-க*ெத/வா��-2 , 5.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) மாVய(ம
 

ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 6.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) அர=மைன*ெத/வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 அரG ேம:நிைல�ப�ள� ேம��ப�தி  

வட)ற( அைற எ= 11   

,ேமல*தி/�பBC/*தி 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ெமய1
ேரா�வா��-3 , 2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

 வட-� ராஜவ ;தி வா��-15 , 3.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ஆ=A*ெத/ வா��-14 , 

4.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ேமலராஜவ ;தி வா��-14 , 5.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

கீழ*ெத/வா��-15 , 6.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ேமள-காரெத/வா��-15 , 

7.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) வ�Kவ� ெத/ வா��-14 , 8.ேமல*தி/�பBC/*தி 

(ேப) வட-�^<h( ெத/ , காசி( ெத/வா��-14 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

79 79 அரG ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள� வட-� 

ப�தி கிழ-� பா�*த    

,ேமல*தி/�பBC/*தி 613103

1.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) வட-� ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-4 , 

2.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) காள�ய(ம
 ேகாய1: ெத/ வா��-4 , 

3.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ெபVயஅVசனெத/வா��-5 , 4.ேமல*தி/�பBC/*தி 

(ேப) ெத��அVசனெத/வா��-5 , 5.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) ைலய
 கைரவா��-

5 , 6.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) காBதி நக�வா��-5 , 7.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) 

ஓ*ைதெத/வா��-5 , 8.ேமல*தி/�பBC/*தி (ேப) கன-கனாQ�A வா��- 5 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

(கிழ-� ப�தி)   ,தி/வால(ெபாழி: 

613103

1.தி/வால(ெபாழி: (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(பல-கார* ெத/வா��-1 , 

2.தி/வால(ெபாழி: (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா�வா��-1 , 

3.தி/வால(ெபாழி: (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

(ேம�� ப�தி)    ,தி/வால(ெபாழி: 

613103

1.தி/வால(ெபாழி:  (வ.கி) ம�'((ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 

2.தி/வால(ெபாழி: (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந��ப�ைகவா��-2 , 3.தி/வால(ெபாழி: 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 4.தி/வால(ெபாழி: 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) �யவ� ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

82 82 Tெதரசா ந�சV & ப1ைரமV ப�ள� 

கிழ-� பா�*தC,    ,ந�-காேவV 

613101

1.ந�-காேவாV ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 1( ெத/வா��-2 , 2. ந�-காேவாV 

ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 2( ெத/வா��-2 , 3.ந�-காேவாV ேம�� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) 3( ெத/வா��-2 , 4.ந�-காேவாV ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

4சேவVய�ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 5.ந�-காேவாV ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 5( 

ெத/வா��-2 , 6.ந�-காேவாV ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேகாவ1: ெத��வா��-2 , 

7.ந�-காேவாV ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/வா��-1 , 8.ந�-காேவாV 

ேம�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ராஹர(வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 அரGந�நிைல�ப�ள� கிழ-� ப1ரதான 

க�Aட(   ,ந�-காேவV 613101

1.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) பாசா� 1(ெத/வா��-3 , 2.ந�-காேவV  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) பாசா� 2( ெத/வா��-3 , 3.ந�-காேவV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) பாசா�3( 

ெத/வா��-3 , 4.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) பாசா� 4ெத/வா��-3 , 

5.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவ�ளா(ெபர(O�சாைலவா��-3 , 6.ந�-காேவV 

 (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/-கா���ப�ள� க=A]� சாைலவா��-3 , 7.ந�-காேவV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) )Cஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-2 , 8.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) கீழஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 T மகாகணபதி ெதாட-க�ப�ள� 

ேம�� ப�தி வட-� பா�*தC,    

,ந�-காேவV 613101

1.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா�வா��-2 , 2.ந�-காேவV (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அரசமர*ெத/வா��-4 , 3.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�ேமல 

ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85 T மகாகணபதி ெதாட-க�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி வட-� பா�*தC,    

,ந�-காேவV 613101

1.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*  ெத/வா��-5 , 2.ந�-காேவV  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ=ணாநக�வா��-5 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 அரGந�நிைல�ப�ள� கிழ-� ப�தி   

,ந�-காேவV 613101

1.ந�-காேவV  (வ.கி) ம�'((ஊ) ேரா��*ெத/வா��-6 , 2.ந�-காேவV (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேரா��*ெத/வா��-6 , 3.ந�-காேவV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C*ெத/வா��-6 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-�ப�தி   ,க/�O� 613101

1.க/�O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(பால-கார*ெத/வா��-3 , 2.க/�O� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெமய1
ேரா�வா��-3 , 3.க/�O�  (வ.கி) ம�'((ஊ) )Cஆதிதிராவ1ட� ெத/ 

வா��-1 , 4.க/�O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) கிறி*Cவ* ெத/ வா��-1 , 5.க/�O� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) பைழய ஆதிதிராவ1ட� ெத/  வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� ப�தி, ெத�� ப�தி   

,க/�O� 613101

1.க/�O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��* ெத/ வா��-2 , 2.க/�O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ-ராஹர( வா��-2 , 3.க/�O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Nசிபாைளய(ெத/ வா��-3 , 

4.க/�O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

89 89 +ய தாம< ஆ�.சி.ந�நிைல�ப�ள� 

வட-�ப�தி   ,மண*திட: 613101

1.ேகாேனாVரஜ)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேரா��* ெத/வா��-2 , 2.ேகாேனாVரஜ)ர( 

(வ.கி) ம�'(  (ஊ) கீழ�Aயான* ெத/வா��-3 , 3.ேகாேனாVரஜ)ர(   (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ-ரஹார* ெத/வா��-3 , 4.ேகாேனாVரஜ)ர(   (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-3 , 5.ேகாேனாVரஜ)ர(   (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அBேதாண1யா� ேகாவ1: ெத/வா��-3 , 6.ேகாேனாVரஜ)ர(   (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கீழ ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 +ய தாம< ஆ�.சி.உய� 

ெதாட-க�ப�ள� ெத��ப�தி   

,மண*திட: 613101

1.ேகாேனாVரஜ)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) அ-கைர ப�ைகவா��-1 , 

2.ேகாேனாVரஜ)ர(  (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ைர<மி: வ ;திவா��-1 , 

3.ேகாேனாVரஜ)ர(   (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெசப<தியா� ேமைட ெத/வா��-1 , 

4.ேகாேனாVரஜ)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) வட-� ெவ�ளாள* ெத/வா��-1 , 

5.ேகாேனாVரஜ)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�)* ெத/வா��-2 , 6.ேகாேனாVரஜ)ர( 

 (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெத�� ெவ�ளாள* ெத/வா��-1 , 7.ேகாேனாVரஜ)ர(   

(வ.கி) ம�'( (ஊ) )C* ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ேம�� பா�*த வட-� ப�தி )திய 

க�Aட(   ,ெசBதைல 613101

1.ம
னா�ச^*திர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(வா��-1 , 2.ம
னா�ச^*திர( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/வா��-1 , 3.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'((ஊ) 

�யவ� ெத/வா��-1 , 4.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல* ெத/வா��-

1 , 5.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெப/மா� ேகாவ1: ெத/வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 மகள�� Gய உதவ1�j க�Aட( 

ேம�� பா�*த )திய க�Aட(   

,ம
ன�ச^*திர( 613101

1.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'((ஊ) )C ஆதிதிராவ1ட� 

ெத/)ன�தசேவVயா�ேகாவ1:ெத/வா� , 2.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சாைல* ெத/ெமய1
ேரா�வா��-1 , 3.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ப�ைக சாைல* ெத/வா��-1 , 4.ம
னா�ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதாேகாய1: ெத/ அ
) நக�வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�  

கிழ-�ப�தி பைழய க�Aட(   

,ெசBதைல 613101

1. ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) ெமய1
ேரா�வா��-2 , 2. 

ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) மlனா�சி)ர(வா��-2 , 

3.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) கீழ*ெத/வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள�   ,ெசBதைல 

613101

1.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) ச
னதி* ெத/வா��-3 , 

2.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) வாX-கா: கைர* 

ெத/வா��-2 , 3.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) 

^�-�*ெத/வா��-2 , 4.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) 

ெத��* ெத/வா��-3 , 5.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( (ஊ) 

வட-� காலன� ெத/ வா��-3 , 6.ஈ<வர
ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம
னா�ச^*திர( 

(ஊ) ெத�� அVசன* ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 +யஇ/தய ெப=க� 

ெதாட-க �ப�ள� ேம��ப�தி   

,ைம-ேக:ப�A613104

1.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) மிஷி
 ெத/ வா��-1 , 2.ைம-ேக: ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) லய
கைர  வா��-1 , 3.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ைமலா�O� ெத/   வா��-1 , 4.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)) ெசப<தியா� 

ேமைட ெத/   வா��-1 , 5.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/  வா��-1 

, 6.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆ�'*ெத/  வா��-1 , 7.ைம-ேக: ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� (1) வா��-1 , 8.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெமய1
ேரா� (2) வா��-2 , 9.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1னQகா� ெத/ 

வா��-2 , 10.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஞானாதி-க)ர( 2 ( ெத/ வா��-

2 , 11.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஞானாதி-க)ர( 1 ( ெத/ வா��-2 , 

12.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி
ன�ப�ெத/ வா��-2 , 13.ைம-ேக: ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� (3) வா��  - 2 , 14.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெமய1
ேரா� (4) வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 +யஇ/தயெப=க� ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� க�Aட(     

,ைம-ேக:ப�A613104

1.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� ேமல*ெத/  வா��-3  , 

2.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ ேரா��*ெத/ வா��  -2 2 , 

3.ைம-ேக: ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ வா�� -3 , 4.ைம-ேக:ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ(பலகாரெத/ வா�� -3 , 5.ைம-ேக:ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ/ளானBத நக� 1 வா�� -3 , 6.ைம-ேக:ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ/ளானBத 

நக�-2 வா�� -3 , 7.ைம-ேக:ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதாைமயா�ெத/ வா�� -3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 ச� சிவசாமி அXய� ேம:நிைலப�ள� 

ப1ரதான க�Aட( ேம�� ப�தி 

அைற எ= 13    ,தி/-கா���ப�ள� 

613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) அலேமR)ர( அ-ரஹார( வா��-1 , 2.தி/-கா���ப�ள� 

(ேப) நாn�ெத/ வா��-1 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ ம�'( 

காலண1 ெத/ cவா��-1 , 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) )CNச*திர( 

பைழய�Aயானெத/ &ப1�ைளயா�ேகாவ1: த , 5.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

)Cச*திர( )C �Aயான*ெத/ cவா��-1 , 6.தி/-கா���ப�ள� (ேப) காேவV 

ந�-கைர வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ச� சிவசாமி அXய� 

ேம:நிைல�ப�ள� ப1ரதான க�Aட( 

கிழ-� ப�தி அைற எ= 17   

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) �ட^/�Aலய
கைர வா��-8 , 2.தி/-கா���ப�ள� 

 (ேப) வட-�கீழவாA ெத/ வா��-3 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப)  3( ெந சாைல 

வா��-2 , 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ந��ப�ைக வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ச� சிவசாமி அXய� ேம:நிைலப�ள� 

 ப1ரதான க�Aட( ெத�� பா�*த 

அைற எ= 15   

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� c(ேப) பழமா�ேனV சாைல ^த: ப�தி cவா��-3 , 

2.தி/-கா���ப�ள� c(ேப) பழமா�ேனV சாைல இரா=டா( ப�திவா��-4 , 

3.தி/-கா���ப�ள� c(ேப) காேவV ந�-கைரவா��-4 , 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

வட-� கீழவாAவா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 105



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 ச�சிவசாமி அXய� ேம:நிைல�ப�ள� 

ப1ரதான க�Aட( அைற எ= 18   

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� c(ேப) வடக�வாAெத/ cவா��-5 , 2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

வட-�வ ;தி வா��-5 , 3.தி/-கா���ப�ள� c(ேப) கீழ வ ;தி வா��-5 , 

4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) அoமா�ேகாவ1: ெத/ வா��-5 , 5.தி/-கா���ப�ள� 

 (ேப) ேமலவ ;தி வா��-6 , 6.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ந�சBC வா��-6 , 

7.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ராய� அ-ரஹார( வா��-6 , 8.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

காமா�சிஅ(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-6 , 9.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ெத��வ ;தி 

வா��-6 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி, கிழ-� ப-க(   

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 50 ெந ேரா� வா��-10 , 2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

ெச
னா=டா� ெத/ வா��-10 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப) மாவாள�*ெத/ வா��-10 

, 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ெத�� கீழவாA*ெத/ வா��-7 , 5.தி/-கா���ப�ள� 

(ேப) காரேனச
 ெத/ வா��-7 , 6.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ச
னதி ெத/ வா��-7 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ந�ப�தி   ,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 50 ெந ேரா� வா��-10 , 2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

அ-ரஹார( ைப�அA வா��-11 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�  

ேம�� ப�தி   

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) திெரௗபதிய(மா� ேகாய1: ெத/ வா��-10 , 

2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) மாவள�*ெத/ வா��-10 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப) TELC 

காலன� வா��-10 , 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ஆ=A*ெத/ வா��-10 , 

5.தி/-கா���ப�ள� (ேப) காசிஇ:ல( வா��-10 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அரG உய�நிைல�ப�ள�  

)C-க�Aட( ப1
 )ற(   

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) லாய*ெத/ வா�� -12 , 2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

ெகாA-கா: கார*ெத/ வா�� -12 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப) )C*ெத/ வா�� -10 

, 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ேபாh<காலன� வா�� -10 , 5.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

பைழயஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-13  , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரG உய�நிைல� ப�ள� வட-� 

பாக(, கிழ-� பா�*த ப1ரதான 

க�Aட(      ,தி/-கா���ப�ள�  

613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) அ-ரகார( வா�� -1 , 2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

ெஜX*+� அ(மா� காலன� cவா��-11 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப) �யவ
 சBC 

வா��-12 , 4.தி/-கா���ப�ள� (ேப) தNச
 சBC வா��-12 , 5.தி/-கா���ப�ள� 

(ேப) கீழ*ெத/ வா�� -12 , 6.தி/-கா���ப�ள� (ேப) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா�� -

13 , 7.தி/-கா���ப�ள� (ேப) கி'<தவ ஆதிதிராவ1ட� ெத/ cவா�� -13 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 அரG உய�நிைல�ப�ள�  எ( ப1 

க�Aட( ெத��ப�தி    

,தி/-கா���ப�ள�613104

1.தி/-கா���ப�ள� (ேப) �டநாண:தி/-கா���ப�ள�வா��-15 , 

2.தி/-கா���ப�ள� (ேப) கீழ*ெத/வா��-15 , 3.தி/-கா���ப�ள� (ேப) 

ேமல*ெத/வா��-14 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

107 107 ஊரா�சி ஓ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

வட-� ப�தி ப1ரதானக�Aட(   

,பழமா�ேநV613104

1.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( கீழ*ெத/  -வா��1 , 2.பழமேனV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( ேம��ெத/ -வா��1 , 3.பழமேனV (வ.கி) ம�'( 

(ஊ)  கிழ-��Aயான*ெத/ -வா��1 , 4.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

பஜைனமட*ெத/ -வா��1 , 5.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந*த( ெத/ -வா��2 , 

6.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ -வா��2 , 7.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

உ�)-காXNசி*ெத/ -வா��2 , 8.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(பல-கார*ெத/ -

வா��2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊரா�சி ஓ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

ப1ரதானக�Aட(, ெத�� ப�தி   

,பழமா�ேநV613104

1.பழமேனV(வ.கி) ம�'( (ஊ) பழமேனV சாைலேம��ெத/ -வா��2 , 2.பழமேனV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) பழமேனV சாைல கிழ-�*ெத/ -வா��2 , 3.பழமேனV (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ைதVயநாத�ேகாவ1:ெத/ -வா��3 , 4.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சவVயா�ேகாவ1:ெத/ -வா��3 , 5.பழமேனV(வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1:ெத/ 

-வா��3 , 6.பழமேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) )Cகாலன�*ெத/ -வா��3 , 7.பழமேனV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) எ�*Cனா(C/*தி -வா��3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

வட-�ப�தி   ,ேநம(613104

1.ேநம( (வ.கி) ம�'( (ஊ)  ஈ<வர
 ேகாவ1: ெத/  -வா��1 , 2.ேநம( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� -வா��1 , 3.ேநம( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ(பல-கார*ெத/ -வா��1 , 4.ேநம(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( -வா��1 , 

5.ேநம(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ -வா��1 , 6.ேநம(  (வ.கி) ம�'((ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட�காலன�*ெத/ -வா��1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

110 110 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ெத�� ப�தி   ,ேநம(613104

1.ேநம(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/<*Cவ*ெத/ -வா��2 , 2.ேநம(  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) �Aயான*ெத/ -வா��2 , 3.ேநம(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அVசன*ெத/ -வா��2 

, 4.ேநம(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைழயேநம( வட-�*ெத/ -வா��2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரG ேம:நிைல�ப�ள� கிழ-� 

க�Aட( அைற எ= 10   

,இளQகா�613104

1.ராஜகிV (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான*ெத/ ேநம( வட-�ெத/ வா��-1 , 

2.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
ேகாய1:வட-�ெத/ வா��-1 , 3.ராஜகிV  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
ேகாவ1:ெத��ெத/ வா��-1 , 4.ராஜகிV   (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) இBCஆதிதிராவ1ட�காலன�ெத/ வா��-1 , 5.ராஜகிV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல*ெத/(உ_சின�) வா��-3 , 6.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா�� -

3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�, 

ெரQகநாத)ர(   ,ெரQகநாத)ர( 613104

1.ெரQகநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா�� -3 , 2.ெரQகநாத)ர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கிறி<Cவெத/(ெரQகநாத)ர() வா��-2  , 3.ெரQகநாத)ர(  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா�� -2 , 4.ெரQகநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல*ெத/ வா�� -1 , 5.ெரQகநாத)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/,கிழ-�ெத/ 

வா�� -1 , 6.ெரQகநாத)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ராஹர( வா�� -1 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 அரG ேம:நிைல�ப�ள�    

,இளQகா�613104

1.ராஜகிV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகா:ல
 ெத/ -வா��-2 , 2.ராஜகிV   (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) �Aயான*ெத/ மBைத வட-�*ெத/ -வா��  -2 , 3.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) �Aயான*ெத/ ந�*ெத/ -வா�� -2 , 4.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� 

ெத/ ந*தெகா:ைல கிழ-�*ெத/ -வா��2 , 5.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ 

இBC ஆதிதிராவ1ட� ெத/ -வா��-2 , 6.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXய
 

ேகாய1: வட-�*ெத/ -வா��-2 , 7.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெரQகநாத)ர( 

பாைத* ெத/ -வா��2 , 8.ராஜகிV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXய
 ேகாய1: 

ெத��*ெத/ வா�� -2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரG ஆதிதிராவ1டநல ெதாட-க � 

ப�ள� எ<எ<ஏ  )C-க�Aட(    

,அகர�ேப�ைட613104

1.அகர�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(  ெத/   வா��-1 , 

2.அகர�ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள� ெத/ வா��-1 , 3.அகர�ேப�ைட  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வட-� க�ள� ெத/  வா��-2 , 4.அகர�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத�� ஆதிதிராவ1ட� ெத/  வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 அரG ஆதிராவ1டநல ேம:நிைல� 

ப�ள� கிழ-� பா�*த ேம�� 

க�Aட*தி
 வட-� ப�தி   

,அகர�ேப�ைட613104

1.அகர�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-2 , 2.அகர�ேப�ைட  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� காலன�  ெத/  வா��-3 , 3.அகர�ேப�ைட (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கீழஅ(பலகார*ெத/ வா��-3 , 4.அகர�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல அ(பல-காரெத/ வா��-3 , 5.அகர�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கி/<தவெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 காBதி உதவ1ெப'( ெதாட-க�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி   ,பாதிர-�A613602

1.பாதிர-�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அoமா� ேகாவ1: வா��-1 , 2.பாதிர-�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 3.பாதிர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள� 

ெத/ ெமய1
ேரா� ெசXயாமQகல(  வா��-1 , 4.பாதிர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெமய1
ேரா� அ-ரஹார( அ(பலகார*ெத/  ெமய1
ேரா� வா , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 காBதி உதவ1ெப'( ெதாட-க�ப�ள�, 

ேம�� ப�தி   ,பாதிர-�A613602

1.பாதிர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ைத-கா: கீழஆதிதிராவ1ட� ெத/  வா��-2 , 

2.பாதிர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� க�ள� ெத/  பாதிர-�A   வா��-2 

, 3.பாதிர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ1ட� ெத/ ேம��ெகா�ைளெத/ 

பாதிர-�A , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�  

ேம�� ப�தி   ,கNசமQகல(613104

1.கNசமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

தி/�O�மாதாேகாவ1:ெத/கீழஅVசனெத/கீழ�AயகNசி , 2.கNசமQகல( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கNசமQகல(  அ*ேதான�யா� ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 3.கNசமQகல( 

 (வ.கி) ம�'( (ஊ) தியாகராஜ)ர( வா��-1 , 4.கNசமQகல(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கீழ மண:ேம�வா��-1 , 5.கNசமQகல(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/�O� 

அVசனெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�  

கிழ-�ப�தி   ,கNசமQகல(613104

1.கNசமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயானெத/ கைடவ ;தி ேமலெத/ வட-�ெத/ 

ெத��ெத/  , 2.கNசமQகல(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல மண:ேம�ெத/வா��-2 , 

3.கNசமQகல(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மகாேதவ)ர( ேமலவ ;தி கீழவ ;தி காலன�வா��-2 

, 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 ஆ� சி  ந�நிைல�ப�ள� கிழ-� 

க�Aட(   ,ேமகள*+�,613102

1.ேமகள*Cர� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��ெவ�ளாள* ெத/ வா��-1 , 2.ேமகள*Cர� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள�ெத/வா��-1 , 3.ேமகள*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வட-�ெத/வா��-1 , 4.ேமகள*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�ெவ�ளாள*ெத/வா��-

1 , 5.ேமகள*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெவ�ளாள*ெத/வா��-1 , 

6.ேமகள*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-1 

, 7.ேமகள*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/*Cவ*ெத/வா��-1 , 8.ேமகள*Cர� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெச(ப1ய
கிளVெவ�ளாள*ெத/வா��-2 , 9.ேமகள*Cர�  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெச(ப1ய
கிளVஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-2 , 10.ேமகள*Cர�  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1:ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ெச:ல( உதவ1ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள� 

)C-க�Aட(கிழ-�ப�தி   

,ஒர*+�,613602

1.ஒர*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/வா��-1 , 2.ஒர*+�  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெத�� ெத/வா��-1 , 3.ஒர*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ1ட� 

ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ெச:ல( உதவ1ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள� )C-க�Aட( 

ேம�� ப�தி   ,ஒர*+�,613602

1.ஒர*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/<Cவெத/வா��-2 , 2.ஒர*+�  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ேமல ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 3. ந*தமஙகல( (வ.கி) ஒர*+�  (ஊ) 

ந*தமQகல( வட-� ெத/வா��-2 , 4. ந*தமஙகல( (வ.கி) ஒர*+�  (ஊ) 

ந*தமQகல( கீழ ெத/ வா��-2 , 5. ந*தமஙகல( (வ.கி) ஒர*+�  (ஊ) 

ந*தமQகல( ேமல ெத/வா��-2 , 6. ந*தமஙகல( (வ.கி) ஒர*+�  (ஊ) கர(ைப 

ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�  

ேம��ப�தி   ,^:ல-�A613104

1.த;�சச^*திர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 

2.த;�சச^*திர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ�Aயானெத/ வா��-1 , 3.த;�சச^*திர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓம-�ள( வா��-1 , 4.த;�சச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட�ெத/,காள�ய(ம
 ேகாய1: ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஆதிதிராவ1ட� நல Cவ-க�ப�ள� 

வட-� ப�தி   ,^:ல-�A613104

1.த;�சச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 

2.த;�சச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலன�ெத/ வா��-1 , 3.த;�சச^*திர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(ேமல�Aயானெத/ வா��-2 , 4.த;�சச^*திர(  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) )Cஆ�கா� வா��-2 , 5.த;�சச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சிவBதிநாத)ர( வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள�    

,ஆ�கா�-613104

1.ஆ�கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான ெத/வா��-1 , 2.ஆ�கா� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 3.ஆ�கா�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1: 

ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 அரG ஆதிதிராவ1ட� ந�நிைல� ப�ள� 

)C-க�Aட(   ,ெவQகடச^*திர( 

613104

1. க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) க=டமQகள( வட-� 

அ-ரஹார(  வா��-1 , 2.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) 

க=டமQகள( ேம�� அ-ரஹார(  வா��-1 , 3.க=டமQகல( (வ.கி) 

ெவQகடச^*திர( (ஊ) க=டமQகள( கீழ அ-ரஹார(  வா��-1 , 

4.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) க=டமQகள(  ெத�� 

அ-ரஹார(  வா��-1 , 5.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) 

க=டமQகள( கிழ-� க�ள�  ெத/   வா��-1 , 6.க=டமQகல( (வ.கி) 

ெவQகடச^*திர( (ஊ) வாX-கா: ெத/ வா��-1 , 7.க=டமQகல( (வ.கி) 

ெவQகடச^*திர( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 அரG ஆதிதிராவ1ட� ந�நிைல� ப�ள� 

வட-� ப�தி எ<எ<ஏ க�Aட(, 

ெத�� பா�*தC   

,ெவQகடச^*திர( 613104

1.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/  வா��-

2 , 2.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) வர��சாைல வா��-2 , 

3.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) )C*ெத/ வா��-2 , 

4.க=டமQகல( (வ.கி) ெவQகடச^*திர( (ஊ) வட-�*ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 சிவசாமி ஐய� உதவ1 ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள�, வட-� ப�தி, 

கிழ-� ப�தி சிவசாமி)ர(.   

,ெவQகடச^*திர( - 613104

1.ெவQகடச^*திர( 2 (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமாச< )ர( வா��-3 , 

2.ெவQகடச^*திர( 2 (வ.கி) ம�'( (ஊ)  சிவBதி திட: வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க ப�ள� 

கிழ-� ப�தி   ,ந��ப�ைக - 613104

1.ெவQகடச^*திர( 2 (வ.கி) ம�'( (ஊ) வள�ப-�A ேரா� வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 அரG ஆதிதிராவ1ட� ந�நிைலப�ள� 

தைரதல(  ேம��ப�தி   

,ெவQகடச^*திர(613104

1.ெவQகடச^*திர( 2 (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல* ெத/ வா��-3 , 

2.ெவQகடச^*திர( 2 (வ.கி) ம�'( (ஊ) பரேம<வர
 காலன� வா��-4 , 

3.ெவQகடச^*திர( 2 (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவQகடச^*திர( ^த: காலன�  

வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 அரG ஆதிதிராவ1ட� 

நலெதாட-க �ப�ள�    

,Oதராயந:W� 613602

1.Oதராயந:W�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/வா��-1 , 2.Oதராயந:W� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா�கீ?ப�திவா��-1 , 3.Oதராயந:W� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெமய1
ேரா�ேம:ப�திவா��-1 , 4.Oதராயந:W� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாய1:வ ;திவா��-2 , 5.Oதராயந:W� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மயானசாைலவா��-2 , 6.Oதராயந:W� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதாேகாய1:வட-�ெத/வா��-2 , 7.Oதராயந:W� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதாேகாய1: ெத��ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள�  

)தியக�Aட( ெத�� ப�தி   

,வ1=ணமQகல( 613602

1.வ1=ணமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா� க�ள� ெத/  வா��-1 , 

2.வ1=ணமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ க�ள� ெத/  வா��-1 , 

3.வ1=ணமQகல(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல க�ள� ெத/  வா��-1 , 

4.வ1=ணமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� க�ள� ெத/  வா��-1 , 

5.வ1=ணமQகல( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிரரவ1ட� ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள�    

,அ(ைமயகர( 613101

1.அ(ைமயகர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) )C*ெத/ வா��-1 , 2.அ(ைமயகர( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 3.அ(ைமய கர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) 

வட-�ெத/ வா��-1 , 4.அ(ைமய கர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 

5.அ(ைமயகர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெத��ெத/ வா��-1 , 6.அ(ைமயகர( (வ.கி) 

ம�'(   (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-1 , 7.அ(ைமயகர(  (வ.கி) ம�'(  (ஊ) 

அVசனெத/ வா��-1 , 8.அ(ைமயகர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ேகாவ*த�A வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள�, 

கிழ-� ப�தி    ,ப1ர(ம
ேப�ைட 

613101

1.அ(ைமயகர( (வ.கி) ம�'(   (ஊ)   ப1ர(ம
ேப�ைட �Aயானெத/ வா��-2 , 

2.அ(ைமயகர(  (வ.கி) ம�'(  (ஊ)   ப1ர(ம
ேப�ைட அVசனெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ேம�� பா�*தC   ,அட_w� 613104

1.அட_w� (வ.கி) அ(ைமயகர(  (ஊ) ெமய1
 ேரா�வா��-3 , 2.அட_w� (வ.கி) 

அ(ைமயகர(  (ஊ) ^த:ெத/வா��-3 , 3.அட_w� (வ.கி) அ(ைமயகர(  (ஊ)  

மாதேகாவ1:ெத/வா��-3 , 4.அட_w� (வ.கி) அ(ைமயகர(  (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� 

ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரG உய�நிைல�ப�ள� வட-� 

ப�தி, கிழ-� ப�தி, ெத�� பா�*த, 

ேம�� ப�தி   ,வர�� 613101

1.வர�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார(வா��-1 , 2.வர��   (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

பைழய �Aயான* ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 அரG உய�நிைல�ப�ள� ெத�� ப�தி, 

ேம�� ப�தி, ெத�� பா�*த, கிழ-� 

ப�தி   ,வர�� 613101

1.வர��  (வ.கி) ம�'( (ஊ)) அXயனா� ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 2.வர��    (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கிறி<Cவ ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 அரG உய�நிைல�ப�ள� ேம�� ப �தி 

அைற எ= 4   ,வர�� 613101

1.வர��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C* ெத/வா��-3 , 2.வர��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C*ெத/ ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-3 , 3.வர��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட� )C*ெத/வா��-3 , 4.வர��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) (ஊ) ஆத;திராவ1ட� 

ெத�� ெத/வா��-3 , 5.வர�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) (ஊ) ைர<மி: ெத/வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�   

,கjமQகல( 613102

1.கjமQகல(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� ெத/ வா��-1 , 2.கjமQகல( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) ந�* ெத/ வா��-1 , 3.கjமQகல( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ேமல*ெத/ 

வா��-1 , 4.கjமQகல( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) வட-�ெத/ வா��-1 , 5.கjமQகல(  

(வ.கி) ம�'(  (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 6.கjமQகல(  (வ.கி) ம�'(  (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 7.கjமQகல( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) கல�ப�A வா��-2 

, 8.கjமQகல( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) மாதாேகாவ1:ெத/ வா��-2 , 9.கjமQகல( 

(வ.கி) ம�'(  (ஊ) அ(மQ�A வட-�ெத/ வா��-2 , 10.கjமQகல( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) அ(மQ�A ெத��ெத/ வா��-2 , 11.கjமQகல( (வ.கி) ம�'(  

(ஊ) அ(மQ�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

140 140 TெவQக�ரமணா உதவ1ெப'( 

ெதாட-க� ப�ள�   ,அ�M�,613101

1.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ வா��-1 , 2.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ)  

கீழ*ெத/ வா��-1 , 3.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/ வா��-1 , 

4.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 5.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத�� ெத/ வா��-1 , 6.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ஆதிதிராவ1ட� ெத/   

வா��-2 , 7.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1டெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க� ப�ள� 

ெத�� பா�*தC   ,அ�M�,613101

1.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம�� ஆதிதிராவ1டெத/  வா��-2 , 2.அ�K� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கிறி<தவெத/ வா��-2 , 3.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அரச�A 

கிறி<தவெத/ வா��-3 , 4.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அரச�A ெத��ெத/ வா��-

3 , 5.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அரச�A ந�*ெத/ வா��-3 , 6.அ�K� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அரச�A வட-�ெத/ வா��-3 , 7.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அரச�A 

ேமலகாலன�ெத/ வா��-3 , 8.அ�K� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அரச�A 

கீழஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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142 142 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள�    

,அ(பCேமலகர( 613101

1.அ(பCேமலகர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெப/மா�ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 

2.அ(பCேமலகர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெத/ வா��-2 , 3.அ(பCேமலகர(  

(வ.கி) ம�'((ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 4.அ(பCேமலகர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ந�* ெத/ வா��-3 , 5.அ(பCேமலகர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�* ெத/ வா��-3 

, 6.அ(பCேமலகர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) மBைத* ெத/ வா��-3 , 7.அ(பCேமலகர( 

 (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-1 , 8.அ(பCேமலகர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கி/<தவெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� ப-க( )திய க�Aட(    

,கட(பQ�A 613101

1. அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) வட-�ெத/ வா��-1 , 

2.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) கீழ*ெத/வா��-1 , 3.அ(பCேமலகர( 

(வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 4.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  

கட(மQ�A (ஊ) மBைத வா��-1 , 5.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) 

ெத��ெத/ வா��-1 , 6.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) மBைத ெத/ 

வா��-1 , 7.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) அ(பCேம:நகர( 

சாைல*ெத/ வா��-2 , 8.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) 

கிறி<தவெத/ வா��-2 , 9.அ(பCேமலகர( (வ.கி)  கட(மQ�A (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

144 144 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� க�Aட(   ,�ழிமா*+� 613101

1.�ழிமா*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �ழிமா*C� �Aயான* ெத/ வா��-1 , 

2.�ழிமா*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) (ஊ) மாதா ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 

3.�ழிமா*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ)  ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 4.�ழிமா*+�  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அBதள� ப1�ைளயா�ேகாவ1: ெத/  வா��-2 , 5.�ழிமா*+�  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/ அBதள� வா��-2 , 6.�ழிமா*+� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) மாதா-ேகாவ1: ெத/ அBதள� வா��-2 , 7.�ழிமா*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாய1:ெத/ அBதள� வா��-2 , 8.�ழிமா*+� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஒ�ட*ெத/ அBதள� வா��-2 , 9.�ழிமா*+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/<Cவ*ெத/ 

அBதள� , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஹVஜ
 உதவ1ெப'( 

ந�நிைல��ள� ஆ� சி சி க�Aட(, 

ெத�� பா�*த, கிழ-� ப�தி   

,ெவ�ளா(ெபர(O� 613101

1.ெவ�ளா( ெபர(O�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) EVR காலன� வா��-1 , 2.ெவ�ளா( 

ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/ வா��-1 , 3.ெவ�ளா( ெபர(O�  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ந�* ெத/ வா��-1 , 4.ெவ�ளா( ெபர(O�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத��ெத/ வா��-1 , 5.ெவ�ளா( ெபர(O�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-

1 , 6.ெவ�ளா( ெபர(O�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஹVஜ
 உதவ1ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள� ஆ� சி சி க�Aட(, 

ெத�� பா�*த, ேம�� ப�தி   

,ெவ�ளா(ெபர(O� 613101

1.ெவ�ளா( ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ=ணாநக� வா��-2 , 2.ெவ�ளா( 

ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 3.ெவ�ளா( ெபர(O�  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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147 147 ஊரா�சிஒ
றிய ஆர(ப�ப�ள� 

ெத�� பா�*தC   ,பனெவள� 613101

1.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ 1 வா��-1    , 2.ெத
 

ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத
சாVெமய1
ேரா� வா��-1 , 3.ெத
 ெபர(O� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�)*ெத/ வா��-1 , 4.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேம:சாV வா��-1 , 5.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வடசாV வா��-1 , 6.ெத
 

ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலகாலன� வா��-1 , 7.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ேமலேதா�)*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சிஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ-�ப�தி வட-�� பா�*தC,    

,ெத
ெபர(O� 613101

1.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-1 , 2.ெத
 ெபர(O� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள�ெத/ வா��-1 , 3.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெமய1
ேரா� வா��-1 , 4.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/ வா��-2 , 

5.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 6.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) )Cெத/ வா��-2 , 7.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�ெத/ 

வா��-2 , 8.ெத
 ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெத/ வா��-2 , 9.ெத
 

ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாVய((ம
 ேகாவ1: ெத/  வா��-1 , 10.ெத
 

ெபர(O� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப�ைக வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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149 149 ஊரா�சிஒ
றியந�நிைல�ப�ள�)தியக

�Aட(   ,நாக*தி 613205

1.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 2.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ந�*ெத/ வா��-1 , 3.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 4.நாக*தி 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/ வா��-1 , 5.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சிவ
ேகாய1: ெத/  வா��-1 , 6.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) P�பனா�ெத/ வா��-

1 , 7.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/<Cவ*ெத/ வா��-2 , 8.நாக*தி (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாய1:ெத/ வா��-2 , 9.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

பைழயகாலன� வா��-2 , 10.நாக*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C-காலன� வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள�   

,உைமயவ�ஆ�கா� 613205

1.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) வட-� �Aயான* ெத/ வா��-1 , 

2.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) அ=ணாநக� ெத/ வா��-1 , 

3.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) ெத�� �Aயான* ெத/ வா��-1 , 

4.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) மாVய(ம
 ேகாய1: ெத/ வா��-2 , 

5.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) ேபNசி
 அ(ம
 ேகாய1:ெத/ வா��-

2 , 6.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) காலன�*ெத/  வா��-2 , 7.ஆ�கா� 

(வ.கி) உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) காலன�*ெத/  வா��-2 , 8.ஆ�கா� (வ.கி) 

உைமயவ� ஆ�கா� (ஊ) காலன�*ெத/  வா��-2 , 9.ஆ�கா� (வ.கி) உைமயவ� 

ஆ�கா� (ஊ) மாதா ேகாய1: ெத/  வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -
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151 151 ஆதிதிராவ1ட� நலெதாட-க�ப �ள� 

)திய  க�Aட(   ,க=A]� 613202

1.க=A]�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத��ெத/ வா��-2 , 

2.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 3.க=A]� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேகண1-கைர*ெத/ வா��-2 , 4.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)Cமைன*ெத/ வா��-2 , 5.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா�ேகாவ1:ெத/ 

வா��-2 , 6.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) த_சாe� ெமய1
ேரா� வா��-2 , 

7.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அBேதாண1யா�ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத��. ெத�� பா�*த,  கிழ-� 

ப�தி   ,க=A]� 613202

1.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) G=ணா()-கார* ெத/வா��-1 , 2.க=A]� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) தி/-கா���ப�ள� ேரா� வா��-1 , 3.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

^�-�* ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத��, ேம�� ப�தி, ெத�� பா�*த   

 ,க=A]� 613202

1.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அoமா� ேகாய1: ெத/ வா��-1 , 2.க=A]� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கபால)L காரண1* ெத/ வா��-1 , 3.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கபால)L காரண1* ெத/ வா��-1 , 4.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெப/மா� 

ேகாவ1: ேம:மடவ1ளாக(வா��-1 , 5.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெவ�ளாள�ெத/,ப�ள�வாச:,பா*திமாநக�வா��-1 , 6.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கபால)க?காரண1 ெத/ வா��-1 , 7.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெவ�ளாள*ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ஊரா�சி ஒ
றிய உய�நில �ப�ள� 

(கிழ-� பா�*தC) (ெத�� ப�தி)   

,க=A]� 613202

1.க=A]�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ைவயா' ெமய1
 ேரா� கீ?பாதிவா��-2 , 

2.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/ வா��-3 , 3.க=A]� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) அXய(ேப�ைடேரா� வா��-2,3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ேம�� பா�*தC ெத�� க�Aட(    

,க=A]� 613202

1.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
 ேகாவ1: மடவ1ளா-க(வா��-3 , 2.க=A]� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) �ள*Cேம��ெத/ வடசாV வா��-3 , 3.க=A]� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) �ள*Cேம��ெத/ கீ?சாV வா��-3 , 4.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

�ள*Cேம��* ெத
 கீ?சாV வா��-3 , 5.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேம��*ெத/வா��-3 , 6.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெப/மா�ேகாய1:ச
னதிெத/வா��-3 , 7.க=A]� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கிறி<Cவெவ�ளாளெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சிஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� 

வட-� ப�தி கிழ-� பா�*தC,     , 

ராேஜBதிர( 613205

1.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/ வா��1 , 2.இராேஜBதிர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சி
னேமல�ேப�ைட வா��2 , 3.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கீழ-கb=ட� ெத/ வா��-2 , 4.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ப�ள�-�ட*ெத/ வா��-2 , 5.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(பலகார*ெத/ 

வா��-2 , 6.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^தலியா� ெத/ வா��-2 , 

7.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய1: ெத/  வா��   2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சிஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள�  

கிழ-� பா�*தC,    ,ராேஜBதிர( 

613205

1.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� ெத/ வா��-1 , 2.இராேஜBதிர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேமல�ேப�ைட வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

158 158 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� 

(கிழ-� க�Aட()   

,அ(ம
ேப�ைடராேஜBதிர( 613205

1.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபா
ன�ய(ம
 ேகாவ1:ெத/ வா��-3 , 

2.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆ�கா� வட-� ெத/  வா��-3 , 

3.இராேஜBதிர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆ�கா� ந�*ெத/ வா��-3 , 4.இராேஜBதிர( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆ�கா� ெத�� ெத/  வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள� வட-�ப�தி 

  ,மண-கர(ைப 613205

1.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) P�பனா�ெத/ வா��-2 , 2.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சி
னெச�A*ெத/ வா��-2 , 3.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வட-�ெவ�ளாள*ெத/ வா��-2 , 4.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத��ெவ�ளாள*ெத/ வா��-2 , 5.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வாண1ய*ெத/ வா��-2 , 6.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) தNச� ெத/ வா��-2 , 

7.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல*ெத/ வா��-1 , 8.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) மய1: நக� வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள� ெத��ப�தி  

 ,மண-கர(ைப 613205

1.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) இBதிராகாலன� வா��-3 , 2.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) க�ள�ெத/ வா��-3 , 3.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( 

வா��-3 , 4.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள� ேம�� 

ப�தி   ,மண-கர(ைப 613205

1.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) ரா3நக� வா��-2 , 2.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெஜ()காேவVகைர வா��-2 , 3.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெசப<தியா�ேகாவ1:ெத/ வா��-3 , 4.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாவ1:ெத/ வா��-3 , 5.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) ைத-கா: 

வா��-1 , 6.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) ராகேவBதிராநக� வா��-3 , 

7.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஜ;�ள�நக� வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 �ழBைதக� நலகா�பக(பா:வாA 

அைற.6   ,மண-கர(ைப 613005

1.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) வாண1ய*ெத/ வா�� 4 , 2.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ராகேவBதிரா நக� வா��  4 , 3.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காBதி நக� வா��  4 , 4.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ=ணாநக� வா��4 , 

5.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) எ(ஜிஆ�நக� வா��-4 , 6.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) மண:ேம� வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஒ
றிய ஆர(ப�ப�ள� 

பைழய-க�Aட(   ,அரw�, 

ராேஜBதிர( 613205

1.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 2.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ வா��-1 , 3.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கிழ-�ெத/ வா��-1 , 4.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 

5.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/ வா��-1 , 6.மண-கர(ைப (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வ
ன�ய�ெத/ வா��-1 , 7.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C*ெத/ வா��-1 , 8.மண-கர(ைப (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல*ெத/ வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 மlராபாX உதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள�    ,ஆவ1-கைர 613202

1.ஆவ1-கைர  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெர�ைட-ேகாய1: ேமல*ெத/வா��-1 , 

2.ஆவ1-கைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) )Cமைன-க�� ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-2 , 

3.ஆவ1-கைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெசQகேம�* ெத/ ைத-கா: ெத/வா��-2 , 

4.ஆவ1-கைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெர�ைட-ேகாவ1: ந�*ெத/வா��-1 , 

5.ஆவ1-கைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெசQகேம� )Cமைன-க��, ெதா�A*ேதா�) 

வா��-2 , 6.ஆவ1-கைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெதா�A*ேதா�), மாதாேகாய1: ெத/ 

வா��-2 , 7.ஆவ1-கைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) )Cமைன-க��வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� , 

ெத�� பா�*த அைற எ= 1   

,வ ;ரசிQக(ேப�ைட 613202

1.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெசQகேம� வா�� 1 , 

2.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மண:ேம� வா�� 2 , 

3.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) இBதிரா நக� வா�� 2 , 

4.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா�  வா��  2 , 

5.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ=ணாதிட: வா�� 2 , 

6.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ வா�� 2 , 

7.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா�� 3 , 

8.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா�� 3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� , 

ெத�� பா�*த அைற எ= 2   

,வ ;ரசிQக(ேப�ைட 613202

1.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��*ெத/வா��-2 , 

2.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி  (வ.கி) ம�'((ஊ) ந�*ெத/வா��-3 , 

3.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/வா��-4 , 

4.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) கிVX�*ெத/ வா��-3 , 

5.க:யாண)ர( இர=டா( ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) இளமாVய(ம
 ேகாவ1: 

ெத/ வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�தி வட-� பா�*தC   

,ெபா
னாவைர 613202

1.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெப
னாவைர காமராஜ� 

நக�வா��-3 , 2.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெப
னாவைர 

ேமல*ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா�*தC வட-�- க�Aட(   

 ,ெபா
னாவைர 613202

1.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெப
னாவைர கீழ*ெத/ வா��-3 

, 2.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) க:யாண)ர( 

காள�ய(ம
ேகாவ1:ெத/வா��-7 , 3.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) க:யாண)ர( சா(ப
ேகாவ1:ெத/வா��-7 , 4.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) க:யாண)ர( காமராஜ� நக�வா��-7 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி    ,^கமCபBத� 613201

1.^காசா க:யாண)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� ந�-கைட வா��-3 , 

2.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) �:<தா
 ெத/ ^கமCபBத� வா��-

2 , 3.^காசா க:யாண)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி
னக=A]� வா��-2 , 

4.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^கமC பBத� கf(நக� ^த: ெத/ 

வா��-3 , 5.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^கமC பBத� கf(நக� 

இர=டாவC ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க �ப�ள� 

வட-� ப�தி   ,^கமCபBத� 613201

1.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) கf( நக� ^த: ,P
றாவC ெத/ 

^கமC பBத�வா� , 2.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) காசி( நக�வா��-3 

, 3.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ரஹி( நக�  ^த: ெத/^கமC 

பBத�வா��-3 , 4.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ரஹி( நக�  இர=டா( 

ெத/^கமC பBத�வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க �ப�ள� 

வட-� க�Aட(   ,^கமCபBத� 

613201

1.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-3 , 2.^காசா 

க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெச-கA ெத/ வா��-1 , 3.^காசா க:யாண)ர( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) தியாகராச� காலன�வா��-1 , 4.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ைமத;
 ெத/வா��-1 , 5.^காசா க:யாண)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)Cவட-�*ெத/வா��-2 , 6.^காசா க:யாண)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வடக�ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172 அலேமRமQகா உதவ1 ெப'( 

ெதாட-க ப�ள� வட-� ப�தி   

,க:யாண)ர( ^த:ேச*தி 613201

1.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி
ன க=A]� வா��-2 , 

2.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( ஒ*ைத*ெத/ வா��-

1 , 3.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( இர�ைட ெத/ 

வா��-1 , 4.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) மoந;தி�ேப�ைட 

ேமய1
ேரா� வா�� -1 , 5.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மoந;தி�ேப�ைட வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அலேமRமQகா உதவ1 ெப'( 

ெதாட-க ப�ள� ெத�� ப�தி   

,க:யாண)ர( ^த:ேச*தி  613201

1.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதவ�நக� வா��-3 , 

2.க:யாண)ர( ^த: ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) க:யாண)ர( 

ெபVய�ைர*ெத/வா��-2 , 3.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாண1-கவாசக� ெத/ வா��-1 , 4.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

இளமாVய(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� ப�தி    ேம�� பா�*தC,   

,^கமCபBத� 613201

1.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C அ-ரஹார(வா��-1 , 

2.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^கமCபBத� வட-� ெத/ வா��-

3 , 3.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

^கமCபBத�சாைல*ெத/வா��-3 , 4.க:யாண)ர(^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ந�கைட வய: ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி கிழ-� பா�*தC   

,^கமCபBத� 613201

1.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^கமCபBத�ஹ*த;ஜா நக�வா��-3 

, 2.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^கமC ப�ள�வாச: ெத/வா��-

3 , 3.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^கமCபBத�ெத�� ெத/வா��-

3 , 4.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கலியா*தா ம=டப( 

கீழ-கைர/வா��-3 , 5.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) கலியா*தா 

ம=டப( ேமல-கைரவா��-3 , 6.க:யாண)ர(^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ந��ப�ைகவா��-3 , 7.க:யாண)ர( ^த:ேச*தி (வ.கி) ம�'( (ஊ) த_சாe� 

ெமய1
ேரா� வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

ேம��ப�தி    ,ேமலஉ*தமந:W� 

613201

1.உ�)காNசி ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல உ*தம ந:W� ேமல 

�Aயான*ெத/வா��-2 , 2.உ�)காNசி ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல உ*தம 

ந:W� கீழ �Aயான*ெத/வா��-3 , 3.உ�)காNசி ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல உ*தம ந:W� ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த க�Aட(   

,உ�)-காNசி�ேப�ைட 613201

1.உ�)காNசி ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான ெத/வா��-1 , 2.உ�)காNசி 

ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 அ
னOரண1ய(மா� உதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள� ேம�� ப�தி   

,தி/Nேசா�'*Cைற 613202

1.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/வா��-2 , 

2.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள�ெத/வா��-2 , 

3.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/வா��-2 , 4.தி/Nேசா�'*Cைற 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 5.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ந� ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 6.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) கீழ ஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அ
னOரண1ய(மா� உதவ1�ெப'( 

ெதாட-க�ப�ள� கிழ-�ப�தி   

,தி/Nேசா�'*Cைற 613202

1.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/வா��-2 , 2.தி/Nேசா�'*Cைற 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ச
னதி ெத/வா��-2 , 3.தி/Nேசா�'*Cைற  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ஆ�றQகைர*ெத/வா��-2 , 4.தி/Nேசா�'*Cைற  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சாைல-கார*ெத/வா��-2 , 5.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கைட*ெத/வா��-2 , 6.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெச�A*ெத/வா��-

2 , 7.தி/Nேசா�'*Cைற (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேசன�ய* ெத/வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

வட-� ப�தி ேம�� பா�*C   

,)Cமா*+� 614206

1.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) )Cமா*+� கீழ* ெத/ வா��-1 , 2.மா*+� 

கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப�A*ேதா�) வா��-1 , 3.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ச-கிலிய*ெத/ வா��-1 , 4.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

லிQக*தAேம� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 Cவ-க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி ேம�� பா�*C   

,)Cமா*+� 614206

1.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ச
னதி ெத/ வா��-4 , 2.மா*+� கிழ-� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழெவ�A* ெத/ வா��-4 , 3.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) அ(பலகார*ெத/ வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

ஒ*தவ ;�   ,மா*+� கிழ-� 613201

1.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஒ*ைதவ ;� வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஆதி திராவ1ட நல�ப�ள� வட-� 

பா�*த )திய க�Aட*தி
 ெத�� 

ப�தி காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/    

,மா*+� கிழ-� 614206

1.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� காள�ய(ம
 ேகாய1: ெத/ 

வா��-3 , 2.மா*+� கிழ-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதா ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அ உ நி ப�ள� ேவைலவாX�)  

தி�டக�Aட( கீ?)ற( வட-� 

பா�*தC   ,மா*+� ேம��  614206

1.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேரா��* ெத/ வா��-1 , 2.மா*+� 

ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�பாதி அVசன ெத/ வா��-1 , 3.மா*+� ேம��(வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெதா�A ம=டப* ெத/ வா��-1 , 4.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) 

தி/ம_சன வ ;தி வா��-3 , 5.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�* ெத/ 

வா��-1 , 6.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) காம
ேகாய1: ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அ உ நி ப�ள� ேவைலவாX�)  

தி�டக�Aட( கீ?)ற( கிழ-� 

பா�*த    ,மா*+� ேம��  614206

1.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 2.மா*+� ேம��(வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/ வா��-3 , 3.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வ�க*ெத/ வா��-3 , 4.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
 ேகாய1: ெத/ 

வா��-3 , 5.மா*+� ேம��(வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�.)திய 

க�Aட(   ,த=டாQேகாைர 614206

1.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( வா��-1 , 2.த=டாQேகாைர 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(ப�ட
 திட: ெத/ வா��-1 , 3.த=டாQேகாைர (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அANேசV ெத/ வா��-1 , 4.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஒ*ைத ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 5.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 6.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ-காNசாவA வா��-1 , 7.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா� வா��-

1 , 8.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) தள�ய�ப*திட: வா��-1 , 

9.த=டாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவௗய1ர*+� வா��-2 , 10.த=டாQேகாைர 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெச�A�ப*C வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187 ஊரா�சி ஒ
றிய அRவலக 

க�Aட(, அ-ரஹார(   ,ந:லிNேசV 

614206

1.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல அVசன* ெத/  வா��-1   , 2.ந:லிNேசV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ அVசன* ெத/ வா��-1    , 3.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) )Cமைன-கா�� ெத/ வா��1 , 4.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�) 

திட: ெத/  வா��1 , 5.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ச-கிலிய* ெத/ வா��-1 , 

6.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� �Aயான ெத/ வா��-2 , 7.ந:லிNேசV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார*ெத/ வா��-2 , 8.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வட-� �Aயான* ெத/ வா��-2 , 9.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-கா சாவA 

வா��-1 , 10.ந:லிNேசV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேவ�டா(பாA ெத/ வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-கக�ப�ள�. 

ெத�� க�Aட(   ,மானாQேகாைர 

614206

1.மானாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) மானாQேகாைர �Aயான*ெத/ வா�� எ= 1 

, 2.மானாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ ;ரமா_ேசV �Aயான*ெத/ வா�� எ= 1 , 

3.மானாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ ;ரமா_ேசV அVசன காலன�  வா�� எ= 1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-கக�ப�ள�. 

ெத�� க�Aட(, கிழ-� ப�தி, 

ெத�� பா�*த    ,மானாQேகாைர 

614206

1.மானாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேரா��*ெத/ வா�� எ= 2 , 

2.மானாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C அVசன காலன�  வா�� எ= 2 , 

3.மானாQேகாைர (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா�� எ= 2 , 

4.மானாQேகாைர (ஊ) ச*திர( ெநடா� வா�� எ=   3 , 5.மானாQேகாைர (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A ேகாய1: ெத/  வா�� எ=  3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�  

வட-� க�Aட(   ,தி/ேவத-�A 

613202

1.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A ெத��* ெத/ வா��-1 , 

2.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A ேம��* ெத/ வா��-1 , 

3.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A வட-�* ெத/ வா��-1 , 

4.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A கிழ-�* ெத/ வா��-1 , 

5.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A ந�*ெத/ வா��-1 , 

6.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A ேரா��*ெத/ வா��-1 , 

7.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A )Cமைன ெத/ வா��-1  , 

8.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A ெபVய ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-

2 , 9.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A சிறிய ஆதிதிராவ1ட� ெத/ 

வா��-2 , 10.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/ேவC�A வட-� மாதா ேகாய1: 

ெத/ வா��-2 , 11.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� மாதாேகாவ1: ெத/ 

வா��-2 , 12.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^-�றிNசிதிட: ெத/  வா��-2 , 

13.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழெநடா� �Aயான*ெத/ வா��-3 , 

14.தி/ேவC�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

)திய க�Aட(, வட-� பா�*த, 

கிழ-� ப�தி   ,ேதா�ட-கா� 613003

1.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆலQ�Aவட-� ெத/ வா��1 , 2.ேதா�ட-கா� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆலQ�Aந�* ெத/  வா��1 , 3.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ஆலQ�A ெத��*ெத/  வா��1 , 4.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆலQ�Aஅ=ணா நக�  வா��1 , 5.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆலQ�A 

காள�ய(ம
 ேகாய1:ெத/ வா��1 , 6.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA 

ெமய1
ேரா� வா��2 , 7.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA )C*ெத/ 

வா��2 , 8.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA வட-�*ெத/ வா��-2 , 

9.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA மாதா ேகாய1: ெத/ வா��-2 , 

10.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA ெத��ெத/ வா��-2 , 

11.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA நாடா� ெத/ வா��-2 , 

12.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/வாA �Aயான*ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

)திய க�Aட(, வட-� பா�*த 

ேம�� ப�தி   ,ேதா�ட-கா� 613003

1.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�ட-கா� காமாரா3 நக� வா��-3 , 

2.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�ட-கா� ப1�ைளயா� ேகாய1: ெத/ வா��-

3 , 3.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�ட-கா� ந�*ெத/ வா��-3 , 

4.ேதா�ட-கா� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதா�ட-கா� ெத��ெத/ வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 அரG உய�நிைல� ப�ள� ேம�� 

பா�*த வட-� ப-க க�Aட(   

,தாள-�A,ெகா=டவ�டா
திட: 

613003

1.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைல*ெத/ வா��1 , 

2.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகா=டவ�டாBதிட: �Aயான*ெத/ 

வா��-1 , 3.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) அVசன*ெத/ வா��-1 , 

4.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) தாழ-�A �Aயானவ� ெத/ வா��-2 , 

5.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^/-கQ�A மாதா ேகாய1: ெத/ 

வா��-3 , 6.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^/-கQ�A அVசன*ெத/ 

வா��-3 , 7.ெகா=டவ�டாBதிட: (வ.கி) ம�'( (ஊ) கிள�யY� அVசன*ெத/ 

வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ந:லாய
 உதவ1ெப'( 

ந�நிைல�ப�ள� வட-�ப�தி   

,நரசநாயக)ர( 613003

1.நரசநாயக)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) சார�ப�ள( வா��-2 , 2.நரசநாயக)ர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ப_சார( வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஒ
றிய aலக க�Aட(   

,வயW� 613003

1.நரசநாயக)ர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) வயW� கைட*ெத/ வா��-1 , 2.நரசநாயக)ர( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வயW� �Aயான*ெத/ வா��-1 , 3.நரசநாயக)ர( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 64 of 105



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

196 196 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள� வட-� 

க�Aட(, ேம�� பா�*த    ,ராமா)ர( 

613003

1.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) தNச
தி/*திெத/ வா��-1 , 2.இராமா)ர( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) கைட* ெத/ வா��-1 , 3.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) எ( ஜி ஆ� 

நக� வா��-1 , 4.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெமய1
 ேரா� வா��-1 , 

5.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) வட-� ெத/ வா��-1 , 6.இராமா)ர( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) ெந:லி-காX சாைல வா��-1 , 7.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) 

�Aயான* ெத/ வா��-1 , 8.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெத�� ெத/ வா��-1 

, 9.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) கீழ* ெத/ வா��-1 , 10.இராமா)ர( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) ேவளா� ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஆதிதிராவ1ட�நல�ப�ள� வட-� 

க�Aட(, கிழ-� பா�*த    ,ராமா)ர( 

613003

1.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ந�* ெத/ வா��-2 , 2.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'( 

 (ஊ) மாVய(ம
 ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 3.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-2 , 4.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ேமல* ெத/ 

வா��-2 , 5.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) அBேதாண1ய� ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

6.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

7.இராமா)ர( (வ.கி) ம�'(  (ஊ) மண: ேம� வா��-2 , 8.இராமா)ர( (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) நாடா� காலன� வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�. 

ேம�� ப�தி   ,தி�ைட 613003

1.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� வட-� ெத/ வா��-1 , 2.தி�ைட (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 3.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��* ெத/ 

வா��-1 , 4.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலன� ேமல*ெத/ வா��-1 , 5.தி�ைட 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 6.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) காBதி நக� 

காGந*த( வா��-2 , 7.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-2 , 8.தி�ைட 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( வா��-2 , 9.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ 

வா��-2 , 10.தி�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சிஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�   

,�டW� 613003

1.�டW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) நBதவன* ேதா�ட( வா��-1 , 2.�டW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 3.�டW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/ வா��-

2 , 4.�டW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபVய அVசன*ெத/ வா��-3 , 5.�டW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 6.�டW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/ 

வா��-2 , 7.�டW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-2 , 8.�டW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சி
னஅரசன*ெத/ வா��-3 , 9.�டW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கீழஅரசன*ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 ஊ ஒ ஆர(பப�ள� )தியக�Aட( 

ேம��ப�தி   ,�/QகM� 613003

1.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �/QகM� �Aயான* ெத/ வா��-1 , 

2.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆ�'- கைர வா��-1 , 3.�/QகM� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ-ராஹார( வா��-1 , 4.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள� அ(ம
 

ேகாய1: ெத/ வா��-1 , 5.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமா�சிய(ம
 

ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 6.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �லமQகள( 

ெபVயெத/ வா��-2 , 7.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �ளமQகல( சி
னெத/ 

வா��-2 , 8.�/QகM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �ளமQகல( �Aயான* ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊ ரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�, 

ெத�� பா�*த அைற எ= 1 

பா:வாA க�Aட(     ,பVG*த(நக� 

ேமலெவள� 613002

1.ப�ள�ேயறி (வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) பVG*த( நக� வா��-2 , 2.ப�ள�ேயறி 

(வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) GBதரபா=Aய
 நக�  வா��-4 , 3.ப�ள�ேயறி 

(வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) A.சி.டப1:]எ<.காலன�  வா��-4 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�, 

ெத�� பா�*த அைற எ= 2 

பா:வாA க�Aட(  ேமலவ ;தி   

,பVG*த(நக� ேமலெவள� 613002

1.ப�ள�ேயறி (வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) ராேஜBதிர)ர( ஆதிதிராவ1ட� காலன� 

வா��-4 , 2.ப�ள�ேயறி (வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) வடகா:  வா��-4 , 

3.ப�ள�ேயறி (வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) மரவணப*C வா��-4 , 4.ப�ள�ேயறி 

(வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) காமா�சி அ(ம
 ேதா�ட( வா��-4 , 

5.ப�ள�ேயறி (வ.கி) கள�ேம� ேமலெவள� (ஊ) ப�ள�ேயV வா��-4 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203 ஊரா�சிஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

ேம�� ப�தி   ,கள�ேம� 613002

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) கள�ேம� ெத��* ெத/ வா��-1 , 2.ேமலெவள� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கள�ேம�ேமல* ெத/ வா��-1 , 3.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) கள�ேம� நVேம� வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சிஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

கிழ-� ப�தி, ெத�� பா�*த    

,கள�ேம� 613002

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெர�A�பாைளய( ெர�A* ெத/ வா��-1 , 

2.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமா�சி)ர( வா��-1 , 3.ேமலெவள� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ச-கரா(ேப�ைட வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய கிராம ேசைவ 

ைமய( கிழ-� ப�தி, ெத�� பா�*த 

ந��ப�தி   ,ேமலெவள� 613002

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவQகேட<வரா நக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ராகேவBதிரா நக� வா��-2 , 3.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆ=டா� நக� வா��-2 , 4.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவQகடாசலபதிநக� 

வா��-2 , 5.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிQகெப/மா��ள( கீ?கைர வா��-2 , 

6.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/நக�சQகரா)ர( வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய கிராம ேசைவ 

ைமய( கிழ-� ப�தி ேம�� 

க�Aட(   ,ேமலெவள� 613002

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1-ேன<வராநக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேக.வ1. நாn� ேதா�ட( வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய அQக
வாA 

க�Aட( வட-� பா�*த ேம�� 

ப�தி   ,சி்Qக�ெப/மா� �ள(

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/நக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சிQகெப/மா��ள( வடகைர வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 மா/தி ந�சV�ப�ள� வட-� பா�*த 

அைற எ= 1   

,வகா�நக�,ேமலெவள�, த_சாe�

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ச�தகிV  நக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ^*C மlனா�சி நக� வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 மா/தி ந�சV�ப�ள� வட-� பா�*த 

அைற எ= 2   

,வகா�நக�,ேமலெவள�, த_சாe�

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மேணா நக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) K.Vநக� வா��-2 , 3.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அரG நக� வா��-2 , 

4.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மண1 நக� வா��-2 , 5.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) தனெல�Gமி நக� வா��-2 , 6.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ
ைன நக� 

வா��  2 , 7.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப*மாவதி நக�வட-� வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 மா/தி ந�சV�ப�ள� வட-� பா�*த 

அைற எ= 3   

,வகா�நக�,ேமலெவள�, த_சாe�

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ�C:வஹா� நக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வ1ஜய நக� வா��-2 , 3.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மா/தி நக� 

வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 மா/தி ந�சV�ப�ள� வட-� பா�*த 

அைற எ= 4   

,வகா�நக�,ேமலெவள�, த_சாe�

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேகாத=டபாண1 ப1�ைள நக� வா��-2 , 

2.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப*மாவதி நக�ெத�� வா��-2 , 3.ேமலெவள� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவச-தி நக� வா��-2 , 4.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அலேமR நக� வா��-2 , 5.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^/க
 நக� வா��-2 , 

6.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவQகேட<வரா நக� வா��-2 , 7.ேமலெவள� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) Tநக� வா��-2 , 8.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாகராஜ
 

நக� வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ஊரா�சி ஒ
றிய ச^தாய�ட 

க�Aட( கிழ-� பா�*தC   

,ெஜபமாைல)ர(, ேமலெவள� 613002

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெஜபமாைல)ர( பைழயெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஒ
றிய ச^தாய�ட 

க�Aட( வட-� பா�*தC   

,ெஜபமாைல)ர(, ேமலெவள� 613002

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெஜபமாைல)ர( )C*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊ ஒ C ப�ள�  ெத�� பா�*த 

அைற எ= 1   

,ஆ�ரகா(ப=Aத�நக�, ேமலெவள� 

613004

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) உமாசிவ
 நக� வா��-2 , 2.ேமலெவள� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ஆ�ரகா( ப=Aத� 1ஆ( ெத/ வா��-2 , 3.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ஆ�ரகா( ப=Aத� நக�2-ஆ( ெத/ வா��-2 , 4.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆ�ரகா( ப=Aத� 3 ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊ ஒ C ப�ள� ேம�� ப�தி ெத�� 

பா�*த அைற எ= 2   

,ஆ�ரகா(ப=Aத�நக�, ேமலெவள� 

613004

1.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆப1ரகா( ப=Aத� 4ஆ( ெத/ வா��-2 , 

2.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆப1ரகா( ப=Aத� 5( ெத/ வா��-2 , 

3.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆப1ரகா( ப=Aத�நக� வட-� வா��-2 , 

4.ேமலெவள� (வ.கி) ம�'( (ஊ) P.R.நக� வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல�ப�ள� 

வட-� ப�தி ேம�� பா�*தC    

,ராமநாத)ர( 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXய
 தி/வ�Kவ� நக�  வா��-5 , 

2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கைரயா
ப�A கீழஉ�பVைக ெத/ வா��-6 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ-� க�Aட( ெத�� ப�தி ேம�� 

பா�*தC      ,ராமநாத)ர( 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அBேதான�ய� ேகாவ1: ெத/ வா��-6 , 

2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) இBதிரா நக� வா��-6 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� க�Aட( கிழ-� ப�தி 

வட-� பா�*தC   ,மாேனாஜி�ப�A 

613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சரGவதி நக� வா�� 7 , 2.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கைரயா
ப�A கீழஉ�பV-ைக ெத/வா��6 , 3.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வனC�கா நக� வா�� 1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� க�Aட( ந� ப�தி வட-� 

பா�*தC      ,மாேனாஜி�ப�A 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேதவ1நக� வா�� 2 , 2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) நாகராஜ
 நக� வா�� 1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� க�Aட( ேம�� ப�தி 

வட-� பா�*தC      

,மாேனாஜி�ப�A 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சர<வதி நக�வா��-7 , 2.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) இராமலிQக)ர( வா��-5 , 3.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வனC�கா நக�வா��-5 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல� 

ப�ள� ெத�� பா�*த ேம�� ப�தி 

க�Aட(   ,மாேனாஜி�ப�A 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அBேதாண1யா� ேகாவ1: ெத/ வா��-6 , 

2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/Lணசாமி நக�வா��-4 , 3.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) உமாமேக<வர
 நக�வா��-8 , 4.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) வ1*யா நக�வா��-3 , 5.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெரQகசாமி 

நக�வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஆதிதிராவ1ட� நல உய�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க�Aட( ெத�� ப�தி கிழ-� 

பா�*தC      ,மாேனாஜி�ப�A 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ
ைன சிவகாமி நக�வா��-8 , 

2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) எ.எ<.எ(. காலன�வா��-4 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஆதிதிராவ1ட�  உய�நிைல�ப�ள� 

ேம��-க�Aட( ந�பாக( கிழ-� 

பா�*தC     ,மாேனாஜி�ப�A 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஓ*தாசி*ெத/ வா��-1 , 2.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா� அ(பல-கார* ெத/ வா��-1 , 3.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 4.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஓjQைக* ெத/ வா��-2 , 5.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமா�சி)ர( 

வா��-2 , 6.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��*ெத/ வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

224 224 ஆதிதிராவ1ட� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத��க�Aட( வட-� பாக( கிழ-� 

பா�*தC     ,மாேனாஜி�ப�A 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம(பால( வட-� ெத/ வா��-2 , 

2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� மாேனாஜி�ப�Aவா��-2 , 

3.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல மாேனாஜி ப�Aவா��-3 , 

4.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) உ�பVைக ெத/வா��-3 , 5.இராமநாத)ர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) இBதிரா நக�வா��-3 , 6.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காமா�சி நக�வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,)C-க�Aட(   

,ெர�A�பாைளய( 613004

1.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� P�பனா�  ெத/ வா��-1 , 

2.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கைட*ெத/ வா��-1 , 3.இராமநாத)ர(  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ=ணா நக� வா��-2 , 4.இராமநாத)ர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� 

P�பனா�ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப�*தக�Aட(.   

,ச-கரசாமBத( 613002

1.ச-கரசாமBத( (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ வா�� 1 , 2.ச-கரசாமBத( (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா�� 1 , 3.ச-கரசாமBத(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத��*ெத/ வா��1,2 , 4.ச-கரசாமBத(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாVய(ம
 ேகாய1: 

ெத/  வா�� 2 , 5.ச-கரசாமBத( (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாவ:மர*ெத/ வா�� 2 , 

6.ச-கரசாமBத(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா� வா�� 2 , 7.ச-கரசாமBத(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா�� 1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 ஆதி திராவ1ட� நல�ப�ள�. )திய 

வட-� க�Aட(   ,வடகா: 613608

1.ெவ=ணேலாைட (வ.கி) வடகா: (ஊ) வடகா: �Aயான ெத/  வா�� 1 , 

2.ெவ=ணேலாைட (வ.கி) வடகா: (ஊ) ேமல*ெத/ வா��1,2 , 3.ெவ=ணேலாைட 

(வ.கி) வடகா: (ஊ) மாதா ேகாய1: ெத/  வா�� 2 , 4.ெவ=ணேலாைட (வ.கி) 

வடகா: (ஊ) கீழ*ெத/ வா�� 2 , 5.ெவ=ணேலாைட (வ.கி) வடகா: (ஊ) 

ெவ=ணேலாைட வா�� 2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

கிழ-� ப�தி ெமய1
ேரா�   

,சீராM� 613002

1.சீராK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� �Aயான ெத/  வா�� எ= 1    , 2.சீராK� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான ெத�� ெத/  வா�� எ= 1    , 3.சீராK� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ)  ேரா�� ெத/   வா�� எ= 1    , 4.சீராK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காள�ய(ம
 ேகாய1: ெத/  வா�� எ=  2 , 5.சீராK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)Cகாலன� ெத/  வா�� எ=  2 , 6.சீராK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1: 

ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

கிழ-��ப�தி, ெத�� பா�*த    

,ெத
னQ�A 613601

1.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஒ*ைத ெத/ வா�� 1 , 

2.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ* ெத/ வா�� 2 , 3.ப1�ைளயா�ந*த( 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல* ெத/ வா�� 1 , 4.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வட-� ெத/ வா�� 1 , 5.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ம�'( (ஊ) ச-கிலிய ெத/ 

வா�� 1 , 6.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ம�'( (ஊ) கிறி<தவ ெத/ வா�� 1 , 

7.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) சாைல* ெத/ வா�� 1 , 

8.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) ெத�� ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�. 

ேம�� ப�தி, ெத�� பா�*த    

,ெத
னQ�A 613601

1.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) கீழ* ெத/ வா��-2 , 

2.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) ந�*ெத/ வா��-3 , 

3.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) வட-� ெத/ வா��-2 , 

4.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) ேமலெத/ வா��-3 , 

5.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1,2 , 

6.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) அயனா)ர( ெத/ வா��-1 , 

7.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) ெகாச*ெத/ வா��-1 , 

8.ப1�ைளயா�ந*த( (வ.கி) ெத
னQ�A (ஊ) மாதாேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஆதி திராவ1ட�நல�ப�ள� ேம�� 

ப�தி,வட-� பா�*த    ,ெபர(O� 1  

( ேச*தி   613601

1.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�* ெத/ வா�� 1 , 2.ெபர(O� 1 

( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1�ைளயா� ந*த( அVசன* ெத/ வா�� 1 , 

3.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சQகிலியா
 ��ைட ெத/ வா�� 1 , 

4.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� வளb ெத/ வா�� 1 , 

5.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ வளb ெத/ வா�� 1 , 6.ெபர(O� 1 

( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ* ெத/ வா�� 1 , 7.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேமல* ெத/ வா�� 2 , 8.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ந�*ெத/ வா�� 2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 ஆதி திராவ1ட� நல�ப�ள�, கிழ-� 

ப�தி, வட-� பா�*த    ,ெபர(O� 1 

( ேச*தி   613601

1.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைழய காலன� வா��2 , 2.ெபர(O� 1 

( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C காலன� வா�� 2 , 3.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ/வQ�ள( வா�� 3 , 4.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மாதாேகாவ1: ெத/ வா�� 3 , 5.ெபர(O� 1 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காBதி)ர( வா�� 3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Cவ-க�ப�ள�.கிழ-� ப�தி ெத�� 

பா�*த    ,ெபர(O� 2 ( ேச*தி   

613601

1.ெபர(O� 2 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( வட-�* ெத/ வா�� 1 , 

2.ெபர(O� 2 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( ெத��* ெத/ வா�� 1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Cவ-க�ப�ள�.ேம�� க�Aட( 

ெத�� பா�*த    ,ெபர(O� 2 ( 

ேச*தி   613601

1.ெபர(O� 2 ( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா� வா��1 2 , 2.ெபர(O� 2 

( ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C- காலண1* ெத/ வா�� 2 , 3.ெபர(O� 2 ( 

ேச*தி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ=ணார* ெத/ வா�� 2 , 4.ெபர(O� 2 ( ேச*தி  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கb=ட� ெத/ வா�� 3 , 5.ெபர(O� 2 ( ேச*தி  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) எ:ைல-கார* ெத/ வா�� 3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய ஆர(ப�ப�ள�  

ெத�� ப�தி ேம�� பா�*தக�Aட(  

 ,ராயB+�,613602

1.இராயB+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) க<பா க�ள� ெத/ வா�� 1 , 2.இராயB+�  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா�� 2 , 3.இராயB+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

�ணமQகள( க�ள� ெத/ வா�� 3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -
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236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய ஆர(ப�ப�ள�  

ேம�� பா�*த வட-� க�Aட(     

,ராயB+�,613602

1.இராயB+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) �ணமQகள( ஆதிதிராவ1ட�ெத/  வா�� 4 , 

2.இராயB+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி*தாய: க�ள� ெத/ வா�� 5 , 3.இராயB+�   

(வ.கி) ம�'( (ஊ) சி*தாய: ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா�� 6 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 கிராம ேசைவ ைமய(, ேகாவ1:ப*C 

  ,ேகாவ1:ப*C

1.ேகாய1: ப*C  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சிவ
ேகாய1: ெத/ வா��-1 , 2.ேகாய1: 

ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவ�ளா* ெத/ வா��-1 , 3.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெதா=ைடமா� ெத/ வா��-1 , 4.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட� வட-� ெத/ வா��-1           , 5.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத�� ெத/  வா��-1 , 6.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கீழக�ள� ெத/ வா��-1 , 7.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ=ணாநக� வா��-

1 , 8.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகQைக ச^*திர( உைடயா� ெத/ வா��-

2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 ஆதிதிராவ1ட� நல�ப�ள� வட-� 

க�Aட(, ெத
)ற( அைற எ= 2   

,வ1:வராய
ப�A 613602

1.ேகாவ1:ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகQைக ச^*திர(  கி/<Cவ* ெத/   

வா��-2 , 2.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகQைக ச^*திர( அBேதான�யா� 

ேகாவ1: ெத/ வா��-2 , 3.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகQைக ச^*திர(  

பா*திமா நக� வா��-2     , 4.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1:வராய
 ப�A 

கீழ*ெத/  வா��   -3   , 5.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1:வராய
 ப�A  

கி/<Cவ* ெத/ வா��-3  , 6.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1:வராய
 

ப�A  காலன� ெத/   வா��-3 , 7.ேகாய1: ப*C (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1:வராய
 

ப�A அBேதான�யா� ேகாய1:ெத/  வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரG ேம:நிைல�ப�ள�  

ெத��,வட-��ப�தி )தியக�Aட(   

 ,OதW� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�  அ(பல-காரெத/ வா��-1 , 2.OதW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அ-ரஹார( வா��-1 , 3.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 

, 4.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேசb-கைட ஆனBதகாேவV கைர வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரG ேம:நிைல�ப�ள�  ெத��, 

)தியக�Aட( வட)ற( அைற எ= 1 

  ,OதW� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-2 , 2.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காள�ய(ம
 ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 3.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ NV 

நக� வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 அரG ேம:நிைல�ப�ள� ெத�� 

)C-க�Aட( வட)ற( அைற எ= 2  

 ,OதW� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) OதW� ெமய1
 ேரா� வா��-5 , 2.OதW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேம�� அ(பல-கார* ெத/, வா��-4 , 3.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அXயானவர( சாைல வா��-4 , 4.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C-காலன� வா��-5 , 

5.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) நV�றவ� காலன� வா��-5 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 அரசின� ேமலன�ைல�ப�ள�, ெத�� 

)C-க�Aட( வட)ற( அைற எ= 3  

 ,OதW� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) மண1யா�ேதா�ட( வா��-5 , 2.OதW� (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) இBதிரா நக� வா��-5 , 3.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைழயப�ள� வாச:ெத/ 

வா��-5 , 4.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஜ;வா நக� வா��-5 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊர�சிஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

ேம�-�ப�தி   ,OதW� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( சாைல ெத�� வா��-4 , 2.OதW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) OதW� ெமய1
ேரா� வா��-5 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊர�சிஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

ெத��ப�தி   ,OதW� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ரய1லA ேம:பபாக( வா��-5 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஆதிதிராவ1ட� நல Cவ-கப�ள�, 

கிழ-� ப�தி வட-� பா�*த    

,OதW� வட-� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாNசியா� ப�A, அ/ணாநக�, வா��-5 , 2.OதW� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெஜக
ேமாக
 நக�வா��-5 , 3.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெச-கA*ெத/ வா��-5 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246 ஊரா�சி ஓ
றிய Cவ-க�ப�ள�  

கிழ-� ப�தி வட-� பா�*த   

,OதW� வட-� 613602

1.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) சBைத�ேப�ைட ெத/ வா��-5 , 2.OதW� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அகிலா=ேட<வV நக� வா��-5 , 3.OதW� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வ ;ர�)ைடயா
ப�A வா��-5 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-� பா�*த  கிழ-� ப�தி,    

,ஆவார(ப�A 613602

1.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ நாNசியா�ப�� வா��-1 , 

2.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான ெத/ நாNசியா�ப�� வா��-1 , 

3.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆசாV*ெத/ நாNசியா�ப�� வா��-1 , 

4.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாடா� வட-�*ெத/ நாNசியா�ப�A வா��-1 , 

5.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) நாடா� ேமல*ெத/ நாNசியா�ப�A வா��-1 , 

6.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிெத�� ெத/ நாNசியா�ப�� வா��-1 , 

7.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதி ெத/ நாNசியா�ப�� வா��-1 , 

8.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆவார(ப�A ெத��* ெத/1(ெத/ வா��-2 , 

9.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆவார�ப�A ெத��*ெத/ 2(ெத/ வா��-2 , 

10.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப=Aத�ெத/ வா��-2 , 11.ஆவார(ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வட-�ப�A ெத��*ெத/ வா��-2 , 12.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) வட-�ப�A வட-�*ெத/ வா��-2 , 13.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெச�Aயா�ெத/ வா��-2 , 14.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/<Cவ�(((( 

ெத/ வா��-2 , 15.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைதய(ப�Aெத/ வா��-2 , 

16.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா��*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள�    

,நBதவன�ப�A 613602

1.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைதய(ப�A ஆதி 1 வா��-2 , 2.ஆவார(ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) சாைதய(ப�Aஆதிெத/2 வா��-2 , 3.ஆவார(ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) �மM��Aயானெத/ வா��-2 , 4.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேம��*ெத/ வா��-2 , 5.ஆவார(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) �மW� ஆதிெத/ 

வா��-2 , 6. ஆவார(ப�A (வ.கி) நBதவன�ப�A (ஊ) �மW� வா��-3 , 7. 

ஆவார(ப�A (வ.கி) நBதவன�ப�A (ஊ) வட-�*ெத/ வா��-3 , 8. ஆவார(ப�A 

(வ.கி) நBதவன�ப�A(ஊ) ெத��*ெத/ வா��-3 , 9. ஆவார(ப�A (வ.கி) 

நBதவன�ப�A (ஊ) மாதாேகாய1:ெத/ வா��-3 , 10. ஆவார(ப�A (வ.கி) 

நBதவன�ப�A (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-3 , 11. ஆவார(ப�A (வ.கி) 

நBதவன�ப�A(ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த வட-� ப�தி   

,ெதா=டராய
பாA 613602

1.ெதா=டராய
பாA (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�க*ெத/ வா��-1 , 

2.ெதா=டராய
பாA (வ.கி) ம�'( (ஊ) சேவVயா�ேகாவ1:ெத/  வா��-1 , 

3.ெதா=டராய
பாA (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��ெத/  வா��-1 , 

4.ெதா=டராய
பாA (வ.கி) ம�'( (ஊ) கல�) காலன�  வா��-1 , 

5.ெதா=டராய
பாA (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/  வா��-1 , 6.ெதா=டராய
பாA 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1NசY� ப�ைக  வா��-1 , 7.ெதா=டராய
பாA (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) பாலாய1 வய:  வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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250 250 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த    ,அXயனா)ர( 613602

1.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( ெதற�*ெத/1 வா��-1   , 

2.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( ெத��ெத/ 2 வா��-1 , 

3.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( ெத��ெத/3 வா��-1 , 

4.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( வட-�ெத/ வா��-1 , 

5.நBதவன�ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( ெதா=டராய
பாA சாைல  

வா��-1 , 6.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( ரய1லA சாைல  வா�� 

-1 , 7.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர( உைடயா�ெத/  வா��-1 , 

8.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயனா)ர(  சாலிய�ெத/  வா��-1 , 

9.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'((ஊ) ச_சீவ1)ர( வா��-1 , 10.நBதவன�ப�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ச_சீவ1)ர( வா��2 , 11.நBதவன�ப�A   (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

காமேதவமQகள( வா��-2 , 12.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )QகY� 

வட-�*ெத/ வா��-2 , 13.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )QகY� ஆதி 

தி.காலன� 1( ெத/   வா��-2 , 14.நBதவன(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )QகY� 

ஆதி தி.காலன�2( ெத/ வா��-2 , 15.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )QகY� 

ெத�� ெத/ வா��-2 , 16.நBதவன�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கி/*Cவ 

காலன�*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251 ஆதிதிராவ1ட� நல ந�நிைல� ப�ள� 

)திய ெத�� க�Aட*தி
 ந��ப�தி, 

வட-� பா�*தC   

,சி
னகாQேகய(ப�A 613102

1.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�Aேமல*ெத/வா��-1 , 

2.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�Aஆதிதிராவ1ட�ெத/வா��-1 , 

3.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 

, 4.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�Aகாலன� ^த:ெத/ வா��1 

, 5.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபVயகாQேகய(ப�A காலன�2வCெத/ 

வா��-2 , 6.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபVயகாQேகய(ப�Aகாலன� 

ெத��ெத/ வா��-2 , 7.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சி
னகாQேகய
ப�Aேகா[�நக�வா��-2 , 8.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சி
னகாQேகய
ப�Aஆதிதிராவ1ட� ெத/வா��-2 , 9.காQேகய( ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சி
னகாQேகய
ப�Aகிறி<Cவ*ெத/ 1வC ெத/வா�� , 

10.காQேகய
ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி
னகாQேகய
ப�A கிறி<Cவ*ெத/ 

2வC ெத/ வா�� , 11.காQேகய
ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி
னகாQேகய
ப�A 

கிறி<Cவ*ெத/ 3வC ெத/ வா�� , 12.காQேகய
ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

சி
னகாQேகய
ப�A கிறி<Cவ*ெத/ 4வC ெத/ வா�� , 13.காQேகய
ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) சி
னகாQேகய
ப�A கிறி<Cவ*ெத/ 5வC ெத/ வா�� , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

252 252 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க� ப�ள� 

ெத�� பா�*தC, ேம�� ப�தி   

,வ1
னY�ப�A 613102

1.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�AஇBC�Aயானெத/வா��-1 , 

2.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�A �Aயான*ெத/ வா��-1 , 

3.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�AஇBC 2வCெத/ வா��-1 , 

4.காQேகய( ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�A இBC 3வCெத/ வா��-1 , 

5.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�Aஆதிதிராவ1ட�2வC ெத/ 

வா��-1 , 6.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�Aஆதிதிராவ1ட� 

3வCெத/ வா��-1 , 7.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�A ெத�� 

காலன�ெத/ வா��-1 , 8.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�A 

ெத��காலன�ெத/ வா��-1 , 9.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வ1
னY�ப�A காBதிநக� வா��-1 , 10.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வ1
னY�ப�Aஏ*த=டா�ெகா�டைகவா��-1 , 11.காQேகய( ப�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) வ1
னY�ப�AஅXயனா)ர(ரய1லAவ ;தி வா��-1 , 12.காQேகய( ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வ1
னY�ப�A ேசாழ
�ள( வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊ. ஒ. ெதா. ப�ள�, கிழ-� பா�*த 

)திய கிழ-� க�Aட(   , 

ேகா�டரா�ப�A 613102

1.ேகா�டர�ப�A (வ.கி) காQேகய
ப�A (ஊ) 

சி
னகாQேகய
ப�Aேகா�டர�)கிறி<Cவ*ெத/ ெத/வ , 2.ேகா�டர�ப�A (வ.கி) 

காQேகய
ப�A (ஊ) சி
னகாQேகய
ப�Aேகா�டர�ப�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா , 

3.ேகா�டர�ப�A (வ.கி) காQேகய
ப�A (ஊ) சி
னகாQேகய
ப�A 

சி
னேகா�டராப�Aவா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -
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254 254 ஆதிதிராவ1டநல�ப�ள� கிழ-� 

பா�*த    ,மாரேனV 613102

1.மாரேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/ வா��-1 , 2.மாரேனV (வ.கி) ம�'( 

(ஊ)  ந�*ெத/ வா�� -1 , 3.மாரேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) மBைதெத/ வா�� -2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 +ய அBேதாண1 உதவ1ெப'( 

ெதாட-க� ப�ள�   ,மாரேனV 613102

1.மாரேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெந�B ெத/ வா��-2 , 2.மாரேனV (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) சேவVயா�ேகாவ1: ெத/  வா��-3 , 3.மாரேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C-காலன� ெத/ வா��-3 , 4.மாரேனV (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C*ெத/ வா��-3 , 

5.மாரேனV  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 6.மாரேனV 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ஒ*த*ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ேம�� பா�*த    ,கட(பQ�A,613102

1.கட(பQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) உைடயா�ெத/ வா��-1 , 2.கட(பQ�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சேவVயா�ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 3.கட(பQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெச�Aயா�ெத/ வா��-1 , 4.கட(பQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள�ெத/ 

ெதா=டா(ப�A வா��-2 , 5.கட(பQ�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) OசாV ெத/ 

ெதா=டா(ப�A வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க �ப�ள� 

ெத�� க�Aட( வட-� பா�*தC   

,இBதW� 613102

1.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான* ெத/ கீழ-�Aயான*ெத/ வா��-1 , 

2.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா�ெத/ வா��-1 , 3.இBதாM� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/,காலன�ெத/வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -
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1 2 3 4 5

258 258 ஆதிதிராவ1ட� நல�ப�ள� ெத�� 

பா�*த    ,கைடய-�A 613102

1.இBதாM� (வ.கி) ம�'( (ஊ) கைடய-�A�Aயானெத/வா��-2 , 2.இBதாM� 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) கைடய-�Aஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 3.இBதK� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கைடய-�A கிறி<Cவெத/வா��-2 , 4.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

கைடய-�A ச-கிலிய* ெத/ வா��-2 , 5.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெந�Q�ள( 

�Aயான ெத/ வா��-3 , 6.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெந�Q�ள( அVசன 

ெத/�வா��-3 , 7.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெந�Q�ள( OசாV ெத/வா��-3 , 

8.இBதK� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெந�Q�ள( கிறி<Cவ ெத/�வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சிஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த    

,ெபா
வ1ைளBதா
ப�A 613102

1.ேசாளக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேவ�பQ�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 

2.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபா
வ1ைளBதா
ப�A வட-�ெத/ வா��-2 , 

3.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபா
வ1ைளBதா
ப�A ேமலெத/ வா��-2 , 

4.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெபா
வ1ைளBதா
ப�A  ஆதிதிராவ1ட� ெத/  

வா��-2 , 5.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப�மாகாலன� வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஆதிதிராவ1ட� ெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*த க�Aட(, 

ஆ<ெப�டா< �ைர     

,ேசாழக(ப�A 613102

1.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ)  ேசாழக(ப�A ேமலெத/ வா��-2 , 

2.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேசாழக(ப�A ந�*ெத/ வா��-2 , 

3.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேசாழக(ப�Aகீழ*ெத/ வா��-2 , 

4.ேசாழக(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேசாழக(ப�A ெத��*ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க�
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261 261 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

வட-�ப�தி ெத�� பா�*தC   

,ெவ=ைடய(ப�A 613602

1.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1:ெத/ வா�� -

2,2.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-

2,3.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலன�*ெத/ வா��-2,4.ெவ=டய(ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வ�க
)C�ப�A வா��-2,5.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வ�க
)C�ப�Aமாதாேகாய1:ெத/வா��-2,6.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

வ�க
)C�ப�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2,7.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேவR�ப�A வா��-2,8.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கா���ெத/ வா��-

2,9.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� �Aயான*ெத/ெவ=ைடய(ப�A 

வா��-1,10.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெவ=டய(ப�A ெமய1
 ேரா� 

 ெவ=ைடய(ப�A,

 

11.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ஆதிதிராவ1ட* ெத/ 

ெவ=ைடய(ப�A வா��-1,12.ெவ=டய(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல* ெத/ 

வா��-1, 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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262 262 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி   ,இராய^=டா
ப�A 

613602

1.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) வட-�*ெத/ 

ராய^=டா
ப�A வா��-3 , 2.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) 

வட-�* ெத/ ராய^=டா
ப�A வா��-3 , 3.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) 

ெவ=டய(ப�A (ஊ) ேமல* ெத/ ராய^=டா
ப�A வா��-3 , 

4.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) மாதாேகாய1:ெத/ 

ராய^=டா
ப�A   வா��-3 , 5.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) 

)C*ெத/வட-�*ெத/ ராய^=டா
ப �A வா��-4 , 6.இராய^=டா
ப�A 

(வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) நாவW�மாதா-ேகாய1:ெத/ ராய^=டா 
ப�A 

வா��-4 , 7.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) நவW�வட*ெத/ 

ராய^=டா
ப�A  வா��-4 , 8.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) 

நவW� ெத��*ெத/ ராய^=டா
ப�A வா��-4 , 9.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) 

ெவ=டய(ப�A (ஊ) உைடயா�ெத/ ராய^=டா
ப�A வா��-4 , 

10.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) கேணச)ர( 

ராய^=டா
ப�A வா��-4 , 11.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) 

நவW� ேமல*ெத/ ராய^=டா
ப�A  வா��-4 , 12.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) 

ெவ=டய(ப�A (ஊ) ேகாணா�ெத/ ராய^=டா
ப�A வா��-4 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -
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263 263 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

ெத�� பா�*தC   

,ராய^=டா
ப�A 613602

1.ெசார-�A�ப�A (வ.கி)  ெவ=டய(ப�A (ஊ) ேகாணா� ெத/ வா��-

5,2.ெசார-�A�ப�A (வ.கி)  ெவ=டய(ப�A (ஊ) �Aயான*ெத/ வா��-

5,3.ெசார-�A�ப�A (வ.கி)  ெவ=டய(ப�A (ஊ) மாதாேகாய1: ெத/ வா��-

5,4.ெசார-�A�ப�A (வ.கி)  ெவ=டய(ப�A (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-

5,5.ெசார-�A�ப�A (வ.கி)  ெவ=டய(ப�A (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�காலன� ெத/ வா��-

5,6.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) ெத��*ெத/ 

ராய^=டா
ப�A வா��-3,7.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) ெவ=டய(ப�A (ஊ) 

ந�*ெத/ ராய^=டா
ப�A வா��-3,8.இராய^=டா
ப�A (வ.கி) 

ெவ=டய(ப�A (ஊ) வட-� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ இராய^=டா
ப�A வா��-

3,அய:நா� வா? வா-காள�க�-
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264 264 ஆதிதிராவ1டநல உய� நிைல� ப�ள� 

)திய ெத�� க�Aட*தி
 வட-� 

பா�*த  கிழ-� அைற   

,^*Cவ ;ரக
Aய(ப�A 613602

1.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� க�ள�ெத/ வா��-1 , 

2.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெத�� கி/<தவ ெத/  வா��-1 , 

3.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) இBதிராகாலன� வா��-1 , 

4.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) காமராஜ�காலன� வா��-1 , 

5.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெமய1
ேரா�வா��-1 , 

6.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� கி/<தவெத/ வா��-2 , 

7.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) வட-� ெத/ வா��-2 , 

8.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-2 , 

9.^*Cவ ;ர-க=Aய
ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெத��ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஆதிதிராவ1டநல உய� நிைல� ப�ள� 

ெத�� )Cக�Aட( வட-� பா�*த 

ேம�� அைற   

,^*Cவ ;ரக
Aய(ப�A 613602

1. வ ;ரமரச
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ)  ஆத;திராவ1ட�ெத/ , 2.வ ;ரமரச
ேப�ைட 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) க�ள�ெத/ கைரயா
ப�Aக�ள�ெத/ , 3.வ ;ரமரச
ேப�ைட 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ேகானா�ெத/ கைரயா
ப�A , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊ. ஒ. ெதா. ப�ள� ெத�� க�Aட( 

வட)ற(   ,ெச:ல�ப
ேப�ைட 613602

1.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 

2.ெச:ல�பனேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/ வா��-1 , 

3.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -
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267 267 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க� ப�ள� 

ேம�� பா�*த ஓ��- க�Aட(   

,ெச:ல�ப
ேப�ைட 613602

1.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��மாதாேகாவ1:ெத/ வா��-2 , 

2.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��*ெத/ வா��-2 , 

3.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
ேரா�ெத/ வா��-2 , 

4.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 

5.ெச:ல�ப
ேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலண1*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

ேம�� க�Aட( ேம�� பா�*த 

வட-� ப�தி   ,சி*திர-�A 613602

1.சி*திர-�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ1ட� ெத/. �ணமQகல(வா��-1 , 

2.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) சேவVயா� ேகாவ1: ெத/,ஆதிதராவ1ட� ெத/ 

சி*த வா�ட , 3.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) )திய க:வ1ராய
ேப�ைட  வா��-

2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�, 

ேம�� பா�*த  கிழ-� க�Aட(     

,சி*திர-�A 613602

1.சி*திர-�A (வ.கி)  ம�'( (ஊ)சாைல*ெத/ வா��-3,4,2.சி*திர-�A (வ.கி) 

 ம�'( (ஊ)ெத��ெத/ வா��-3,3.சி*திர-�A (வ.கி)  ம�'( (ஊ)ந�*ெத/ வா��-

4 அய:நா� வா? வா-காள�க�-
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270 270 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�, 

ேம�� க�Aட( ெத�� ப�தி   

,சி*திர-�A 613602

1.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� )Cேம��*ெத/ வா��-

3,2.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ வா��-4,3.சி*திர-�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) �ணமQகள( ேம��*ெத/ வா��-4,4.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ைவரெப/மா�ப�A  ெசப<தியா� ேகாய1:ெத/, வா��-2,5.சி*திர-�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ைவரெப/மா�ப�A கீழ*ெத/ வா��-2,6.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ைவரெப/மா�ப�A காலன�ெத/ 1 வா��-2,7.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ைவரெப/மா�ப�A காலன�*ெத/-2 வா��-2,8.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ைவரெப/மா�ப�A உைடயா� வட-�*ெத/ வா��-2,9.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ைவரெப/மா�ப�A )C*ெத/ வா��-2,10.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ைவரெப/மா�ப�A உைடயா�ெத��*ெத/ வா��-2,11.சி*திர-�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ைவரெப/மா�ப�A மாதாேகாவ1: ெத/ வா��-2,99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஆதிதிராவ1ட� 

நல�ப�ள�,)C-க�Aட()   , 

க:வ1ராய
ேப�ைட 613601

1.க:வ1ராய
ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/ வா��-1 , 

2.க:வ1ராய
ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதா ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�   , 

க:வ1ராய
ேப�ைட 613601

1.க:வ1ராய
ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) லLமி)ர( வா��-2 , 

2.க:வ1ராய
ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காமரா3நக� வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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273 273 அரசின�  ேம:நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி  வட-� பா�*தC     

,ஆல-�A 613601

1.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா� வா��-1 , 2.ஆல-�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) வட-� �Aயான*ெத/ வா��-1 , 3.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஓ*ைத ெத/ வா��-1 , 4.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1�ைளயா� ேகாவ1:ெத/ 

வா��-1 , 5.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ கிழ-� வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 அரசின�  ேம:நிைல�ப�ள�  

வட-�க�Aட( ெத�� பா�*தC    

,ஆல-�A 613601

1.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 2.ஆல-�A  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ந� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அரசின�  ேம:நிைல�ப�ள�  

ந�ப�தி ெத�� பா�*தC    

,ஆல-�A 613601

1.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� 2வC ெத/ வா��-3 , 2.ஆல-�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெத�� ^த: ெத/  வா��-3 , 3.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C*ெத/ வா��-3 , 4.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதாேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 

5.ஆலQ�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(ேப*க�* ெத/ வா��-3 , 6.ஆலQ�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ப1ஷ� சாலம
 நக�  வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க� 

ப�ள�,வட-�க�Aட(.ெத�� பா�*த   

 ,ஆல-�A 613601

1.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-4 , 2.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெத�� 2( ெத/ வா��-4 , 3.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� 1( ெத/ 

வா��-4 , 4.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) �றவ
 �Aைச வா��-4 , 5.ஆல-�A  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வ=ணா
�ள-கைர வா�� 4 , 6.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ(ேப*கா� ெத/ வா��-4 , 7.ஆல-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) இBதிரா நக� வா��-4 

, 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

277 277 ஊரா�சி ஒ
றிய உய� நிைல� 

ப�ள� வட-� பா�*த  ேம�� ப-க 

ப�தி   ,வ=ணாரேப�ைட 613601

1.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழகர(ைப, வா��-1 , 

2.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலகர(ைப வா��-1 , 

3.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-2 , 

4.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�P�பனா�ெத/ வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

வட-�க�Aட( ெத�� பா�*த    

,வ=ணார�ேப�ைட 613601

1.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மட*C ெத/கீழ*ெத/ வா��-3 , 

2.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) �ேழV*ெத/ வா��-3 , 

3.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப�ள�வாச:ெத/ வா��-3 , 

4.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ப1�ைளயா� ேகாவ1: ெத/ வா��-3 , 

5.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாVய(ம
 ேகாவ1:ெத/ வா��-3 , 

6.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��-3 , 

7.வ=ணார�ேப�ைட  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ=ணாநக� வா��-3 , 

8.வ=ணாரேப�ைட (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��^<h(ெத/ வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள� 

,)திய க�Aட(   ,�/வாA�ப�A 

613601

1.�/வாA�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ெத/  வா��-1 , 2.�/வாA�ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ , ெத�� ெத/  வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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280 280 ஆதி திராவ1ட� நல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி கிழ-� பா�*த    ,ம/த-�A 

613602

1.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� உைடயா� ெத/ வா��-1 , 2.ம/த�A  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) �றவ
 ெத/ வா��-1 , 3.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அVசன 

ெத/ வா��-1 , 4.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� உைடயா� ெத/ வா��-1 , 

5.ம/த�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� க�ள� ெத/ வா��-1 , 6.ம/த�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேவளா� ெத/ வா��-1 , 7.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� க�ள� 

ெத/ வா��-1 , 8.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) மாதா ேகாவ1: ெத/ வா��-1 , 

9.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� உைடயா� ெத/ வா��-2 , 10.ம/த�A  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ந� உைடயா� ெத/ வா��-2 , 11.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத�� உைடயா� ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 95 of 105



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

281 281 ஆதி திராவ1ட�  

நல�ப�ள�.வட-�ப�தி, கிழ-� 

பா�*த     ,ம/த-�A613602

1.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ம/த-�A காலன� அVசன*ெத/  வா��-2 , 

2.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ம/த-�A  அVசனெத/  வா��-2 , 3.ம/த�A  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) அXயாசாமிப1ப�Aகாலன�ெத/1 வா��-3 , 4.ம/த�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) அXயாசாமி�ப�A காலன�ெத/2 வா��-3 , 5.ம/த�A  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) அXயாசாமி�ப�A காலன�ெத/  வா��-3 , 6.ம/த-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அXயாசாமி�ப�A வ�Kவ�ெத/ வா��-3 , 7.ம/த-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மா+ரா
 )C-ேகா�ைட அVசனெத/1 வா��-3 , 8.ம/த-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மா+ரா
 )C-ேகா�ைட அVசனெத/2 வா��-3 , 9.ம/த-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மா+ரா
 )C-ேகா�ைட அVசனெத/3 வா��-3 , 10.ம/த-�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மா+ரா
 )C-ேகா�ைட அVசனெத/4 வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� 

வட-� பா�*த ெத�� க�Aட*தி
 

கிழ-� ப-க(   ,)C�ப�A

1.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) )C�ப�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-1 , 2.)C�ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெத/ வா��-1 , 3.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ 

வா��-1 , 4.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�*ெத/ வா��-1 , 5.)C�ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 6.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

மா+ர
)C-ேகா�ைட வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
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283 283 )ன�த ப��ட� பா:< 

உய�நிைல�ப�ள� வட-� க�Aட(   

 ,^*தா=Aப�A 613602

1.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெத/ வா��-2 , 2.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) வட-�ெத/ வா��-2 , 3.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-2 , 

4.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலன�ெத/ வா��-2 , 5.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 6.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அர()=டா
ப�A க�ள� ெத/ ஆதிதிராவ1ட�ெத/வா� , 7.)C�ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) சி
ன ^*தா
A�ப�A வா��-3 , 8.)C�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

^*தா=A�ப�A ேமல*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�    

,)CகVய�ப�A,613402

1.சாYர�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெமய1
 ேரா� வா��-1 , 2.சாYர�ப�A  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 3.சாYர�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

^/க
காலன� வா��-3 , 4.சாYர�ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) )C-கVய�ப�A 

வா��-4 , 5.சாYர�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) பைழயகVய�ப�A வா��-3 , 

6.சாYர�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) இ/தய)ர( வா�� 4 , 7.சாYர�ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) கா
ெவ
� , 8.சாYர�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேகா�ரவய: வா�� 

4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285 ஊரா�சி ஓ
றிய ெதாட-க�ப�ள�    

 ,சா\ர�ப�A,613402

1.சா\ர�ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ெமய1
ேரா�  , 2.சா\ர�ப�A (வ.கி) ம�'(  

(ஊ) கீழ*ெத/ , 3.சா\ர�ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ேமல*ெத/ , 4.சா\ர�ப�A 

(வ.கி) ம�'(  (ஊ) ந�*ெத/ , 5.சா\ர�ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) 

ேமலகாலன�வா�� 4 , 6.சா\ர�ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ^/க
காலன�வா�� 2 

, 7.சா\ர�ப�A (வ.கி) ம�'(  (ஊ) ேகா�ரவய:வா�� 4 , 8.சா\ர�ப�A (வ.கி) 

ம�'(  (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 அரGம'வா?b இ:ல(   

,மைனேயV�ப�A,613402

1.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) எ ப1ளா- வா��-1 , 2.மைனேயV�ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ப1 ப1ளா- வா��-1 , 3.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சி ப1ளா- 

வா��-1 , 4.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) A-ப1ளா-  வா��-1 , 

5.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அRவல�க� �Aய1/�) வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�, 

ெத�� பா�*த   ேம�� பாக(   

,மைனேயV�ப�A,613402

1.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ஆதிதிராவ1ட�  காலன�  வா��-2 , 

2.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-2 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள�, 

வட-� பா�*த  ேம��ப�தி   

,வள(ப-�A,613402

1.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான* ெத/ வா��-1 , 

2.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) உைடயா�ெத/ ெமய1
 ேரா� வா��-2 , 

3.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வள(ப�Aேமல வட-� கீழ ெத/  வா��-3 

, 4.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ெத/ அBேதான�யா�ேகாவ1: 

ெத/ வா��-3 , 5.மைனேயV�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ ெத��ெத/  , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஆதிதிராவ1டநல ெதாட-க� ப�ள� 

வட-� பா�*த ெத�� க�Aட*தி
 

கிழ-� ப�தி   ,ேமல�)C-�A,613402

1.)C-�A வடபாதி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*தி/வ1ழாப�A ெத��ெத/ வா��-2 , 

2.)C-�A வடபாதி (வ.கி) ம�'( (ஊ)  வட-� ெத/  வா��-2 , 3.)C-�A 

வடபாதி (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-2 , 4.)C-�A வடபாதி (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) நV-�றவ�காலன� வா��-3 , 5.)C-�A வடபாதி  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

)C-�A கிழ-�ெத/ வட-�ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 ஆதிதிராவ1ட� உய� நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா�*த வட-� க�Aட*தி
  

ேம�� ப�தி   ,ேமல�)C-�A,613402

1.)C-�A வடபாதி  (வ.கி) )C-�A (ஊ) )C-�A ெத�� ெத/  வா��-4 , 

2.)C-�A வடபாதி  (வ.கி) )C-�A (ஊ) ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-5 , 3.)C-�A 

வடபாதி  (வ.கி) )C-�A (ஊ) )C-�A ேமல*ெத/  வா��-4 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஆதிதிராவ1ட� உய� நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா�*த வட-� க�Aட*தி
  

கிழ-� ப�தி   ,ேமல�)C-�A,613402

1.)C-�A வடபாதி  (வ.கி) )C-�A (ஊ) கி/<Cவ*ெத/ெத/ வா��-5 , 

2.)C-�A வடபாதி  (வ.கி) )C-�A (ஊ) வ1ம
ப�A வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

292 292 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� ப  

 ,கீழதி/வ1ழப�A-613402

1.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) கீழ*தி/வ1ழா�ப�A ேமல*ெத/ வா��-2 

, 2.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) கீழ* ெத/ வா��-2 , 3.)C-�A 

ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) மBைதெவள� வா��-2 , 4.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) 

)C-�A (ஊ) ெமய1
ேரா� வா��-2 , 5.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) 

சம*Cவ)ர( வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள�, 

காமா�சி)ர(   ,)C-�A,613402

1.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ேம��*ெத/ வா��-1 , 

2.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 3.)C-�A 

ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) வட-�ெத/ வா��-1 , 4.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) 

)C-�A (ஊ) கீழ*ெத/ வா��-1 , 5.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) 

ேவளாள�ெத/ வா��-1 , 6.)C-�A ெத
பாதி (வ.கி) )C-�A (ஊ) ந:ல=ண)ர( 

வா��-1 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க� ப�ள� 

)திய எ< எ< ஏ க�Aட( வட-� 

பா�*த ந��ப�தி   ,C/G�ப�A 

பாைளய�ப�A,613402

1.பாைலய�ப�A வட-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) காதா�A�ப�A வா��-1 , 

2.பாைலய�ப�A வட-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) C/-க�ப�A வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢
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1 2 3 4 5

295 295 ஆதிதிராவ1ட�  Cவ-க�ப�ள� )திய 

க�Aட( )திய க�Aட(   

,பாைளய�ப�A,613402

1.பாைலய�ப�A வட-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) த-கா
ெத/ வா��-1 , 

2.பாைலய�ப�A வட-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) சித(பரப�A வா��-3 , 3.பாைலய�ப�A 

வட-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ�ஜுனப�A வா��-3 , 4.பாைலய�ப�A வட-� (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) உசில(ப�A வா��-4 , 5.பாைலய�ப�A வட-� (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேம���ப�A வா��-4 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� 

ெத�� பா�*த    ,பாைளய�ப�A 

ெத��,613402

1.பாைலய�ப�A ெத�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/ வா��1 , 2.பாைலய�ப�A 

ெத�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� ஆதிதிராவ1டெத/ வா��-1 , 3.பாைலய�ப�A 

ெத�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� வான�ய*ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள� 

ெத�� பா�*த வட-� க�Aட*தி
 

கிழ-� ப�தி   ,பாைளய�ப�A 

ெத��,613402

1.பாைலய�ப�A ெத�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) P�பனா� ெத/ வா��-1 , 

2.பாைலய�ப�A ெத��  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ1டெத/வா��-2 , 

3.பாைலய�ப�A ெத�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) சேவVயா�ேகாவ1: ெத/வா��-2 , 

4.பாைலய�ப�A ெத�� (வ.கி) ம�'( (ஊ) �ன(ப�A ஆவார(ப�A ேத�காலன� 

ஒ*தவ ;�வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

அைற எ= 1 வட-� ப�தி   

,ஆNசா(ப�A,613402

1.ஆNசா(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயான* ெத/ வட-� ெத/ வா��-1 , 

2.ஆNசா(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ1ட� ெத/  வா��-1 , 

3.ஆNசா(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) �Aயானெத/ ந�ெத/ ெத��ெத/ வா��-1 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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299 299 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

அைற எ= 2 வட-� ப�தி   

,ஆNசா(ப�A,613402

1.ஆNசா(ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழஆதிதிராவ1ட� ெத/ வா��-2 , 2.ஆNசா(ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகாGவ(ப�A ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-3 , 3.ஆNசா(ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெகாGவ�ப�A �Aயானெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 ஊரா�சி ஒ
றியெதாட-க�ப�ள� 

)தியக�Aட( ேம�� ப�தி   

,ெசQகி�ப�A,613402

1.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழஆதிதிராவ1ட ெத/ வா��-3 , 2.ெசQகி�ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெச�Aயா� ெத/ வா��-3 , 3.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத��ெத/ வா��-3 , 4.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ-ரஹார*ெத/ வா��-1 

, 5.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட-க�ப�ள� 

)தியக�Aட( கிழ-� ப�தி   

,ெசQகி�ப�A,613402

1.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) வ
ன�ய� ெத/  வா��-3 , 2.ெசQகி�ப�A (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேகானா�ெத/  வா��-3 , 3.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

அ(பல-கார* ெத/ கீ? எ:ைலகா: ெத/ வா��-3 , 4.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) வ
ன�ய(ப�A வா��-4 , 5.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) சாணேடாVய( 

காலன�  வா��-4 , 6.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) <டா� �வா��ட�< வா��-4 

, 7.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) கீழஎ:ைல-கா: ெத/ வா��-3 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 102 of 105



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

302 302 ஊ. ஒ. ெதா. ப�ள� வட-� பா�*த    

,ெசQகி�ப�A,613402

1.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ஆதிதிராவ1ட� ந�*ெத/ வா��1 , 2.ெசQகி�ப�A 

(வ.கி) ம�'( (ஊ) வ-�*ெத/வா��1 , 3.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ேமல*ெத/ வா��1 , 4.ெசQகி�ப�A (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ1ட*ெத/ 

வா��-2 , 5.ெசQகி�ப�A  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேமலஎ:ைல-கா:ெத/வா��-3 , 

99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப�தி   ,தி/மைலச^*திர( 

613402

1.தி/மைல ச^*திர( (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-� �ள*ெத/1 வா��-1 , 

2.தி/மைல ச^*திர( (ஊ) வட-� �ள*ெத/2 வா��-1 , 3.தி/மைல ச^*திர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�*ெத/1 வா��-1 , 4.தி/மைல ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( 

(ஊ) ந�*ெத/2 வா��-1 , 5.தி/மைல ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ந�* ெத/3 

வா��-1 , 6.தி/மைல ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��ெத/ வா�� 1 , 

7.தி/மைல ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெத��*ெத/ வா�1 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

304 304 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ-� ப�தி   ,தி/மைலச^*திர( 

613402

1.தி/மைல ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/வ�Kவ� ெத/ வா��  2 , 

2.தி/மைல ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/வ�Kவ� ெத/ வா�2 , 3.தி/மைல 

ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ெசப<தியா� ேகாவ1: ெத/  வா��-2 , 4.தி/மைல 

ச^*திர( வ (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��*ெத/ வா��-2 , 5.தி/மைல ச^*திர(  

(வ.கி) ம�'( (ஊ) ெச:வவ1நாயக� ேகாவ1: ெத/  வா��-2 , 6.தி/மைல 

ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) த_சாe� தி/Nசி சாைல  வா��-2 , 7.தி/மைல 

ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) தமி?Nெச:வனசாைல வா��-2 , 8.தி/மைல 

ச^*திர(  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ^
ைனய( ப�A வா��-2 , 9.தி/மைல ச^*திர( 

 (வ.கி) ம�'( (ஊ) தி/வ�Kவ� ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� வா? 

வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305 )ன�த அBேதாண1யா� ஆ� சி (உதவ1 

ெப'() ெதாட-க� ப�ள� ெத�� 

பா�*த ேம�� ப�தி   

,^
ைனய(ப�A 613403

1.வ:ல()+� (வ.கி) ^
ைனய(ப�A (ஊ) ^
ைனய(ப�Aமாதாேகாய1: ெத/ 

வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

306 306 )ன�த அBேதாண1யா� ஆ� சி (உதவ1 

ெப'() ெதாட-க� ப�ள� ெத�� 

பா�*த கிழ-� ப�தி   

,^
ைனய(ப�A 613403

1.வ:ல()+� (வ.கி) ^
ைனய(ப�A (ஊ) �/வாA�ப�A ஆதிதிராவ1ட� ெத/  

வா��-2 , 2.வ:ல()+� (வ.கி) ^
ைனய(ப�A (ஊ) காமா�சிய(ம
 ேகாவ1: 

ெத/  வா��-3 , 99.அய:நா� வா? வா-காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
173   தி	ைவயா êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.â
í¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

307 307 ஊரா�சி ஒ
றிய Cவ-க�ப�ள�.   

,வ:ல()+� 613403

1.வ:ல()+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) வட-�ெத/, வா��-1 , 2.வ:ல()+�  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ேமல*ெத/ வா��-1 , 3.வ:ல()+� (ஊ) ந�* ெத/ வா��-1 , 

4.வ:ல()+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) ேம��*ெத/ வா��-1 , 5.வ:ல()+�  (வ.கி) 

ம�'( (ஊ) ெச(O=A�ள( ெத/ வா��-1 , 6.வ:ல()+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ெத��*ெத/ கைலஞ�காலன�வா��-2 , 7.வ:ல()+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) 

ஆதிதிராவ1ட�ெத/ வா��-2 , 8.வ:ல()+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) அ(ேப*கா�நக� 

வா��-2 , 9.வ:ல()+�  (வ.கி) ம�'( (ஊ) காலன�ெத/ வா��-2 , 99.அய:நா� 

வா? வா-காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அ=ணாCைர இ.ஆ.ப

இட(: ., த_சாe�  மாவ�ட ேத�த: அRவல� ம�'( மாவ�ட ஆ�சிய�
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�,பைழய 

க��ட�ேம�� ப�தி   

,ப�ள�ய�ரஹார� 613003

1.த#சா$% (மா) அகிலா�பா� ேப�ைடகைட ெத* வா%
-1 , 2.த#சா$% (மா) 

ப�ள�ய�ரஹார� ேரா
  வா%
-1 , 3.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� ேமல.ெத*  

வா%
-1 , 4.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� வட��. ெத*  வா%
-1 , 5.த#சா$% 

(மா) ப�ள�ய�ரஹார� கீழ.ெத*  வா%
-1 , 6.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� ந
 

ெத*   வா%
-1 , 7.த#சா$% (மா) ப#சநாத�ப3�ைள ச45  வா%
-1 , 8.த#சா$% 

(மா) ஜ�8� காேவ9 ெத*    வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�, 

பைழயக��ட� (ெத�� ப�தி)    

,ப�ள�ய�ரஹார�, 613003

1.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� ெத�� ெத*   வா%
-1 , 2.த#சா$% (மா) 

��பேகாண� ேரா
   வா%
-1 , 3.த#சா$% (மா) ஆதிதிராவ3ட% ெத*  வா%
-1 , 

4.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார சி?ன ஆதிதிராவ3ட% ெத*   வா%
 1 , 

5.த#சா$% (மா) ச.தியகி*Aணாநக%  வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 B கி*Aணா பாடசாைல 

ெதாட�கப�ள�, ெத�� பா%.த ேம�� 

ப�தி   , ெவCணா�றEகைர- 613003

1.த#சா$% (மா) ஆன4தவ�ள� அ�ம? ேகாய3; வட�� ச45  வா%
-1 , 

2.த#சா$% (மா) ஆன4தவ�ள� அ�ம? ேகாய3; ெத��. ெத*  வா%
-1 , 

3.த#சா$% (மா) அ?னF ச.திர� கைட. ெத*   வா%
-1 , 4.த#சா$% (மா) வ3ஜய 

ராகவாFசா9யா% ேரா
   வா%
-1 , 5.த#சா$% (மா) சிEகெப*மா� ேகாவ3; 

வட��. ெத*   வா%
-1 , 6.த#சா$% (மா) சிEகெப*மா� ேகாவ3; ச?னதி ெத* 

   வா%
-1 , 7.த#சா$% (மா) சிEகெப*மா� ேகாவ3; ெத�� ெத* வா%
-1 , 

8.த#சா$% (மா) ெல�Gமண நாய�க? ெத*   வா%
-1 , 9.த#சா$% (மா) ப�ப3E 

Hேடஷ? ேரா
  வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 B கி*Aணா பாடசாைல 

ெதாட�கப�ள�, ெத�� பா%.த கிழ�� 

ப�தி   , ெவCணா�றEகைர- 613003

1.த#சா$% (மா) நJலேமக ெப*மா� ேகாய3; ெத*  வா%
-1  , 2.த#சா$%   (ந) 

அ?னF ச.திர� ேரா
  வா%
-1 , 3.த#சா$%   (ந) ெலAமணநாய�க?ெத* 

வா%
-1 , 4.த#சா$% (மா) ஆன4தவ�ள�ய�ம? ேகாவ3; வட�� ெத*  வா%
-1 , 

5.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% காலன�  வா%
-1 , 6.த#சா$% (மா) வ Jரராஜேசாழ? 

நக%   வா%
-1 , 7.த#சா$% (மா) ச.தியகி*Aணா நக%  வா%
-1 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�, வட�� 

Lத?ைம க��ட� வட��ப�தி   

,கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) நJ.5�கார.ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) ெகாைட�கார.  ெத* 

 வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) க;Mகார ெத*   வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� N
த; 

க��ட�, ெத�� பா%.த கிழ�� ப�தி, 

நகரா�சி ம*4தக� எதி9;   

,கர4ைத,613002

1.த#சா$% (மா) கீழநJ.5�கார. ெத*   வா%
-4 , 2.த#சா$% (மா) 

ெசEக;கார.ெத*   வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) இமா%.தி ெகா.த? ெத* வா%
-4 

, 4.த#சா$% (மா) �ள.5 ேம�
 ேமல.ெத* வா%
-4 , 5.த#சா$% (மா) �ள.5 

ேம�
 ப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத*   வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�, N
த; 

க��ட� வட��ப�தி  நகரா�சி 

ம*.5வமைன எதி9; கர4ைத   

,த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) �ள.5ேம�
 ெத��. ெத*  வா%
-4 , 2.த#சா$% (மா) 

�ள.5ேம�
 வட��. ெத*  வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) கீைர�கார. ெத*  

வா%
-4 , 4.த#சா$% (மா) ப.5க�
 ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-4 , 5.த#சா$% 

(மா) �ள.5 ேம�
 வட�� ெத*  வா%
 4 , 6.த#சா$% (மா) Gஜானா நக% 

(கிளறி�கார. ெத*)  வா%
-4 , 7.த#சா$% (மா) ேகாழி�கைர ச45  வா%
-4 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�,கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி  நகரா�சி 

ம*.5வமைன எதி9; கர4ைத   

,த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) ேகாழி�கார. ெத* வா%
-4 , 2.த#சா$% (மா) �ள.5 ேம�
 

கிழ�� ெத*  வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) ெகா��காQ% ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-

4 , 4.த#சா$% (மா) அ�மா ேதா�ட� வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, தன� 8திய 

கிழ�� பா%.த ேம�� க��ட�   

,கர4ைத-613002.

1.த#சா$% (மா) ெச;லிய�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) 

தCடாRதபாண3 மடவ3ளாக� வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) Lதலி ெத* வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, வட�� 

க��ட� ெத�� பா%.த கிழ�� ப�தி   

,கர4ைத- 613002.

1.த#சா$% (மா) பாபார சி?ைனயா ப3�ைள ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) 

�திைரக��. ெத* வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) ெப9யநாயகி அ�ம? ச?னதி ெத* 

வா%
 3 , 4.த#சா$% (மா) ராஜாரா� மட.ெத* வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� தன� 8திய 

க��ட�    ,கர4ைத -613002

1.த#சா$% (மா) GEகா4திட; ெப9ய ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% 

(மா) GEகா4திட; சி?ன ஆதிதிராவ3ட% ெத*  வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) 

அ9�கார. ெத* வா%
-3 , 4.த#சா$% (மா) ஆC�யாப3�ைள அ�ரஹார� வா%
-

3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� N
த; 

க��ட�, ெத�� பா%.த ேம�� ப�தி, 

நகரா�சி ம*4தக� எதி9;   ,கர4ைத -

613002

1.த#சா$% (மா) வைளய;கார. ெத*  வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) கவா�கார. 

ெத* வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) சS�ைகசேவ9யா% ேகாய3; ெத* வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

13 13 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� 

ெத��ப�தி ஏ ேக ேவல? க��ட� 

கர4ைத   ,கர4ைத த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) GEகா4திட; ேமல. ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) 

GEகா4திட; வட��. ெத* வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) GEகா4திட; கிழ��. 

ெத* வா%
-3 , 4.த#சா$% (மா) GEகா4திட; ெத��. ெத* வா%
-3 , 5.த#சா$% 

(மா) G4தர�ப3�ைள  நக% வா%
-3 , 6.த#சா$% (மா) G4தர�ப3�ைள  நக% 

வ39வா�க� வா%
-3 , 7.த#சா$% (மா) ச*�ைக சேவ9யா% ேகாவ3;ெத* வா%
-3 

, 8.த#சா$% (மா) G4தர� ப3�ைள 3� ெத* வா%
-3 , 9.த#சா$% (மா) 

G4தர�ப3�ைள நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� ேம�� 

ப�தி ஏ ேக ேவல? க��ட�    

,கர4ைத த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) ச?னதி வான�ய. ெத* வா%
-5 , 2.த#சா$% (மா) 

GCணா�8�கார வட�� ெத* வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) GCணா�8�கார ெத�� 

ெத* வா%
-4 , 4.த#சா$% (மா) மிள� மா9Fெச�� ெத* வா%
-4 , 5.த#சா$% 

(மா) வாண3ய.ெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 உமா மேகHவரா க;Q9 க��ட� 

வட�� ப�தி   ,கர4ைத,613002

1.த#சா$% (மா) ேமல. தி*ைவயாS ேரா
 வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) ைஜன 

Vப. ெத* வா%
-5 , 3.த#சா$% (மா) ேமல ெவ�ளாள.ெத* வா%
-5 , 

4.த#சா$% (மா) கீழ ெவ�ளாள.ெத* வா%
-5 , 5.த#சா$% (மா) சீரEக ெகா.த? 

ெத* வா%
-5 , 6.த#சா$% (மா) நாராயண? ெகா.த? ெத* வா%
-5 , 7.த#சா$% 

(மா) ைஜன Lதலி ெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� அைற 

எC-11    ,கர4ைத 613002

1.த#சா$% (மா) ெச;லப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத* வா%
-5 , 2.த#சா$% (மா) 

கர4ைத ஓ.ைத ெத* வா%
-5 , 3.த#சா$% (மா) ம4தார� ெத* வா%
-5 , 

4.த#சா$% (மா) மXனா�சி அ�ம? ேகாவ3; மடவ3ளாக� , 5.த#சா$% (மா) 

ச?னாசி �ள� ேரா
 வா%
-5 , 6.த#சா$% (மா) பரGராம அ�ரஹார� வா%
-5 , 

7.த#சா$% (மா) ஆ.5 ேம�
 ெத* வா%
-5 , 8.த#சா$% (மா) கர4ைத கைட. 

ெத*  வா%
-5 , 9.த#சா$% (மா) L.5சாமி நாய�க? ச45 வா%
-5 , 

10.த#சா$% (மா) ெரEகசாமி நாய�க? ச45 வா%
-5 , 11.த#சா$% (மா) 

அழ�ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 12.த#சா$% (மா) ஆSLக� ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 

13.த#சா$% (மா) �பா? ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 14.த#சா$% (மா) 

ைவ.திலிEக� ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 15.த#சா$% (மா) சிவரா�ப3�ைள ச45 

வா%
-5 , 16.த#சா$% (மா) ேச%ைவ�கார? ெத* வா%
-5 , 17.த#சா$% (மா) 

வ Jரப3�ைள ச45 வா%
-5 , 18.த#சா$% (மா) நாராயண� ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� 

N
த;க��ட� அைறஎC-12    

,கர4ைத 613002

1.த#சா$% (மா) ேசஷYயா சாHதி9 ேரா
 வா%
-5 , 2.த#சா$% (மா) த��மா; 

ச45 வா%
-5 , 3.த#சா$% (மா) �ஜிலியE�ள� மரா��ய. ெத* வா%
-5 , 

4.த#சா$% (மா) �ஜிலியE�ள� வடகைர வா%
-5 , 5.த#சா$% (மா) 

�ஜிலியE�ள� வட�� எட.ெத* வா%
-5 , 6.த#சா$% (மா) �ஜிலியE�ள� 

ெத�� எட.ெத* வா%
-5 , 7.த#சா$% (மா)  ராஜவ Jதி வா%
-5 , 8.த#சா$% (மா) 

ெசEக�. ெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�க ப�ள�, 

ேம�� பா%.த வட�� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,வல�89 வட��, கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) வல�89 ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) வல�89 

ெத* வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) �*வ3�கார வட��. ெத* வா%
-2 , 4.த#சா$% 

(மா) �*வ3�கார ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�கப�ள�  

ேம�� பா%.த வட�� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,வல�89 வட��, கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) �*வ3�கார ெத�� ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) ேவQ% 

ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) கி;லணபா மCடப� வா%
-2 , 

4.த#சா$% (மா) ேவQ% ெத* வா%
-2 , 5.த#சா$% (மா) �*வ3�கார ேமல. 

ெத* வா%
-2 , 6.த#சா$% (மா) சேவ9யா% ேகாவ3; ெத* வா%
-2 , 7.த#சா$% 

(மா) ேமல. தி*வாதி ெத* வா%
-2 , 8.த#சா$% (மா) வல�89 ெத* வா%
-2 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ைஜன உதவ3 ெபS� ந
நிைல ப�ள�, 

Lத?ைம க��ட� கிழ�� ப�தி    

,கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) ஓ4தாFசி ெகா.த? ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) ம;Mக 

ெச��. ெத* வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) ெப.தநாய�க? ச45 வா%
-2 , 

4.த#சா$% (மா) த�டா? �ள� ெத* வா%
-2 , 5.த#சா$% (மா) [��ள� ெத�� 

ெத* வா%
-2 , 6.த#சா$% (மா) [��ள� வட�� ெத* வா%
-2 , 7.த#சா$% (மா) 

[��ள� ேமல. ெத* வா%
-2 , 8.த#சா$% (மா) கி*Aண�ேகாய3; எட.ெத* 

வா%
-2 , 9.த#சா$% (மா) ேமல.தி*ைவயாSேரா
 [��ள� வா%
-2 , 

10.த#சா$% (மா) [��ள� 85நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ைஜன உதவ3 ெபS� ந
நிைல ப�ள�,  

Lத?ைம க��ட�   ,கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) காசி பC�த% �ள� வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) வ
க% ெத* 

வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) ேம�
 ெத* வா%
-2 , 4.த#சா$% (மா) 

வாY�கா?கார.ெத* வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 B சாவ3.தி9 வ3.யாலயா 

ெம�9��ேலச? ப�ள� வட�� பா%.த 

ெத�� க��ட� அைற எC 2   ,கர4ைத-

 613002

1.த#சா$% (மா) கி*Aண? ேகாவ3; எட.ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) 

கி*Aண? ேகாவ3; மடவ3ளாக� வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) ைத�கா; ெத* 

வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 1   ,வட�� வாச;, 

த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) வட�� ெமய3? ெத* வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) சிேரH ச.திர� 

ேரா
 வட�� வாச; வா%
-6 , 3.த#சா$% (மா) ேராகின� சாைல வா%
-6 , 

4.த#சா$% (மா) வட�� வ Jதி வா%
-6 , 5.த#சா$% (மா) பாவாமட� ச45 வா%
-6 , 

6.த#சா$% (மா) காசி அ;லா ேகாவ3; ச45 வா%
-8 , 7.த#சா$% (மா) படா 

அ;லா உேச? ேகாவ3; ச45 வா%
-8 , 8.த#சா$% (மா) அ�மாலய� ச45 வா%
-

8 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 2   ,வட�� வாச;, 

த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) சிேரH ச.திர� ேரா
 வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) வட�� 

அலEக� வா%
-6 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 4 ேம�� ப�தி   

,வட�� வாச;, த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) ெபா4தி9 பாைளய� ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-6 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 4 கிழ�� ப�தி   

,வட�� வாச;, த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) ெபா4தி9 பாைளய� ேரா
 (கEகா நக%) வா%
-6 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 6   ,வட�� வாச;, 

த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) வட��அலEக� வா%
 6 , 2.த#சா$% (மா) வட�� அலEக� 

வா%
-8 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 நகரா�சி ெதாட�கப�ள� ெத�� 

க��ட� ேம��ப�தி   ,வட��வாச; 

த#சா$% 613008

1.த#சா$% (மா) ெகா�மர.5 Vைல வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) GCணா�8 

காளவாY ேரா
 வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, வட�� பா%.த 

ெத�� க��ட� ைமய ப�தி   

,வட��வாச;, த#சா$%- 613008.

1.த#சா$% (மா) காசிப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத* வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) 

ஏ.ஓY.ஏ நாடா% ேரா
  ேம�� வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) சிேரH ச.திர� ேரா
 

வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள�, ெத�� பா%.த வட�� க��ட� 

ைமய வ�8 அைற எC  5   

,வட��வாச;, த#சா$%- 613008.

1.த#சா$% (மா) யாNப3யா ெத* வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) பாரதிதாச? ெத* 

வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) �45லகார.ெத* வட��வாச; வா%
-7 , 4.த#சா$% 

(மா) வட��வாச; வா%
-7 , 5.த#சா$% (மா) எ�.ஜி.ஆ%. நக% வா%
-7 , 

6.த#சா$% (மா) க?ன�ய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
-7 , 7.த#சா$% (மா) வட�� 

ேராகின� காலன� வா%
-7 , 8.த#சா$% (மா) ேச%ம? ஏவ3 பதி நக% வா%
-6 , 

9.த#சா$% (மா) அ?ைன ச.தியா நக% வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 நகரா�சி 5வ�கப�ள�, 

ெத���க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,வட��வாச; த#சா$% 613008

1.த#சா$% (மா) பைழய தி*ைவயாS ேரா
 வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) பைழய 

ெந;MமC� ெத* வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 நகரா�சி 5வ�கப�ள�, வட��வாச;, 

அEக?வா� ைமய�   ,வட��வாச; 

த#சா$% 613008

1.த#சா$% (மா) யாNப3யா ெத* வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) ெந;MமC� ச45 

வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) கீ.5�கார. ெத* வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, 8திய க��ட�, 

கிழ�� ப�தி   ,கவா��கார. ெத*, 

த#சா$% -613001.

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ந4தவன� வட�� பாக� ெத�� ப�தி வா%
-9 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 அEக?வா� ைமய� ேம�� பா%.த 

8திய கிழ�� க��ட� நகரா�சி 5வ�க 

ப�ள� வளாக�   ,கவா��கார. ெத*, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ந4தவன� வட�� பாக� வட��ப�தி வா%
-9 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 நகரா�சி 5வ�கப�ள�, ம.திய ப�தி,  

 ,கவா��கார. ெத*, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ந4தவன� ெத�� ப�தி வா%
-9 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 நகரா�சி 5வ�கப�ள�  ம.திய ப�தி   

      ,வட��வாச; த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ஏ.ஓY.ஏ நாடா% ேரா
 வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) வட�� ேராகின� 

ெத*  பாக� வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) ம5ைர வ Jர? ேகாய3; ந
ைல? வா%
-7 

, 4.த#சா$% (மா) வட��வாச; வா%
-7 , 5.த#சா$% (மா) ராம% காலன�  

வட��வாச; வா%
-9 , 6.த#சா$% (மா) ெபா?ன�நக% வட��வாச; வா%
-9 , 

7.த#சா$% (மா) �றி#சி நக%  வா%
-9 , 8.த#சா$% (மா) பாரதிநக%  வா%
-9 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� கவா��கார 

ெத* ச.5ண\ ைமய� 

பாேலாபாந4தவன�   ,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ��பேகாண.தா? ெத* வா%
-10 , 2.த#சா$% (மா) L�K�கார 

ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-9 , 3.த#சா$% (மா) ��பேகாண.தா� ச45 வா%
-10 , 

4.த#சா$% (மா) L�K�கார. ெத* வா%
-9 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 நகரா�சி 5வ�கப�ள� 8திய க��ட� 

ேம��ப�தி பாேலாபா ந4தவன�   

,கவா�காரெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ட\?ேபா]H Hேடச? ேரா
 வா%
-9 , 2.த#சா$% (மா) 

காவல% ��ய3*8   வா%
-9 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 நகரா�சி 5வ�கப�ள� Lத?ைம 

க��ட� ேம�� ப�தி ப3�ைளயா% 

ேகாவ3;    ,வா%�கார ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) [மா; ரா\.த? ேகாவ3; ச?னதி ெத* வா%
-10 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 நகரா�சி 5வ�கப�ள� 

Lத?ைம�க��ட� கிழ��ப�தி    

,ப3�ைளயா%ேகாவ3;, வா%�காரெத*, 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா)  [மா;ரா\.த? ேகாவ3; ெத* வா%
-10 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� 8திய 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� பா%.த 

வட�� ப�க�   ,�றிFசி Gப3ரமன�ய% 

ேகாவ3; ெத*, கீழவாச;, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) தாசப? ராய�க? ெத* வா%
 11 , 2.த#சா$% (மா) �றிFசி 

85.ெத* வா%
-11 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� 8திய 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� பா%.த 

ைமய ப�தி   ,�றிFசி Gப3ரமன�ய% 

ேகாவ3; ெத*, கீழவாச;, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) டப%̂�ள� மரா��ய.ெத*  கீழவாச;வா%
11 , 2.த#சா$% (மா) 

�றிFசி Gரமண3யேகாய3; ெத* வா%
11 , 3.த#சா$% (மா) எH ? எ� . நக% 

கீழவாச; வா%
11 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 நகரா�சி 5வ�கப�ள� ேம��க��ட� 

�றிFசி Gரமண3யேகாவ3; ெத*        

 ,கீழவாச;, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) �றிFசி ��ைட�காரெத* வா%
-11 , 2.த#சா$% (மா) �றிFசி 

ெத�� ெத* வா%
-11 , 3.த#சா$% (மா) �றிFசி வட�� ெத* வா%
-11 , 

4.த#சா$% (மா) திெரௗபதி அ�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-11 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ம�க� ஊழிய% சEக ந
நிைல ப�ள�, 

வட கிழ�� ப�தி   ,டப%̂�ள� ேரா
, 

த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) கய.5�கார ெத* வா%
-12 , 2.த#சா$% (மா) ப3�ைளயா% 

ேகாய3; வா%கார. ெத* வா%
-11 , 3.த#சா$% (மா) ஓ.ைத வா%�கார. ெத* 

வா%
-11 , 4.த#சா$% (மா) இர�ைட வா%�கார. ெத* வா%
-11 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ம�க� ஊழிய% சEக ந
நிைல ப�ள�, 

ெத�� ப�தி   ,டப%̂�ள� ேரா
, 

த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) டப%̂�ள� ேரா
 வா%
-11 , 2.த#சா$%  - ந ெப9ய�*�ைப 

ெத* வா%
-14 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ம�க� ஊழிய% சEக ந
 நிைல ப�ள�, 

கிழ�� க��ட�   ,டப%̂�ள� ேரா
, 

த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) பைழய மா9ய�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-12 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47 ம�க� ஊழிய% சEக ந
 நிைலப�ள�, 

கிழ�� பா%.த கிழ�� க��ட�      

,டப%̂�ள� ேரா
, த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) பைழய மா9ய�ம? ேகாவ3; GCணா�8�கார. ெத* வா%
-12 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,சி?னகைட.ெத*, கீழவாச;, த#சா$%-

 613001.

1.த#சா$% (மா) கவா��கார. ெத* வா%
-10 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, வட�� ப�தி 

ேம�� 8திய க��ட�   

,சி?னகைட.ெத*, கீழவாச;, த#சா$% 

-613001

1.த#சா$% (மா) �*வா�பா� ஒ�ட�கார. ெத* வா%
-12 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 நகரா�சி ந நி ப�ள� வட��க��ட� 

ேம��ப�தி   ,சி?னகைட.ெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சி?னகைட.ெத* வா%
-12 , 2.த#சா$% (மா) 

GCணா�8கார.ெத* வா%
-12 , 3.த#சா$% (மா) கர�ைபவட��.ெத* வா%
-13 , 

4.த#சா$% (மா) கர�ைபெத��.ெத* வா%
-13 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�  வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,சி?ன�கைட. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) கர�ைப ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-13 , 2.த#சா$% (மா) கர�ைப 

�யவ% ெத* வா%
-13 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�  வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட� ேம�� ப�க 

ைமய ப�தி   ,சி?னகைட.ெத*, 

கீழவாச;, த#சா$% -613001

1.த#சா$% (மா) க9ய ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-13 , 2.த#சா$% (மா) சாைல�கார 

ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-13 , 3.த#சா$% (மா) ட\? கர��ைப காேவ9 நக% 

வா%
-13 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 நகரா�சி நநிப�ள�  ெத��க��ட�  

கிழ��ப�தி                             

                                        

                             

,சி?னகைட.ெத* கீழவாச; த#சா$%  

613001

1.த#சா$% (மா) சி?ன அ9சி�கார. ெத* வா%
-30 , 2.த#சா$% (மா) 

ஒ.ைத.ெத* வா%
-30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�  வட�� 

க��ட�  கிழ��ப�தி                   

                                        

                                       

,சி?னகைட.ெத* கீழவாச; த#சா$%  

613001

1.த#சா$% (மா) இைடய% ெத* வா%
-30 , 2.த#சா$% (மா) கCணா��கார.ெத* 

வா%
-30 , 3.த#சா$% (மா) GCணா�8கார.ெத* வா%
-12 , 4.த#சா$% (மா) 

சாமா4த� பாைளய� LHலி� ெத* வா%
-28 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 � இ எ; சி ந நி ப�ள� கிழ��ப�தி    

,வா�வாச; கைட.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெப9ய அ9சி�கார. ெத* வா%
-28 , 2.த#சா$% (மா) சி?ன 

இைடய% ெத* வா%
-30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 �.இ.எ;.சி ந
 நிைலப�ள� ப�ள� 

ேம�� பா%.த ெத�� க��ட�    

,வா�வாச; கைட.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெப9ய சாைல ேரா
 வா%
 30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 �இஎ;சி ந நி ப�ள� கிழ��ப�தி 

க��ட�    ,வா�வாச; கைட.ெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ராமசாமி ேப�ைட ெத* வா%
-28 , 2.த#சா$% (மா) வா�வாச; 

ைவ�ேகா;கார. ெத* வா%
-28 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 � இ எ; சி ந
நிைலப�ள� 

ெத��க��ட� ேம��ப�தி வா�வாச;  

 ,மிஷ? ஆலமர.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ஆட�கார.ெத* வா%
-30 , 2.த#சா$% (மா) 

கC�ராஜாஅரCமைன வா%
-30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம; நிைலப�ள�( 

கிழ�� ப39\ வாய3; )ெத��க��ட� 

ேம��ப�தி     ,கீழவாச; த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத LH]� ெத* வா%
-12 , 2.த#சா$% (மா) 

கீழவாச; பைழய மX? மா%�ெக� ேரா
 வா%
-12 , 3.த#சா$% (மா) 

பைடெவ��ய�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-12 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம; நிைலப�ள�( 

கிழ�� ப39\ வாய3; )ெத��க��ட� 

கிழ�� ப�தி     ,கீழவாச; த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத ெத* வா%
-14 , 2.த#சா$% (மா) ரா\.தா 

பாைளய� ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) LH]�ெத* எ�சாவ� வா%
-14 , 

4.த#சா$% (மா) ரா\.தாபாைளய� வா%
-14 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம; நிைலப�ள� ( 

கிழ�� ப39\ வாய3;)வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி     ,கீழவாச;  த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ைசய.அலிபா�சா ெத��.ெத* வா%
-28 , 2.த#சா$% (மா) 

பைழய ெந;MமC� கீழ.ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) சாமியாப3�ைள 

ெத* வா%
-14 , 4.த#சா$% (மா) L.5 சிEக ேச%ைவ�கார? ெத* வா%
-14 , 

5.த#சா$% (மா) சி?ன �*�ப% ெத* வா%
-28 , 6.த#சா$% (மா) தாத? ச45 

வா%
-29 , 7.த#சா$% (மா) ெத�� ெகா�ைட ெகா;ைல ெத* வா%
-28 , 

8.த#சா$% (மா) க4த ெபா�கார. ெத* வா%
-29 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 Lத;நிைல இ45 மாதி9 ப�ள� 

ப3ரதான க��ட� ேம�� ப�தி   

,ஆ�
ம4ைத அ#ச;கார. ெத*, கீழ 

வாச;, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ெப9ய �*�ப% ெத* வா%
-14 , 2.த#சா$% (மா) வட�� 

ெகா�ைட� ெகா;ைல. ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) பைழய ெந;MமC� 

ேமல.ெத* வா%
 14 , 4.த#சா$% (மா) ைசய5 அலிபா�சா வட��ெத* வா%
-28 

, 5.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத அ#ச;கார. ெத* வா%
-29 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 Lத;நிைல இ45மாதி9 

ந
நிைலப�ள� Lத?ைம� க��ட� 

வட��ப�தி   ,ஆ�
ம4ைத 

அ#ச;கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சி?ைனயாப3�ைள ெத* வா%
-29 , 2.த#சா$% (மா) 

ம*ைதயாப3�ைள ெத* வா%
-31 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 Lத;நிைல இ45மாதி9 

ந
நிைலப�ள� Lத?ைம�க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,ஆ�
ம4ைத 

அ#ச;கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெகா�Kேப�ைட. ெத* வா%
-29 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ராஜா அரசின% ேம;நிைலப�ள� 

ெத��ப�தி அைறஎC 23   ,கீழ வ Jதி 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) தக�ராb அபா ச45 வா%
-15 , 2.த#சா$% (மா) ம;லனபா 

ச45 வா%
-15 , 3.த#சா$% (மா) வ3�ேடாபா ேகாவ3; ச45 வா%
-15 , 4.த#சா$% 

(மா) ப�
�ேகா�ைட காேடராb ச45 வா%
-15 , 5.த#சா$% (மா) ைத�கா; ச45 

வா%
-15 , 6.த#சா$% (மா) ெகாC�ராஜபாைளய� வா%
-15 , 7.த#சா$% (மா) 

ஜா�ேலராb ச45 வா%
-15 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ராஜா அரசின% ேம;நிைலப�ள� 

ப3ரதானக��ட� வட��ப�தி அைறஎC 

25   ,கீழ வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ராbபகZ% ஏ.ஒY.ஏ. நாடா% ேரா
 வா%
 15 , 2.த#சா$% (மா) 

வC�ேப�ைட.ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) கீழவாச; கைட. ெத* வா%
-14 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, வட�� 

பா%.த 8திய க��ட�,  அைற எC 9    

,ெத? கீ< அலEக�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) கீழ அலEக� வா%
  15 , 2.த#சா$% (மா) அ�ேப.கா% நக% 

வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) Q%5 நக%,வா%
 26 , 4.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% 

நக% வா%
-26 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� 

ப�தி, அைற எC 11    ,ெத? கீ< 

அலEக�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) நாகமர ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (ந ெவ�ளப3�ைளயா% 

ேகாவ3; ச?னதி ெத* வா%
-15 , 3.த#சா$% (மா) த.ேதாஜியபா ச45 வா%
-26 , 

4.த#சா$% (மா) மண3கCேடHவர%சாமி ேகாவ3; ெத* வா%
-26 , 5.த#சா$% 

(மா) கிழ�� ெமய3? வ Jதி வா%
-25 , 6.த#சா$% (மா) அரசமரலாய� வா%
-26 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�, அைற எC 3    ,ெத? கீ< 

அலEக�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெகா.த? ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (மா) ெபா?னா ப3�ைள 

ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) அரசமர� ச45 வா%
-26 , 4.த#சா$% (மா) 

கி*Aணப3�ைள ச45 வா%
-26 , 5.த#சா$% (மா) ெத�� அலEக�   

தி*வ�cவ% திேய�ட% Lத; கா4திஜி ேரா
 வைர வா%
  26 , 6.த#சா$% (மா) 

ரய3ல� Lத; மண3NC
 வைர வா%
  26 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம;நிைலப�ள� 

ஜி R ேபா ப3ளா� கிழ�� க��ட� 

ைமய ப�தி வட�� ெமய3? வ Jதி   , 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) வட�� ெமய3? வ Jதி வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) ெசCபகவ�ள� 

அ�மா� ச45 வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) லாட�கார ச45 வா%
-16 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம;நிைலப�ள� 

ஜி R ேபாப3ளா� ேம�� க��ட� 

வட��வ Jதி   ,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) இ4திராண3 அ�கா ச45 வா%
-16 , 2.த#சா$% (மா) வட�� 

ஆஜார� வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) கCண�ய? ச45 வா%
-16 , 4.த#சா$% (மா) 

சார� அபாராb ச45 வா%
-16 , 5.த#சா$% (மா) ைவ.தியலிEக ெகா.தானா% 

ச45 வா%
-16 , 6.த#சா$% (மா) மாேனாஜியபா வ Jதி வா%
-16 , 7.த#சா$% (மா) 

படேகாசாமி வ�டார� வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம;நிைலப�ள� 

ஜி R ேபா ப3ளா� கிழ��க��ட�   

,வட��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சிவாராமப3�ைள ச45 வா%
-17 , 2.த#சா$% (மா) ேமள�கார 

ச45 வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) க?ச% ேகா�ைட ச45 வா%
-16 , 4.த#சா$% 

(மா) கEகா ச45 வா%
-16 , 5.த#சா$% (மா) ெதME� ெச��. ெத* வா%
-16 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ெசய3C�ப�̂ட%H ேம;நிைல ப�ள� 

ஜி R ேபா ப3ளா� ேம��க��ட�   

,வட��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ராஜேகாபா;சாமி ேகாய3; ெத* வா%
 16 , 2.த#சா$% (மா) 

ெர.தினகார பC�த% ச45 வா%
 16 , 3.த#சா$% (மா) காேவ9ய�கா ச45 வா%
-

16 , 4.த#சா$% (மா) கி�டபா வ�டார� வா%
-16 , 5.த#சா$% (மா) ராமநாதப� 

ச45 வா%
-16 , 6.த#சா$% (மா) ஹ9பC�த% �ள� கீ<கைர வா%
-16 , 

7.த#சா$% (மா) ஹ9பC�த% �ள� வடகைர வா%
-16 , 8.த#சா$% (மா) ஹ9 

பC�த% �ள� ேம;கைர வா%
-16 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 க;யாணG4தர� ேம நி 

ப�ள�.அ*ணாசல ேம�� க��ட� 

அ.எC 50   ,ச�காநாய�க?ெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; ேம��மடவ3ளாக� வா%
-17 , 

2.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; ெத��மடவ3ளாக� வா%
-17 , 

3.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; வட��மடவ3ளாக� வா%
-17 , 

4.த#சா$% (மா) ராண3 வாY�கா; ச45 வா%
-17 , 5.த#சா$% (மா) இராம% மட� 

ச45 வா%
-17 , 6.த#சா$% (மா) ப4த மாண3�கபா ச45 வா%
-17 , 7.த#சா$% 

(மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; ச?னதி ெத* வா%
-16 , 8.த#சா$% (மா) 

ெப.தெப*மா�ச45 வா%
-17 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 க;யாணG4தர� ேம;நிைல 

ப�ள�.அCண[ரண3 க��ட� அஎC 44  

                          

,ச�காநாய�க?ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) கவ3 ச45 வா%
-17 , 2.த#சா$% (மா) கா�கா வ�டார� வா%
-17 , 

3.த#சா$% (மா) அஜCணா வ�டார� வா%
-17 , 4.த#சா$% (மா) பாப?னாச45 

வா%
-17 , 5.த#சா$% (மா) வ3Hவா�பரபC�த%ச45 வா%
-17 , 6.த#சா$% (மா) 

ேதவாஜிராbச45 வா%
-17 , 7.த#சா$% (மா) ஐயE�ள�வடகைர வா%
-17 , 

8.த#சா$% (மா) ஐயE�ள� கீ<கைர வா%
-17 , 9.த#சா$% (மா) 

ஐயE�ள�ெத?கைர  வா%
-17 , 10.த#சா$% (மா) ெப.தெப*மா�ச45 வா%
-17 , 

11.த#சா$% (மா) ெவEேகாபராbச45 வா%
-17 , 12.த#சா$% (மா) 

நானாசாகிலாய� வா%
-17 , 13.த#சா$% (மா) ராண3வாY�கா;ச45 வா%
-17 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 க;யாணG4தர� ேம நி ப�ள� காமா�சி 

க��ட� கிழ��ப�தி அஎC 36   

,ச�காநாய�க? ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேச\ அமி%த� ப3�ைள ச45 நா%மC� வா%
-17 , 2.த#சா$% 

(மா) கசா8� கைடச45 வா%
-24 , 3.த#சா$% (மா) ெந;M மC�.ெத* வா%
-24 

, 4.த#சா$% (மா) லHக% பஜா% ச45 வா%
-24 , 5.த#சா$% (மா) ச�கா நாய�க? 

ெத* வா%
-24 , 6.த#சா$% (மா) காG� கைட. ெத* வா%
-24 , 7.த#சா$% (மா) 

ஜயEகைட. ெத*, மாேனாஜியபா வ Jதி வா%
-24 , 8.த#சா$% (மா) ஐயEகைட. 

ெத* வா%
-24 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 க;யாணG4தர� ேம;நிைல ப�ள�, 

ெத��� க��ட� அைற எC -23 ேம�� 

ப�தி                              

,ச�காநாய�க? ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) காேளராb அபா ச45 வா%
-17 , 2.த#சா$% (மா) கி*Aணபா 

ச45 வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) �பCணபா ச45 வா%
-24 , 4.த#சா$% (மா) 

சEகரபா வா.தியா% ச45 வா%
-24 , 5.த#சா$% (மா) ப#சநாத� ப3�ைள ச45 

வா%
 24 , 6.த#சா$% (மா) ல�GமணபC�த% ச45 வா%
-24 , 7.த#சா$% (மா) 

கி*Aணராய% ச45 வா%
-24 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 க;யாணG4தர� ேம;நிைல ப�ள�, 

ெத��� க��ட� அைற எC -22 கிழ�� 

ப�தி   ,ச�காநாய�க? ெத*, த#சா$%-

 613001.

1.த#சா$% (மா) ெஜ�ேகராb ச45 வா%
-24 , 2.த#சா$% (மா) ேகாeHவர? ச45 

வா%
-24 , 3.த#சா$% (மா) மாேனாஜியபா வ Jதி வா%
-25 , 4.த#சா$% (மா) 

எ;ைலய�ம?ேகாவ3;ெத* வா%
-24 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�, கிழ�� ப�தி க��ட�    

,ேமலவ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேமலஅலEக� வா%
-19 , 2.த#சா$% (மா) பFசCணாச45 வா%
-

18 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�,, கிழ�� க��ட� வடப�க�   

,ேமலவ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) அYயாைவய% ச45 வா%
-18 , 2.த#சா$% (மா) காமா�சிய�ம? 

ேகாவ3; ச45 வா%
-18 , 3.த#சா$% (மா) ேபா]H ராமசாமி நாய�க? ச45 

வா%
-18 , 4.த#சா$% (மா) ேமலவ Jதி வா%
-17 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�, ெத��ப�திக��ட�   ,ேமலவ Jதி 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ச45 வா%
-18 , 2.த#சா$% (மா) சி?னப3யாM ச45 

வா%
-18 , 3.த#சா$% (மா) ெப9யப3யாM வ Jதி வா%
18 , 4.த#சா$% (மா) 

ராமFச4திரா தேவ ச45 வா%
-18 , 5.த#சா$% (மா) த�டார ச45 வா%
-18 , 

6.த#சா$% (மா) வைளய;கார ச45 வா%
-18 , 7.த#சா$% (மா) ெப9யப3யாM 

ெத* (ேமலவ Jதி) வா%
 18 , 8.த#சா$% (மா) �*�ப% ச45 வா%
-25 , 9.த#சா$% 

(மா) பFசCணா ச45 (ேமலவ Jதி) வா%
-18 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�,  வட��ப�தி    

,ேமலவ Jதி,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேமலவ Jதி  பாக� வா%
-23 , 2.த#சா$% (மா) Gபராயப� ச45, 

வா%
-23 , 3.த#சா$% (மா) ராLஅYய%ச45 வா%
-23 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 உதவ3 ெதாட�க க;வ3 அMவலக� 

ெத�� பா%.த5   ,சிவகEைக [Eகா, 

ேமலவ Jதி, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) க�ேபாH� ெடேபா ேரா
 வா%
-19 , 2.த#சா$% (மா) ேமல 

அலEக� ேகா�ைட வைள\ வா%
-19 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 உதவ3 ெதாட�க க;வ3 அMவலக அைற 

ேம�� க��ட� வட�� ப�தி கிழ�� 

பா%.த5   ,சிவகEைக [Eகா, ேமலவ Jதி, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேமல அலEக� வா%
-19 , 2.த#சா$% (மா) தமதம ேமைட வா%
-

19 , 3.த#சா$% (மா) ேமல அலEக� L*க? காலன� வா%
-19 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 மCடல உட�க;வ3 ஆYவாள% 

அMவலக� ேம�� க��ட� வட�� 

ப�தி கிழ�� பா%.த5   ,சிவகEைக 

[Eகா, ேமலவ Jதி, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேமல அலEக�  ( பாக�  ) வா%
-19   , 2.த#சா$% (மா) 

கC�தா\.தா ச45 வா%
-18 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 லAமி நாராயணா 5வ�க ப�ள� 

ேம��க��ட� ெத�� ப�தி கிழ�� 

பா%.த5                               

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) சீன�வாச8ர� கி9 ேரா
 வா%
-20 , 2.த#சா$% (மா) ராஜாஜி ேரா
 

வா%
-20 , 3.த#சா$% (மா) கி9ேரா
 வ39வா�க� வா%
-20 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 லAமி நாராயணா 5வ�க ப�ள� 

ேம�� க��ட� ைமய ப�தி   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ராஜ? ேரா
 சீன�வாச8ர�  வா%
-20 , 2.த#சா$% (மா) 

ெர��பாைளய�ேரா
 சீன�வாச8ர�  வா%
-19 , 3.த#சா$% (மா) இராஜ? 1வ5 

கிராH ேரா
 வா%
-20 , 4.த#சா$% (மா) ஆன4த?நக% Lத; ெத* வா%
 19 , 

5.த#சா$% (மா) ஆன4த?நக%3�ெத* வா%
-19 , 6.த#சா$% (மா) 

கி*Aணா8ர�காலன� சீன�வாச8ர� வா%
 19 , 7.த#சா$% (மா) 

கி*AணV%.திநக% வா%
-19 , 8.த#சா$% (மா) கா4தி8ர� சீன�வாச8ர� வா%
-19 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 லAமி நாராயணா 5வ�க ப�ள� 

ேம�� க��ட� வட�� ப�தி கிழ�� 

பா%.த5   ,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 

613009.

1.த#சா$% (மா) காமராச%ேரா
 சீன�வாச8ர� வா%
-20 , 2.த#சா$% (மா) 

ராஜராஜ? ேசாழ? நக%சீன�வாச8ர� வா%
-20 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

கிழ�� ெதா�தி 5� வ�8 ப3 ப39\ 

ேம�� பா%.த5 அைற எC 2   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ப3ரதா சி�ம8ர� வா%
 20 , 2.த#சா$% (மா) சீன�வாச8ர� 

ேமல. ெத* வா%
-20 , 3.த#சா$% (மா) ேசவப நாய�க? வா9 ேம;கைர வா%
-

20 , 4.த#சா$% (மா) ப3ரதாப சி�ம8ர� வா%
-20 , 5.த#சா$% (மா) சீன�வாச8ர� 

வா%
-20 , 6.த#சா$% (மா) அலேமM மEக8ர� வா%
-20 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

90 90 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

கிழ�� ெதா�தி 4� வ�8 ப3 ப39\ 

ேம�� பா%.த அைற எC 1   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) வடகைர வா%
 20 , 2.த#சா$% (மா) சிவபநாய�க% வா9 

கீ<கைர வா%
-21 , 3.த#சா$%  ேந*ஜி நக% ேம;கைர வா%
-20 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

ேம�� ெத�� ப�தி அைற எC 4, 5� 

வ�8 சி ப39\ ேம�� ெதா�தி   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 கீ<கைர வா%
-21 , 2.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 

ெத?கைர 2வ5 ெத* வா%
-21 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

ேம�� ெத�� ப�தி அைற எC 3, 5� 

வ�8 சி ப39\ ேம�� ெதா�தி கிழ�� 

ப�க�   ,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 ந
�ள� ப
ைக  வா%
-21 , 2.த#சா$% (மா) 

ேசனாவா9 ெத?கைர ந
�ள� வா%
-21 , 3.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 ந
�ள� 

ப
ைக வா%
-21 , 4.த#சா$% (மா) ந
��ள� ேசனாவா9 வா%
-21 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச?  ப�ள� 

கிழ�� க��ட� 5� வ�8 அ ப39\ 

கிழ�� ெதா�தி ேம��, ெத�� 

பா%.த5   ,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 

613009.

1.த#சா$% (மா) ேசபனவா9 ெத?கைர 4வ5 ெத* வா%
-21 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச?  ப�ள� 

கிழ�� பா%.த N�ட அரEக�   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ேசபனவா9 ெத?கைர Lத;ெத* வா%
-21 , 2.த#சா$% (மா) 

ந
��ள� 4ஆ�ெத*  ேசபனவா9 வா%
-21 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 GைபயாநாR
 ந
நிைலப�ள� 

8தியக��ட� வட��ப�தி   

,நாணய�கார ெச��ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) L.ேதாஜியபா ச45 வா%
-25 , 2.த#சா$% (மா) எ;ைலய�ம? 

ேகாவ3; ெத* வா%
-24 , 3.த#சா$% (மா) ேகாபால Lதலியா% ச45 வா%
-23 , 

4.த#சா$% (மா) ஜ\ள� ெச�� ெத* வா%
-23 , 5.த#சா$% (மா) ச�ைடயபா 

வா.தியா% ெத* வா%
-23 , 6.த#சா$% (மா) ச�ைடயபா வா.தியா% ச45 

கிழ��வட�� வா%
 23 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 GைபயாநாR
 ந
நிைலப�ள� 

8தியக��ட� ெத��ப�தி அைற எC.1  

  ,நாணய�காரெச��ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ெதா8�ப3�ைளயா% ேகாவ3; ச45 வா%
-23 , 2.த#சா$% (மா) 

நாணய�கார ெச�� ெத* வா%
-23 , 3.த#சா$% (மா) ேசா?ஜியபா ச45 வா%
-23 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 GைபயாநாR
 5வ�கப�ள� 

8தியக��ட� அ எ. 2   ,நாணய�கார 

ெச��ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) எ;ைலய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
-24 , 2.த#சா$% (மா) 

ெத��அலEக�  வா%
-23 , 3.த#சா$% (மா) ெத��வ Jதி வா%
-23 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 வ Jரராகவா ேம;நிைலப�ள� 

Lத?ைம�க��ட� ேம��ப�தி அைற 

எC .3    ,ெத��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) வரகைபYய% ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (மா) �8சாமி 

ெமாYேதாராb ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) அCணாப3�ைள ச45 வா%
-25 , 

4.த#சா$% (மா) மா�
 ேமHதி9 ச45 வா%
-26 , 5.த#சா$% (மா) ெத�� வ Jதி 

வா%
-25 , 6.த#சா$% (மா) மாேனாஜJயபா வ Jதி வா%
-25 , 7.த#சா$% (மா) 

தி;ைலயபா வா.தியா% ெத* வா%
-23 , 8.த#சா$% (மா) ப3FசாC� Lதலி. 

ெத* வா%
-23 , 9.த#சா$% (மா) ேபாகிெல�Gமண நாய�க? ச45 வா%
-23 , 

10.த#சா$% (மா) ராமலிEகப.த% ப3;�E ெத��வ Jதி வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 வ Jரராகவா ேம;நிைலப�ள� 

Lத?ைம�க��ட� கிழ�� ப�தி அைற 

எC  7   ,ெத��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சாமா?தா? �ள� ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (மா) த�சிணா 

ெபா� ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) ப�ேகாசாமி வ�டார� வா%
-25 , 

4.த#சா$% (மா) அரCமைன கா�ப\C� வா%
-25 , 5.த#சா$% (மா) தாH 

தமா; ச45 வா%
-25 , 6.த#சா$% (மா) வரதராஜ ெப*மா� ேகாவ3; ச45 வா%
-

25 , 7.த#சா$% (மா) �*�ப% ச45 வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 வ Jரராகவா ேம;நிைலப�ள� 

கிழ��ப�தி�க��ட�  அைற எC. 6   

,ெத��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) L5ேபாகி G8ராய ப3�ைள ச45 வா%
-25 , 2.த#சா$% (மா) 

ராேச கா�ேகராb ச45 வா%
-25 , 3.த#சா$% (மா) கீைர� கைட ச45 வா%
-25 , 

4.த#சா$% (மா) ேமள�கார ச45 வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� ப�தி 

வட�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,மா%ெக� ேரா
, கீழ வாச;, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) Rனான� ைவ.திய% ச45 வா%
-27 , 2.த#சா$% (மா) G;தா? 

ஜJயபா ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) க�மE ெகா;ைல வா%
-27 , 4.த#சா$% 

(மா) அறிஞ% அCணா சாைல வா%
-27 , 5.த#சா$% (மா) சி?ைனயா நாய�க? 

ச45 வா%
-27 , 6.த#சா$% (மா) பா�பா�� ெத* வா%
-27 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ெத�� பா%.த5   ,மா%ெக� 

ேரா
, கீழ வாச;, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) கவாHகார ெத* வா%
-27 , 2.த#சா$% (மா) கவாHகார 3வ5 

ெத* வா%
-27 , 3.த#சா$% (மா) சி�கா9ய�மா� ெத* வா%
-27 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ெபCக� 

கிறிHதவேம;நிைலப�ள�.மான�8Fசா

வ� அைற எC 5    ,மிஷ? ச%F ேரா
 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சா4தா உேச? சாகி ைத�கா; ெத* வா%
 எC 28 , 2.த#சா$% 

(மா) ச�கா சாகி ைத�கா; ெத* வா%
 எC29 , 3.த#சா$% (மா) சாம4தா� 

பாைளய� LHஸி� ெத*வா%
 எC28 , 4.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத 

ைவ�ேகா;கார. ெத* வா%
 எC 29    , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

104 104 Zயஅ4ேதாண3யா% ந
நிைலப�ள� 

வட��க��ட�    ,சி?ைனயாபாைளய� 

ேரா
,மான�8Fசாவ�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) அழகி �ள� ேபாகி.ெத* வா%
-29 , 2.த#சா$% (மா) அழகி �ள� 

கீைர�கார.ெத* வா%
-31 , 3.த#சா$% (மா) அ4ேதாண3யா% ேகாய3; ெத* வா%
-

31 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 Zயஅ4ேதாண3யா% ந நி ப�ள� 

ேம��க��ட�    ,சி?ைனயாபாைளய� 

ேரா
 மான�8Fசாவ�  த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) மிஷி? ச%F ேரா
 வா%
-31 , 2.த#சா$% (மா) அழகி �ள� 

வா9.ெத* வா%
-31 , 3.த#சா$% (மா) வா�வாச; கைட.ெத* வா%
-29 , 

4.த#சா$% (மா) ஆேரா�கிய மாதா ேகாய3; ெத* வா%
-31 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ெசௗராA�ராஅரG உதவ3ெபS� 5வ�க 

ப�ள� கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா%.த5   ,ஆ�
�கார ெத*, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) வ3ஜய மCடப.ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) பEகளா. ெத* 

வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) மான�8Fசாவ� வா%
-32 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ெசௗராA�ரா அரG உதவ3ெபS� 

5வ�கப�ள�, ேம�� க��ட�, ெத�� 

ப�தி   ,ஆ�
�கார.ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ந�ப% ஒ?S நாைக ேரா
 ச45 வா%
-33 , 2.த#சா$% (மா) 

சிவராய% ேதா�ட� ேமலராஜவ Jதி வா%
-34 , 3.த#சா$% (மா) ஆ�
�கார. ெத* 

வா%
-32 , 4.த#சா$% (மா) ப�
h; கீழ ராஜவ Jதி வா%
-32 , 5.த#சா$% (மா) 

மான�8Fசாவ� வா%
-32 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108 ெசௗராA�ரா அரG உதவ3ெபS� 

5வ�கப�ள�, ேம�� க��ட�, கிழ�� 

ப�தி   ,ஆ�
�கார.ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) வாண�கார ைவ�ேகா;கார. ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) 

ெதா;காப3ய% நக% வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) ெதா;காப3ய% நக% -1� ெத* 

வா%
-32 , 4.த#சா$% (மா) ெதா;காப3ய% நக% 2� ெத* வா%
-32 , 5.த#சா$% 

(மா) ெதா;காப3ய% நக% 3-� ெத* வா%
-32 , 6.த#சா$% (மா) ெதா;காப3ய% நக% 

4� ெத* வா%
-32 , 7.த#சா$% (மா) 85வாண�கார.ெத* வா%
-32 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ெசௗராA�ராஅரG 

உதவ3ெபS�5வ�கப�ள� 

கிழ��க��ட� வட��ப�தி   

,ஆ�
�கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) வாண�கார. ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) மான�8Fசாவ� 

வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) ெஜCபகவ�ள�நக% வா%
 32 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   ,வC��கார. 

ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) கீழ வC��கார. ெத* வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�� பா%.த5 கிழ�� ப�தி  

 ,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) வC��கார. ெத* வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ெவ�
�கார. 

ெத* வா%
-33 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� வட�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� ைமய ப�தி   

,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ந�ப% 1 ேரா
 வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) நாைக ேரா
வா%
-44 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�� பா%.த ேம�� ப�தி   

,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ராஜூb நக%  வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) நாைக ெமய3?ேரா
 

ேஜாதி நக% வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) ேசவ3ய% நக% வா%
-44 , 4.த#சா$% (மா) 

ெஜயெல�Gமி நக% வா%
-44 , 5.த#சா$% (மா) தி*வ�cவ% நக% வா%
-44 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ��ப�தி ச.5ண\Nட�    

,வC��கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) கீைர�ெகா;ைல ெத* வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) வC��கார 

க*பாய3 அ�பலகார ெத* வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) வC��கார அ�பலகார 

ெத* வா%
-44 , 4.த#சா$% (மா) நாக�மா� நக% வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ��ப�தி   

,வC��கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா சாவ� வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா 

சாவ�(1)வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�� பா%.த கிழ�� ப�தி   

,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா சாவ�(2) வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா 

சாவ�(3) வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) ேகா9��ள� வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி வட�� பா%.த5  

 ,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேசாழ? நக%, நாைக ேரா
 வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேந*வ Jதி 

அCணா காலன� வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) அCணா காலன� வா%
-44 , 

4.த#சா$% (மா) ராஜJb நக% வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ேம�� ப�தி 

வட�� பா%.த5   ,வC��கார. ெத*, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ெத�� ெவ�
�கார.ெத* வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேமல. 

வC��கார ெத* வா%
-44 , 3.த#சா$% 85 ஆ�Sகீழ�கைர வா%
-44 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 நகரா�சி ந நி ப�ள� அEக?வா�ைமய�-

50ெத��ப�தி    ,ெசௗராA�ராெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெபா�மலா�ட� ெவEகடாஜலபதிெச��. ெத*  வா%
-32 , 

2.த#சா$% (மா) பா\�கார கி*Hண ப3�ைள.  ெத* வா%
-32 , 3.த#சா$% 

(மா) சிவ? ேகாய3; 85.ெத* வா%
-34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 நகரா�சி நநிப�ள� 8திய க��ட� ேம�� 

ப�திெசௗராA�ராெத*        

,மான�8Fசாவ� த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா�ேகாய3; 85. ெத*  வா%
-34 , 

2.த#சா$% (மா) ெவEகேடசெப*மா�ேகாய3; ச?னதி.ெத* கிழ��  வா%
 34 , 

3.த#சா$% (மா) வ3. ப3. ேகாய3; ெத*  வா%
-34 , 4.த#சா$% (மா) வ3. ப3. 

ேகாய3; ச?னதி ெத*  வா%
 34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� 8திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி ெத�� பா%.த5  

 ,ெசளராA�ரா ெத*, மான�8Fசாவ�, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ஜ�8ெல�Gமணெச�� ெத*  வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) 

ெதா�ம;ராL
ெச�� ெத*  வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) கி*Aண? ேகாவ3; 3� 

ெத*  வா%
-32 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� 8திய 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� பா%.த5  

 ,ெசளராA�ரா ெத*, மான�8Fசாவ�, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) சிவராய% ேதா�ட� Lத;ெத* வா%
-34 , 2.த#சா$% (மா) 

சிவராய% ேதா�ட� இரCடா� ெத*  வா%
-34 , 3.த#சா$% (மா) அYய� 

ெப*மா� ெகா.த?ெத*  வா%
-34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� 8திய 

க��ட� ெத�� ப�தி ேம�� பா%.த5  

 ,ெசளராA�ரா ெத*, மான�8Fசாவ�, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) மாண3�க ெவEக�ராம ெச��. ெத*  வா%
-34 , 2.த#சா$% (மா) 

ப�
h; ேமலராஜ வ Jதி  வா%
-34 , 3.த#சா$% (மா) L.5சாமி ெகா.த? ெத*  

வா%
-34 , 4.த#சா$% (மா) உ�கைட அ�பா� காலன�  வா%
-34 , 5.த#சா$% (மா) 

சிவராய% ேதா�ட� ெத*  வா%
-34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124 Zயஅ4ேதாண3யா% ந நி ப�ள� 

ெத��ப�தி சி?ைனYயா பாைளய� 

ேரா
        ,மான�8Fசாவ� த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ராேமHவர� ேரா
 வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) எHப3ஜி மிஷி? 

ைஹHN; ேரா
 வா%
-31 , 3.த#சா$% (மா) ந�ப% ஒ?S நாைக ேரா
(பாக�) 

வா%
-33 , 4.த#சா$% (மா) 1வ5 ேரா
 ேசவ3ய% நக% வா%
-44 , 5.த#சா$% (மா) 

ேசாழ? நக% வா%
-44 , 6.த#சா$% (மா) ெஜயல�Gமி நக% வா%
-44 , 7.த#சா$% 

(மா) அCணா காலன� வா%
-31 , 8.த#சா$% (மா) தி*வ�cவ% நக% வா%
-31 , 

9.த#சா$% (மா) தகர�கார.ெத* வா%
-31 , 10.த#சா$% (மா) சி?ைனயா 

பாைளய� ேரா
 வா%
-31 , 11.த#சா$% (மா) சி?ைனயா பாைளய� ஆதிதிராவ3ட% 

ெத* வா%
 31 , 12.த#சா$% (மா) மிசி? ஆலமர� ெத* வா%
-29 , 13.த#சா$% 

(மா) மிஷி? ெத* / கCகாண3ய% ேதா�ட� வா%
-31 , 14.த#சா$% (மா) 8ன�த 

அைட�கல மாதா மட� வா%
-31 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 Zய அ4ேதாண3யா% ஆர�ப ப�ள� 

ெத��  பா%.த �ஓ�
�க��ட� ேம�� 

ப�தி     ,மான�8Fசாவ� த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ஆரகா� பC�த% ேரா
 வா%
-22 , 2.த#சா$% (மா) வரதராஜ 

ெப*மா� ேகாவ3; ெத* வா%
-22 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�க ப�ள� 

ேம�� பா%.த ஓ�
� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,மான�8Fசாவ�, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) ப3;M�கார.  ெத* வா%
-22 , 2.த#சா$% (மா) 8தா�றEகைர 

கீ<கைர வா%
-22 , 3.த#சா$% (மா) ேம�
 எ;ைலய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
-

22 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�க ப�ள� 

ேம�� பா%.த ஓ�
� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,மான�8Fசாவ�, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) நாராயண? காலன� வா%
-22 , 2.த#சா$% (மா) கைலஞ% 

க*ணாநிதி சாைல வா%
-22 , 3.த#சா$% (மா) இ4திரா நக%  ேம�பால� அ*கி; 

வா%
-22 , 4.த#சா$% (மா) ரய3ல� வC� ேப�ைட வா%
-35 , 5.த#சா$% (மா) 

�.ப3.ஒ ச45 ேம�பால� வா%
-22 , 6.த#சா$% (மா) Lன�Gப; பவ% ஹ\H 

�வா%�ட%H வா%
-22 , 7.த#சா$% (மா) G.A.ெகனா;ேரா
 வா%
-22 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ப3ேள� ேம;நிைல ப�ள� அைற எC 9 

கிழ�� ஒ�
� க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா%.த5   ,மிஷ?ச%F ேரா
, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) மிசி? 85.ெத* வா%
-33 , 2.த#சா$% (மா) பCடாபĤ 

அ�ரஹார�  வா%
-33 , 3.த#சா$% (மா) மிசி? ச%F ேரா
  வா%
-33 , 4.த#சா$% 

(மா) மிசி? ேம�
. ெத*  வா%
-33 , 5.த#சா$% (மா) மிசி? ச?னதி ெத*  

வா%
-33 , 6.த#சா$% (மா) மிசி? Lத; ெத* வா%
-33 , 7.த#சா$% (மா) மிசி? 

2வ5 ெத*  வா%
-33 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ப3ேள� ேம;நிைல ப�ள� அைற எC 

13 கிழ�� க��ட� வட�� ப�தி ேம�� 

பா%.த5   ,மான�8Fசாவ�, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) மிசி? 3வ5 ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) ெரசிெடC� 

பEகளா ேரா
 வா%
-33 , 3.த#சா$% (மா) கி*Aணா ப3�ைள. ெத* வா%
-32 , 

4.த#சா$% (மா) ேம�
 ப3�ைளயா% ேகாய3; ெத* வா%
-22 , 5.த#சா$% (மா) 

8தா�S ேம�� கைர வா%
-22 , 6.த#சா$% (மா) 8தா�S கிழ�� கைர வா%
-22 , 

7.த#சா$% (மா) L.5�மர Vபனா% ேரா
 வா%
 33 , 8.த#சா$% (மா) 

சீன�வாச� ப3�ைள ேரா
  சபாபதி அெவ?m  வா%
 33 , 9.த#சா$% (மா) வ3ளா% 

ேரா
  பாக� வா%
-33 , 10.த#சா$% (மா) வ3.ப3.ேகாய3; ெத* 8தா�றEகைர 

கிழ�� வா%
-22 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130 Zயஅ4ேதாண3யா%5வ�க ப�ள�, 

வட��க��ட�.அைற.4சி   ,[�கார 

க;M��ள� ேரா
, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) தி*Fசி ேரா
 ( சா4தப3�ைள ேக� Lத;  இராமநாத? வைர 

வா%
  43 , 2.த#சா$% (மா) க�K �ள� ேரா
 வா%
-43 , 3.த#சா$% (மா) 

[�கார அYயனா%  ெத*  வா%
-43 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�கப�ள�, 

வட�� க��ட�, அைற எC 4�   

,[�கார க;M��ள� ேரா
, த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) [�கார LH]� ெத*  வா%
-43 , 2.த#சா$% (மா) [�கார 

Gரமண3ய சாமி ேகாவ3; ெத*  வா%
-43 , 3.த#சா$% (மா) Gப3ரமண3யசாமி 

ேகாவ3; ெத*  வா%
-43 , 4.த#சா$% (மா) [�கார.  ேவப3ைல சாமி மட�  

வா%
-43 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 Zயஅ4ேதாண3யா% 

ஆர�பப�ள�கிழ��ப�திக��ட� அைற 

எC 2 �   ,[�காரக;M��ள� 

ேரா
த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) அ�பல�கார வட��. ெத* வா%
-43 , 2.த#சா$% (மா) 

அ�பல�கார ெத�� ெத* வா%
-43 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ெசய3C�ேஜாச 

ெபCக�ேம;நிைலப�ள� 

ேம��க��ட� அைற எC.12 ப3   

,[�கார�ேகாய3;ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) [�காரவ JரவாCைடயா% ெத* வா%
-46 , 2.த#சா$% (மா) [�கார 

ேகாவ3; ெத* வா%
-46 , 3.த#சா$% (மா) [�கார ெசய3?� ேம9H ெத* வா%
-

46 , 4.த#சா$% (மா) [�காரLத; ெத* வா%
-46 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 ெசய3C�ேஜாச ெப ேம நி ப�ள� 

கிழ��ப�தி வட��க��ட� அைற எC 

 12C   ,[�காரேகாவ3;ெத*  613001

1.த#சா$% (மா) [�கார மCைணயா% ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) [�கார 

இரCடா� ெத* வா%
-45 , 3.த#சா$% (மா) [�கார V?றா� ெத* வா%
-45 , 

4.த#சா$% (மா) நா#சி� ேகா�ைட ேரா
 (பாக� வா%
-46 , 5.த#சா$% (மா) 

[�கார 85 மCைணயா% ெத* வா%
-45 , 6.த#சா$% (மா) [�கார வ3ளா% ேரா
 

வா%
-45 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ெசய3C�ேஜாச ெபCக� ேம;  

நிைல ப�ள� கிழ�� ப�தி அைற எC-

12D   ,[�காரேகாவ3; ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) அ�பல�கார. ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) [�கார வHதா 

ெத* வா%
-45 , 3.த#சா$% (மா) [�கார 85 வHதா ெத* வா%
-45 , 4.த#சா$% 

(மா) [�கார 3வ5 ெத* வா%
-45 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ெசய3C�ேஜாச ெபCக� ேம; நிைல 

ப�ள�.வட��க��ட� அைற எC-

10C,ேம��ப�தி ெத��பாக�   

,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) பா.திமா நக%(நா#சி�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-46 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ெசய3C�ேஜாச 

ெபCக�ேம;நிைலப�ள�.வட��க��ட

� ெத��ப�தி அைற எC 10ப3    

,[�கார க;M�ள� ேரா
 த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) பா.திமா நக%(நா#சி�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-46 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

138 138 கேணA வ3.யாலயா ந
நிைல ப�ள� 

ேம�� க��ட� ஒளைவயக� கிழ�� 

பா%.த5   ,Gரமண3ய% ேகாவ3; ெத*, 

வ3ளா%ேரா
, த#சா$% -613001

1.த#சா$% (மா) [�கார லாய� கிழ�� ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) 

8தா�றEகைர பனEகா
 வா%
-45 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 கேணA வ3.யாலயா ந
நிைல ப�ள� 

ந
 க��ட� ஒளைவயக� ேம�� ப�தி 

ெத�� பா%.த5   ,Gரமண3ய% ேகாவ3; 

ெத*, வ3ளா%ேரா
, த#சா$% -613001

1.த#சா$% (மா) அ?8 நக% 1-� ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) அ?8 நக% 2-வ5 

ெத* வா%
-45 , 3.த#சா$% (மா) அ?8 நக% 3� ெத* வா%
-45 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 கேணAவ3.யாலயா ந நி ப�ள� 

நா\�கரGஹா; ேம��   

,Gரமண3ய%ேகாவ3;ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) [�கார  லாய�  85.ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) [�கார  

லாய�  ெத��. ெத* வா%
-43 , 3.த#சா$% (மா) [�கார  லாய� வட��.  

ெத* வா%
-43 , 4.த#சா$% (மா) [�கார  லாய�  ேம��.  ெத* வா%
-43 , 

5.த#சா$% (மா) [�கார 85 ம?ைனயா% ெத* வா%
-45 , 6.த#சா$% (மா) [�கார 

வ3ளா% ேரா
 வா%
-45 , 7.த#சா$% (மா) [�காரமாதா ேகாவ3; ெத* வா%
-46 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஐ சி � எH ைமய� எC 62 கிழ�� 

பா%.த ேம�� க��ட�   ,அCணா நக% 

8� ெத*, த#சா$%-613006.

1.த#சா$% (மா) அCணா நக% 4� ெத* வா%
-47 , 2.த#சா$% (மா) அCணா நக% 

5�ெத* வா%
-47 , 3.த#சா$% (மா) அCணாநக% 6�ெத* வா%
-47 , 4.த#சா$% 

(மா) அCணா நக% 7� ெத* வா%
-47 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 கிராம hலக க��ட� ேம�� பா%.த 

க��ட�   ,அCணா நக% 12� ெத*, 

த#சா$%-613006.

1.த#சா$% (மா) அCணா நக% 8� ெத* வா%
-47 , 2.த#சா$% (மா) அCணா நக% 

9� ெத* வா%
-47 , 3.த#சா$% (மா) ேந.தாஜி ேரா
 வா%
-47 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ச.5ண\ைமய� அEக?வா� 

ைமய�.64.கிழ��க��ட�    

,அCணாநக% 8வ5ெத* த#சா$%. 613006

1.த#சா$% (மா) அCணாநக% 10� ெத* வா%
-47 , 2.த#சா$% (மா) அCணாநக% 

11� ெத* வா%
-47 , 3.த#சா$% (மா) அCணாநக% 12� ெத* வா%
-48 , 

4.த#சா$% (மா) அCணாநக% 1� ெத* வா%
-47 , 5.த#சா$% (மா) அCணாநக% 

2� ெத* வா%
-47 , 6.த#சா$% (மா) அCணாநக% 3� ெத* வா%
-47 , 7.த#சா$% 

(மா) வ3ளா% சாைல வா%
-47 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 நகரா�சிஆர�பப�ள�ேம��க��ட� 

ேம��ப�தி    ,அCணாநக% 

வ3ளா%ேரா
 த#சா$% 613006

1.த#சா$% (மா) அCணாநக%13�ெத* வா%
-48 , 2.த#சா$% (மா) 

அCணாநக%14�ெத* வா%
-48 , 3.த#சா$% (மா) அCணாநக%15�ெத* வா%
-48 , 

4.த#சா$% (மா) அCணாநக%16�ெத* வா%
-48 , 5.த#சா$% (மா) 

அCணாநக%17�ெத* வா%
-48 , 6.த#சா$% (மா) அCணாநக%18�ெத* வா%
-48 , 

7.த#சா$% (மா) அCணா நக% வ3ளா% ேரா
 வா%
-48 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

145 145 நகரா�சிஆர�பப�ள�.கிழ��க��ட�    

,அCணாநக% வ3ளா%ேரா
 த#சா$% 

613006

1.த#சா$% (மா) அCணாநக%19�ெத*) வா%
-48 , 2.த#சா$% (மா) அCணாநக% 

20�ெத*) வா%
-48 , 3.த#சா$% (மா) அCணா நக% (வ3ளா% ேரா
) வா%
-48 , 

4.த#சா$% (மா) காமராp நக% Lத; ெத*) வா%
-49 , 5.த#சா$% (மா) காமராp 

நக% இரCடா� ெத*) வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) காமராp நக% 3வ5 ெத* வா%
-

49 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, மாவ�ட 

பரவலா�க க��ட�    ,அCணா நக%, 

சி.ரா நக%, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) Lன�யாCடவ% காலன� (நா#சி�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-46 , 

2.த#சா$% (மா) அ4ேதான�யா% ேகாய3; ெத*) வா%
-46 , 3.த#சா$% (மா)  

Lண3யாCடவ% காலன�) வா%
-46 , 4.த#சா$% (மா) மா9�ள� ேம;கைர) வா%
-

46 , 5.த#சா$% (மா) காமராpநக% Lத;ெத*) வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) அ�ம? 

நக% Lன�யாCடவ% காலன�) வா%
-46 , 7.த#சா$% (மா) அ4ேதாண3சாமி 

நக%Lன�யாCடவ% காலன�) வா%
-46 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�    ,சி.ரா நக%, அCணா நக%, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ராஜராஜ? நக% 1வ5 ெத* வா%
-49 , 2.த#சா$% (மா) ராஜராஜ? 

நக% 2வ5 ெத* வா%
-49 , 3.த#சா$% (மா) ராஜராஜ? நக% 3வ5 ெத* வா%
-49 , 

4.த#சா$% (மா) சி.ரா நக% 1வ5 ெத* வா%
-49 , 5.த#சா$% (மா) சி.ரா நக% 

2வ5 ெத* வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) கா.Z? பவ̂3 நக% 1வ5 ெத* வா%
-49 , 

7.த#சா$% (மா) கா.Z? பவ̂3 நக% 2வ5 ெத* வா%
-49 , 8.த#சா$% (மா) 

கா.5ர?நக% 4�ெத* வா%
-49 , 9.த#சா$% (மா) கா.5? நக% 3-� ெத* வா%
-49 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

148 148 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,சி.ராநக%, 

த#சா$%- 613006

1.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% நக%1வ5ெத* வா%
-49 , 2.த#சா$% (மா) 

தி*வ�Kவ% நக%2வ5ெத* வா%
-49 , 3.த#சா$% (மா) மாதவராb1வ5ெத* 

வா%
-49 , 4.த#சா$% (மா) மாதவராb2வ5ெத* வா%
-49 , 5.த#சா$% (மா) 

மாதவராY நக% வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% நக% வா%
-49 , 

7.த#சா$% (மா) சா4தி நக% வா%
-50 , 8.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% நக% 2� 

ெத* வா%
-49 , 9.த#சா$% (மா) மாதவராbநக% வா%
-49 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஆ�Hேபா%
 ந%ச9 ம�S� ெதாட�க 

ப�ள� வட��ப�திக��ட�   

,அ*ளான4தநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஆ�Hேபா%
 ந%ச9 ம�S� ப3ைரம9 

ப�ள�, ெத�� ப�தி க��ட�   

,அ*ளான4த நக%ஷ த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ப3ளாச� ஆEகில ப3ைரம9 ப�ள�, 

எ;.ேக.ஜி வ�8 அைற (அ?த%)   

,அ*ளான4தநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) 5-வ5 ெத* ப9G.த� நக% வா%
-42 , 2.த#சா$% (மா) 

அ*ளான4த நக%- 8Aப� காலன� வா%
-42 , 3.த#சா$% (மா) �ழ4ைதய�மா� 

இரCடா� ெத* நக% வா%
-42 , 4.த#சா$% (மா) 10வ5 �S�� ெத* 

அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 5.த#சா$% (மா) ப9G.த� நக% 4வ5 கிராH வா%
-42 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152 ேசவாசமாp மாணவ% இ;ல�, ப3ரதான 

க��ட�, வட�� ப�தி   ,85ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ராமகி*Aண8ர�(85�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-41 , 2.த#சா$% 

(மா) 85�ேகா�ைடேரா
 வா%
-41 , 3.த#சா$% (மா) ப9G.த� நக% வா%
-41 , 

4.த#சா$% (மா) அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 �4தைவ நாFசியா% அரசின% ெபCக� 

கைல� க;Q9, வட�� க��ட� அைற 

எC எ? எF 4   ,கCண? நக%, 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ேடன�ய; தாமH நக% வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) ஜவா? ெத* 

வா%
-41 , 3.த#சா$% (மா) தி*Fசி-வ;ல� ேரா
 வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ேசவசமாp மாணவ% இ;ல� ெத�� 

பா%.த ப3ரதான க��ட� கிழ�� ப�தி   

,85�ேகா�ைட சாைல, த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) அ*ளான4த�மா� நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ேசவாசமாp  மாணவ% இ;ல�, ேம�� 

பா%.த ேம�� ப�க க��ட� வட�� 

ப�தி   ,85�ேகா�ைட சாைல, 

த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) யாகபாநக% வா%
-42 , 2.த#சா$% (மா) ந%மதா ெத*, யாகபா 

நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 அரசின% ராஜாஜி ந
நிைல ப�ள� 

(சிSவ% சீ%தி*.தப�ள�) 8திய க��ட� 

ஏப3சி அைற ேம�� ப�தி   

,சFசிதான4த Vபனா% ேரா
, த#சா$%-

 613007.

1.த#சா$% (மா) அலி�தாைத�கா; வா%
-35 , 2.த#சா$% (மா) வ. உ. சி. நக% 

வா%
-35 , 3.த#சா$% (மா) 8திய காவ; ��ய3*8 - நவநJத8ர� வா%
-35 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரசின% ராஜாஜி ந
நிைல ப�ள� 

(சிSவ% சீ%தி*.தப�ள�) 8திய க��ட� 

ஏப3சி அைற கிழ�� ப�தி   

,சFசிதான4த Vபனா% ேரா
, த#சா$%-

 613007.

1.த#சா$% (மா) ரய3;ேவ காலன� வா%
-35 , 2.த#சா$% (மா) ஆலமர.5 ெத* 

ரய3;ேவ காலன� வா%
-35 , 3.த#சா$% (மா) 8திய காவலா ��ய3*8 வா%
-35 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 �4தைவநாFசியா%அரசின%ெபCக�கைல

�க;Q9ேம��க��ட� அஎC-H1     

,கCண? நக% ராஜபா நக% த#சா$% 

613007

1.த#சா$% (மா) பாHட%H HN; �வா%�ட%H வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) 

சFசிதான4த  Vபனா% ேரா
 வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) ராஜபா நக% வா%
 

கCண? நக%,பாரதி நக% வா%
 41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 �4தைவநாFசியா% அரசின% ெபCக� 

கைல�க;Q9 வட��க��ட� அஎC-

H2    ,கCண? நக% ராஜபா நக% 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ராஜபா நக% காலன� வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) 

ெசEகமலநாFசிய�ம?ேகாவ3;ெத* வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 �4தைவநாFசியா%ெபCக�கைல�க;Q

9 வட��க��ட�ேம��ப�தி அ.எC-3   

,கCண? நக% ராஜபா நக% 

த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) தி98ர G4த9 நக% காலன� வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) தி98ர 

G4த9 நக% வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ெச;வராp ெபCக�ேம;நிைலப�ள� 

ெத��க��ட� ேம�� ப�தி அைற 

எC.6   ,கணபதிநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) சிவாஜி நக% 8தா�S ெத?கைர வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) 

சிவாஜி நக% வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) ஆ%.எ�.எF. காலன� சிவாஜி நக% வா%
-36 , 

4.த#சா$% (மா) 85 ஆS ெத?கைர சிவாஜிநக%  அCணா நக% வா%
-36 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ெச;வராpெபCக�ேம;நிைலப�ள�ெத

��க��ட�கிழ��பாக�அ.எC.8   

,கணபதிநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) கணபதிநக% கீழ.ெத* வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ெச;வராpெபCக�ேமநிப�ள�வட��க��

ட� அைற எC-12   

,கணபதிநக%த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) சிவாஜி நக%  வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) ெச;வ� நக%  ப?னJ% 

ெச;வ� காலன�   வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) கணபதி நக% ெத��. ெத*  வா%
-

36 , 4.த#சா$% (மா) கணபதி நக% வட�� ெத*  வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ெச;வராpெபCக�ேம;நிைலப�ள�வட

��க��ட�ேம��பாக�அ.எC-10   

,கணபதிநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) எ;.ஐ.சி காலன�  வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) அ*ளான4த8ர�  

1வ5 ெத*  வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) அ*ளான4த8ர�  2வ5  ெத*  வா%
-40 , 

4.த#சா$% (மா) மாண3�க� நக%  வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 நவபார. ேம;நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி அைற எC 1   

,ம*.5வ�க;Q9 சாைல, த#சா$%- 

613007.

1.த#சா$% (மா) 5வாரகா நக% ேம;கைர கீ<கைர  வா%
 36 , 2.த#சா$% (மா) 

எ;.ஐ.சி. காலண3 வ3வா�க�  வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) பC�த% ேதா�ட�  

வா%
-36 , 4.த#சா$% (மா) எ;.ஐ.சி காலன� 6வ5 �S��.ெத*  வா%
-36 , 

5.த#சா$% (மா) மாண3�க� நக%  வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 நவபார. ேம;நிைல ப�ள�, வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட ைமய அைற, 

அைற எC 2   ,ம*.5வ� க;Q9 

சாைல, த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) பாC�ய? நக%  வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) வ3�ேடா9யா காலன� 

 வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) ரா� நக%  வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) ரய3; நக% - 

Hேட� ேபE� காலன� ேரா
  வா%
-37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 நவபார. ேம;நிைல ப�ள�, வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட ைமய அைற, 

அைற எC 3   ,ம*.5வ� க;Q9 

சாைல, த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) ெபா? நக% 2வ5 ெத*    வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) ெபா?நக% 

3வ5 ெத* வா%
 36 , 3.த#சா$%   ந அCணாமைலநக% Lத;ெத*  வா%
-36 , 

4.த#சா$%  ( ந) ஜனேம ெஜய�  நக%  வா%
-36 , 5.த#சா$% (மா) 

Bநக%ெசாைச��காலண3  வா%
-38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 

வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 Hபா%��H ெம�9�ேலஷ? 

ேம;நிைலப�ள� கிழ�� க��ட� 

ெத��பாக�   ,M.C.ேரா
 த#சா$% 613004

1.த#சா$% (மா) [�ெகா;ைல ெத�� ெத* வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) 

[�ெகா;ைல வட�� ெத*  வா%
-38 , 3.த#சா$% (மா) [�ெகா;ைல  கீழ. ெத* 

  வா%
-38 , 4.த#சா$% (மா) மேனாஜிப��   சாைல  வா%
-38 , 5.த#சா$% (மா) 

[Eெகா;ைல ேம�� ெத*  வா%
-38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 Hபா%��H ெம�9�ேலஷ? 

ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� க��ட� 

வட�� ப�தி   ,M.C.ேரா
, த#சா$% 

613004

1.த#சா$% (மா) தமி< நக% Lத;  ெத*  வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) 

[�ெகா;ைல ெத�� - ேதா8��ள�கைர  வா%
-38 , 3.த#சா$%  (ந) வ3சாலா�சி 

நக%  வா%
-38 , 4.த#சா$% - நகரா�சி ம;லிைக நக%- �றி#சிநக%  வா%
-38 , 

5.த#சா$% - நகரா�சி ெர��பாைளய� ேரா
 - கேணAநக%  வா%
-38 , 

6.த#சா$% (மா) L*க? காலன�  வா%
-38 , 7.த#சா$% (மா) ேதா8�ள�  வா%
-

38 , 8.த#சா$% (மா) ராமகி*Aணநக%  வா%
-38 , 9.த#சா$% (மா) பாரதியா% நக% 

 வா%
-38 , 10.த#சா$% (மா) எH.ஆ%.எH ெலsமி  காலன�  வா%
-38 , 

11.த#சா$% (மா) கா%Lகி;நக%  வா%
-38 , 12.த#சா$% (மா) ேச%ைவநக%  வா%
-

38 , 13.த#சா$% (மா) அ%ஜJ?நக%  வா%
-38 , 14.த#சா$% (மா) தமி<நக%10�ெத*  

வா%
-38 , 15.த#சா$% (மா) தமி<நக%7�ெத*  வா%
-38 , 16.த#சா$% (மா) 

தமி<நக%2�ெத*  வா%
-38 , 17.த#சா$% (மா) தமி<நக%1�ெத*  வா%
-38 , 

18.த#சா$% (மா) தமி<நக%5�ெத*  வா%
-38 , 19.த#சா$% (மா) தமி<நக%4�ெத* 

 வா%
-38 , 20.த#சா$% (மா) ெப9யா%நக% 3� ெத*   வா%
-38 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 Hேபா%��H ெம�9� ேம;நிைல 

ப�ள� கிழ��� க��ட� ைமய ப�தி   

,ம*.5வ� க;Q9 சாைல, த#சா$% - 

613007.

1.த#சா$% (மா) மாேனாஜிப�� சாைல வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) 

Gப3ரமண3ய8ர� வா%
-38 , 3.த#சா$% (மா) L;ைல நக% வா%
-38 , 4.த#சா$% 

(மா) காமா�சி நக% உப9ைச ெத* வா%
-38 , 5.த#சா$% (மா) அCணா நக% 

வா%
-38 , 6.த#சா$% (மா) வ3சாலா�சி நக% ேகாபால8ர� வா%
-38 , 7.த#சா$% 

(மா) ெர.தினா காலன� வா%
-38 , 8.த#சா$% (மா) வ3சாலா�சி நக% வா%
-38 , 

9.த#சா$% (மா) �மா% ேபாHட; காலன� வா%
-38 , 10.த#சா$% (மா) Bநக% 

காலன� Lத; ெத* வ%
 38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� ேம�� பாக�   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) 9ஜிHட% ஆபĤ Hடா காலன� வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) 

Hேட� பாE� காலன� வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) பாவன� நக% யLனா ெத* 

வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) கEகா ெத* வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) நடராச8ர� 

வட�� வா%
-37 , 6.த#சா$% (மா) நடராச8ர� ,காலன� வா%
-37 , 7.த#சா$% (மா) 

அமராவதி ெத* வா%
-37 , 8.த#சா$% (மா) காேவ9 ெத* வா%
-37 , 9.த#சா$% 

(மா) ரய3;நக% ந
.ெத* வா%
-37 , 10.த#சா$% (மா) ஈHவ9 நக% வா%
-38 , 

11.த#சா$% (மா) Hேட� ேபE�காலன� 4வ5 கிராH வா%
-37 , 12.த#சா$% (மா) 

வ3�ேடா9யா காலன� 1-�ெத* வா%
-37 , 13.த#சா$% (மா) ெல�Gமிநக% வா%
-38 , 

14.த#சா$% (மா) கா%Lகி;நக% வா%
-38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) G4தர� நக% வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 1� ெத*  

வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 3வ5 ெத* வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) 

G4தர� நக% 4வ5 ெத* வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 5வ5 ெத* 

வா%
-37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட�  ,   

,சா%பதிவாள% அMவல% ��ய3*8, 

த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 6வ5 ெத* வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 

7வ5 ெத* வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 8வ5 ெத* வா%
-37 , 

4.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 9வ5 ெத* வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 

10வ5 ெத* வா%
-37 , 6.த#சா$% (மா) G4தர� நக% ெமய3? ெத* வா%
-37 , 

7.த#சா$% (மா) ச4தர� நக% 2� ெத* வா%
-37 , 8.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 

ம*.5வ�க;Q9சாைல வா%
-37 , 9.த#சா$% (மா) ப3ரபாநக%,G4தர�நக% வா%
-

37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� 

க��ட� ைமய ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) பEகளா. ேதா�ட� வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) ராமமேகHவ9 

நக% வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) ப3ரபாநக% வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) மேகHவ9 

நக% வ39வா�க� வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) மேகHவ9நக% வா%
-37 , 6.த#சா$% 

(மா) மேகHவ9 நக% ப3ரபா நக% ேம�� வா%
-37 , 7.த#சா$% (மா) ராம 

மேகHவ9 நக% வா%
-37 , 8.த#சா$% (மா) எ�.ஜி.ஆ%  நக%வா%
-37 , 9.த#சா$% 

(மா) அன�; நக% வா%
-37 , 10.த#சா$% (மா) அ?ைன இ4திரா நக% வா%
-37 , 

11.த#சா$% (மா) ராமசாமி நக% வா%
-37 , 12.த#சா$% (மா) ெல�Gமி8ர� காலன� 

வா%
-37 , 13.த#சா$% (மா) இராமகி*Aணாநக% வா%
-38 , 14.த#சா$% (மா) 

இ4திராப39யத%ஷின�நக% வா%
-37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) பாலா நக% (ேகாபால8ர� ஆதிேசஷா நக%) வா%
-37 , 2.த#சா$% 

(மா) ெர��பாைளய� ேரா
 வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) ேகாபால8ர� வா%
-37 , 

4.த#சா$% (மா) பாலா நக% வ39வாக�� வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) ேகாபால8ர� 

ம*.5வக;M9  வா%
-37 , 6.த#சா$% (மா) ஆதிேசஷநக% வா%
37 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) அCணா நக% Lத; ெத* வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) அCணா 

நக% இரCடா� ெத* வா%
-38 , 3.த#சா$% (மா) ஈHவ9 நக% வா%
-38 , 

4.த#சா$% (மா) ெல�Gமி காலன� வா%
-38 , 5.த#சா$% (மா) ெக?ன� ச5�க� 

ெல�Gமி நக% வா%
-38 , 6.த#சா$% (மா) ெல�Gமி நக% வா%
-38 , 7.த#சா$% 

(மா) ல�Gமி காலன� 4-ஆ� ெத* வா%
-38 , 8.த#சா$% (மா) காமராp நக% வா%
-

38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 நகரா�சி5வ�கப�ள� 

ேம��க��ட�ெத��ப�தி   

,N�
ற\காலன� த#சா$%613004

1.த#சா$% (மா) தEக� நக% உமா நக% ரமண3 காலன� வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) 

உமா நக% வா%
 40 , 3.த#சா$% (மா) ரமண3 நக%  வா%
40 , 4.த#சா$% (மா) 

ெவCண3லா ெத* வா%
-39 , 5.த#சா$% (மா) �றி#சி ெத* தEக�நக% வா%
-39 

, 6.த#சா$% (மா) ெப9யா%நக% வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 நகரா�சி 5வ�கப�ள� 

வடேம��க��ட� ேம�� ப�தி   

,N�
ற\காலன� த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) கணகசைப நக% வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) Lன�சிப; காலன� 

வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) நடராச8ர� ெத�� வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 நகரா�சி5வ�கப�ள� வட��க��ட� 

ேம��ப�தி   ,N�
ற\காலன� 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) நடராச8ர� ெத�� வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) நடராஜ8ர� ெத�� 

1-� ெத* வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) 8ன�தQ%5 அ?ைன ஆலய�, 

ெம��க;காேலp ேரா
 வா%
 40  , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 நகரா�சி 5வ�கப�ள� ைமயப�தி 

ேம��க��ட�    ,N�
ற\காலன� 

த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக% ேசாழ? நக% வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) ேக.எH.ேக. 

ேதா�ட� வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா)  ரா� நக% வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அEக?வா� ைமய� வட�� பா%.த5, 

நகரா�சி 5வ�கப�ள� அ*கி;   

,N�
ற\காலன� த#சா$%-613004

1.த#சா$% (மா) ப3ரகதJHவர% நக% வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) சீன�வாச நக% 

வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) அCணாவா9ெத* பாலாஜி நக% வா%
-40 , 4.த#சா$% 

(மா) ெடலிேபா?காலன� வா%
-40 , 5.த#சா$% (மா) எ?எHப3 ேபாH நக% வா%
-

40 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� ப�தி 

ெத�� க��ட�   ,N�
ற\காலன� 

M.C.ேரா
 த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) எழி; நக%  - இளEேகா ெத* வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) 

அப3ராம8ர� வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) 5ளஜா8ர� வா%
-39 , 4.த#சா$% (மா) 

5ளஜா8ர� காலன� 2�ெத* வா%
-39 , 5.த#சா$% (மா) 5ளஜா8ர� காலன� 

3�ெத* வா%
-39 , 6.த#சா$% (மா) Lன�சிப;காலன� 1-2-3 ெத* வா%
-39 , 

7.த#சா$% (மா) அரGஅMவல%��ய3*8 வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� ப�தி 

வட��  க ��ட�   ,N�
ற\காலன� 

M.C.ேரா
 த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக% வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக% - 2வ5 

ெத* வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக%-4வ5 ெத* வா%
-40 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,N�
ற\காலன� ,த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) N�
ற\ காலன� வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) ெத?ற; நக% 

ெமய3? ேரா
 வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 நவபார. ெம�9� ேம; நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ம*.5வ�க;Q9 சாைல, 

த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) க;யாC நக% வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) தEக� நக% வா%
-39 , 

3.த#சா$% (மா) Lபனா% காலன� வா%
-39 , 4.த#சா$% (மா) மEகள8ர� வா%
-

40 , 5.த#சா$% (மா) ேதவ?நக% வா%
-39 , 6.த#சா$% (மா) T.P.S.நக% வா%
-40 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

186 186 நகரா�சி உய% நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� கிழ��  ப�தி   

,Lன�சிப; காலன�, 

நJலகி9ெத��ேதா�ட�, த#சா$%- 613007.

1.த#சா$% (மா) மEகள8ர� வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 நகரா�சி உய% நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா%.த வட�� ப�தி   ,Lன�சிப; 

காலன�, நJலகி9ெத��ேதா�ட�, 

த#சா$%- 613007.

1.த#சா$% (மா) Lன�சிப; எ�பளாயĤ காலன�வா%
39 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 நகரா�சி  5வ�க ப�ள�, ெத�� ப�தி 

க��ட�   ,Lன�சிப; காலன�, த#சா$%-

 613007.

1.த#சா$% (மா) ம*.5வ� க;Q9 வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) ம*.5வக;Q9 

ேரா
 (நJலகி9 கிராம�) வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) L.தமி< நக% வா%
-39 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, ெத�� ப�தி  

க��ட� ேம�� பாக�   ,Lன�சிப; 

காலன�, த#சா$%- 613007.

1.த#சா$% (மா) தி*மைல நக% வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) L.தமி<  நக%, 

வைளயாபதிெத*, கCணகிெத* வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% 1�ெத* 

வா%
-39 , 4.த#சா$% (மா) சிலபதிகார வ Jதி வா%
-39 , 5.த#சா$% (மா) ேச�கிழா% 

வ Jதி வா%
-39 , 6.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% 4-வ5 ெத* வா%
-39 , 7.த#சா$% 

(மா) இ4திரா நக% 6- வ5 ெத* வா%
-39 , 8.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% 5-வ5 

ெத* வா%
-39 , 9.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 சாமியபாN�
ற\ இ?H��m� 

வடேம��பாக� அ.எC-1   ,M.C,ேரா
 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) அCணாநக% வா9.ெத* வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) 

தி98ரG4த9நக% வா9.ெத* வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� 

ெத��க��ட� ேம��ப�தி   ,பைழய 

வ J�
வசதிவா9ய� த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ஹ\சிE mன�� வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) 

பைழயஹ\சிEmன�� வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� வட�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,பைழயவ J�
வசதிவா9ய�  த#சா$% 

613007

1.த#சா$% (மா) நி%மலா நக% வா%
-51 , 2.த#சா$% (மா) 8தியஹசிE mன�� 

வா%
-51 , 3.த#சா$% (மா) 8தியவ J�
வசதி ைமய� வா%
-51 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ம?ன% சரேபாஜி அரG க;Q9, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி, அைற எC 100  

 ,ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
 த#சா$%613005

1.த#சா$% (மா) ந�ச.திர நக% வா%
 51 , 2.த#சா$% (மா) ராேஜHவ9 நக% 

வா%
  51 , 3.த#சா$% (மா) பைழய வ J�
வசதி வா9ய� வா%
  50 , 4.த#சா$% 

(மா) எலிசா நக% வா%
 30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ம?ன% சரேபாஜி அரG க;Q9, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி, அைற எC 111  

 ,ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
 த#சா$%613005

1.த#சா$% (மா) காேவ9 நக%  வா%
 51 , 2.த#சா$% (மா) Hெட;லா ேம9 நக% 

வா%
  51 , 3.த#சா$% (மா) 85�ேகா�ைட ேரா
 வா%
  50 , 4.த#சா$% (மா) 

ஆேரா�கிய நக% 8திய ேப*45 நிைலய� எதி% 8ற� வா%
 51 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 ராஜாசரேபாஜிஅரGக;Q9 

வட��க��ட� ைமயப�தி   ,அ எC-

99 ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
  த#சா$% 

613005

1.த#சா$% (மா) 85�ேகா�ைடேரா
 8திய ஹ\சிEmன�� வா%
 51 , 2.த#சா$% 

(மா) 8திய வ J�
வசதி வா9ய� வா%
-51 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ராஜாசரேபாஜிஅரGக;Q9 

வட��க��ட� ைமயப�தி   ,அ எC-

98 ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
  த#சா$% 

613005

1.த#சா$% (மா) 85�ேகா�ைடேரா
 8திய ஹ\சிEmன��  வா%
-51 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ராஜாசரேபாஜிஅரGக;Q9வட��க��ட�

 கிழ��ப�திஅைற எC 96   ,ந�ப% 1 

வ;ல� ேரா
 த#சா$% 613005

1.த#சா$% (மா) �றி#சி ெத* 8திய வ J�
 வசதி வா9ய�  வா%
-51 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ராஜாசரேபாஜி அரGக;Q9 

வட��க��ட� கிழ��ப�தி அைற எC 

110    ,ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
 த#சா$% 

613005

1.த#சா$% (மா) 8திய வ J�
 வசதி வா9ய   ��ய3*8க�  வா%
-51 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�க ப�ள� 8திய 

க��ட�   ,கடகடைப- 613501.

1.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) அCணாநக% வா%
-1 , 2.கடகடைப (வ.கி) ம�S� 

(ஊ) கடகடைப ெத�� வா%
-1 , 3.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) கடகடைப 

வட�� வா%
-1 , 4.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமலசி.த%கா
 வா%
 3 , 

5.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) 2� ெத* கீழசி.த%கா
 வா%
  2 , 6.கடகடைப 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) கர�ைப ெத*  வா%
  2 , 7.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) 1.� 

ெத*கீழசி.த%கா
 வா%
  2 , 8.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) கா
 காவ; வா%
  

 3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�கப�ள�, வட 

ேம�� எH.எH.ஏ க��ட� ெத�� 

ப�தி ேம�� பா%.த5   

,மா9ய�ம?ேகாவ3;-613501

1.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ*�க� ப�ள� வா%
-

1 , 2.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ3ட% 

ெத*, வா%
-1 , 3.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ேகாL��.ெத* வா%
-1 , 4.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� 

(ஊ) ெவ�ளாள% ெச��. ெத* வா%1 , 5.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ப#Gேப�ைட. ெத* வா%
-1 , 6.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? 

ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) வாண3யெத* வா%
-1 , 7.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? 

ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெந;M கைடச45 வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 அரG ெபCக� ேம; நிைலப�ள�, 

வட�� க��ட� ந
ப�தி ெத�� 

பா%.த5 ஆ%.சி.சி ஒ�
� க��ட�      

,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 613501.

1.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ�ரஹார� வா%
-1 , 

2.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேதர�ெத* வா%
-1 , 

3.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெப*மா� ச?னதி 

ெத* வா%
-1 , 4.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

நா�யாப3�ைள ெத* வா%
1 , 5.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) வட��LHலி�ெத* வா%
-1 , 6.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3; 

 (வ.கி) ம�S� (ஊ) �*வபநாய�க? ெத* வா%
-1 , 7.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? 

ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெத��LHலி�ெத* வா%
-1 , 

8.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ச?னதிெத* வா%
-3 , 

9.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) வட�� மடவ3ளாக� 

வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�கப�ள�,வட�� 

க��ட� கிழ�� பா%.த5 ஆ%.சி.சி 

ஒ�
 க��ட�   ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 

613501.

1.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாலிய. ெத*  ,வா%
-1 

, 2.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெசE�4த% ெத* வா%
-

1 , 3.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) கீழ அ9சன.ெத* 

வா%
-2 , 4.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) �யவ% ெத* 

வா%
-2 , 5.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச��.ெத* 

வா%
-2 , 6.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) க�மாள% 

ெத* , வா%
 -2 , 7.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ஒ.ைத ெத* வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�க ப�ள�, 

வட�� க��ட� ெத?ப�தி ஒ�
� 

க��ட�    ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 613501.

1.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேம�
. ெத*  வா%
-3 

, 2.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெகா;ல% ெத* வா%
-

3 , 3.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப�
h;கார ெத* 

வா%
-3 , 4.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) எழ.5�கார. 

ெத* வா%
-3 , 5.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) [C� 

ெத* வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 அரG ெபCக� ேம; நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட�  கிழ�� ப�தி ெத�� 

பா%.த5    ,மா9ய�ம? ேகாவ3; - 

613501.

1.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாைல�கார. ெத* வா%
-3 , 

2.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாலிய�ல�கைர வா%
  3 , 

3.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ைபபாH ேரா
 வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 அரG ெபCக� ேம; நிைல ப�ள�,  

கிழ�� 8திய க��ட�  வட�� ப�தி 

ேம�� பா%.த5    ,மா9ய�ம? 

ேகாவ3; - 613501.

1.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) தாமைர ஏ9 வா%
-3 , 

2.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ச?னதி ெத* வா%
-3 , 

3.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) காடவராய? �ள� வா%
-3 , 

4.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) காமா�சி அ�ம? நக% வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

ெத?8ற� ெபா5நிதி 8திய க��ட� 

ேம�� பா%.த5   ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 

613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) மCைனய% பCைன வ3ைத 

பCைன வா%
-4 , 2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ம*Eைக 

ஒ.ைத. ெத*  வா%
-1 , 3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) கா%ெம; 

நக% வா%
-4 , 4.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ஞான� ஜா%p நக%  

வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

ெத?ப�தி ெபா5நிதி 8திய க��ட� 

கிழ�� பா%.த5   ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 

613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) வடவா% ரய3;ேவ Hேடச? ேரா
 

கிழகர�ைப   வா%
-4 , 2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) க�ம; நக%-

 கா�
ேதா�ட�  வா%
-3 , 3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) அனJH 

பா.திமா நக%  வா%
-2 , 4.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) 

காலிEகராய% ஏ9 வா%
-2 , 5.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) 

8ள�ய4ேதா8 Lப. ெத*  வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, ேம�� ப�தி   ,8வ5 

�S�� ெத* ஞான�நக%, மா9ய�ம? 

ேகாவ3;- 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ஞான� நக% 1� ெத* Lத; 6 � 

ெத* வைர வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, 8திய க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,8வ5 �S�� ெத* ஞான�நக%, 

மா9ய�ம? ேகாவ3;- 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ஞான� நக% 7� ெத* Lத; 12 � 

ெத* வைர வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, வட�� ப�தி வட�� 

பா%.த  ெத��   க��ட�    , 8வ5 

�S�� ெத*, ஞான� நக%, மா9ய�ம? 

ேகாவ3; சாைல, த#சா$% - 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ராஜராஜ? நக% வா%
-1 , 

2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) G4தர� மXனா நக%  வா%
-2 , 

3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) G4தர� மXனா நக%  வா%
-2 , 

4.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ெஜய� நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, ெத�� ப�தி ெத�� 

பா%.த  ெத�� க��ட�    , 8வ5 

�S�� ெத*, ஞான� நக%, மா9ய�ம? 

ேகாவ3; சாைல, த#சா$% - 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ப�̂ட% ஞானப3ரகாச� நக%  வா%
-2 

, 2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) அMவல% ��ய3*8 வா%
-2 , 

3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) த%மா�பா� நக% வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

வட�� ப�தி ஒ�
� க��ட�   

,பனEகா
,85ப��ண� 613006

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9�ள� 85.ெத* வா%
-1 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9�ள� 85.ெத* வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

ப�தி ஒ�
� க��ட�   

,பனEகா
,85ப��ண�- 613006

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9�ள� வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 அEக?வா� ைமய�, க�ப3 பால�, 

த%மா நக%, ப�
�ேகா�ைட ேரா
, 

ஒ�
� க��ட�   ,த#சா$%-613501.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) சி?ன 85ப��ன� வா%
-1 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) L.ேதாஜியபா சாவ� வா%
-1 , 3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� 

(ஊ) 85ப��ன� வா%
-1 , 4.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

L.ேதாஜியபாசாவ� வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 வாCைடயா% ஐ.�.ஐ, ஒ�
� க��ட�, 

ப3�ட% அைற   ,நாைக ேரா
 த#சா$%-

613501.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேஜாதி நக% வா%
-2 , 2.85ப��ண� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) நேடச? நக% வா%
-2 , 3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாC�ய? 

நக% வா%
-2 , 4.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராதாகி*Aண? நக% வா%
-2 , 

5.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராதாகி*Aண? நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ெசய3?� ேம9H உய%நிைல ப�ள� 

வட�� ப�தி   ,8� �S��. ெத* 

ஞான� நக%, தி;ைல நக%, 

85ப��ண�- 613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாரதி தாச? நக% வா%
-2 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ெதCடமா? நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ெசய3?� ேம9H உய%நிைல ப�ள� 

ெத�� ப�தி   ,தி;ைல நக% 

85ப��ண� 613006

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி;ைல நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218 சி.எH.ஐ. பக; பராம98 ைமய� 

கிழ�� பா%.த5   ,கிழ�� அCணா 

நக%, 85ப��ன�-613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) எH.ஆ%. காலன� வா%
-3 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேசாழ? ெத* வா%
-3 , 3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பாC�ய? ெத* வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 சி.எH.ஐ பக; பராம98 ைமய� 

வட�� பா%.த5   ,கிழ�� அCணா 

நக%, 85ப��ன�-613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாரதிதாச? நக% வா%
-2 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) தி;ைல நக% நேடச ெதாCடமா? நக%   வா%
-3 , 

3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப3�ைளயா% ேகாய3; ெத* (தி;ைலநக%)   

வா%
-3 , 4.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி;ைல நக%- வ3ளா%ேரா
  வா%
-3 , 

5.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) மCணயா% ெத* வா%
-3 , 6.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆCடா� ெத* வா%
-3 , 7.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ேசர? ெத* வா%
-3 , 8.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெப9யா% ெத* வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 சி.எH.ஐ. பக; பராம98 ைமய� 

வட�� பா%.த ேம�� ப�தி   ,கிழ�� 

அCணா நக%, 85ப��ன�-613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9��ள� 85.ெத* வா%
-1 , 

2.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெதாCடமா? சாைல வா%
-1 , 3.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேந*ஜி ப3ராதான சாைல வா%
-1 , 4.85ப��ண� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) இராஜாஜி ெத* வா%
-1 , 5.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

அCணாசிைல ேரா
 வா%
-3 , 6.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாரதி ெத* 

வா%
-3 , 7.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெலன�? ெத* வா%
-3 , 

8.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) கப3ல% �S�� ெத* வா%
-1 , 9.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) கப3ல% ெத* வா%
-1 , 10.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

கதி%காம� நக% வா%
-1 , 11.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாC�ய? ெத* 

வா%
-3 , 12.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேசாழ? ெத* வா%
-3 , 

13.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) மCைணயா% ேதா�ட� வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�கப�ள� 

ெத�� ப�க�    ,வஹா நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட�- 613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*ேவEகட நக% காலன�  வா%
-28 , 

2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) சீ.தா நக% வா%
-28 , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) வாCைடயா% காலன� அCணா நக%  வா%
-28 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�க ப�ள� 

வட�� ப�க�   ,வஹா நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட�- 613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) வாCைடயா% காலன� வா%
-28 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

கிழ�� ப�தி   ,கைலஞ% நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட� -613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*நக% வா%
-1 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ஏ.வ3.அழக�மா� நக% வா%
-1  , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) பாHகர8ர� வா%
-1 , 4.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� 

(வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கள#சிய� கா%ட? வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ேம�� ப�தி வட�� க��ட�   

,கைலஞ% நக%, நJலகி9 ெத�� ேதா�ட� -

613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*வ�Kவ% நக% வா%
-2 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*நக%அ;லி ெத*. வா%
-2 , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ெவEேடHவரா நக% வா%
-2 , 4.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ம?ன%சரேபாஜி நக% வா%
-3 , 5.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ேசாமG4தர� நக% வா%
-3 , 6.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*நக% ெச�ப*.தி ெத* வா%
-3 , 7.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ராஜா நக% வா%
-3 , 8.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� 

(வ.கி) நJலகி9 (ஊ) அேசா� நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள� 

ைமய ப�தி கிழ�� க��ட�   

,கைலஞ% நக%, நJலகி9 ெத�� ேதா�ட� -

613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) மா9ய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
4 , 

2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ர�மா?நக% வா%
 3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

8திய தன� க��ட� கிழ�� பா%.த 

வட�� ப�தி   ,கைலஞ% நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட� -613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கி*Aணா8ர� வா%
 4 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ச�திநக% வா%
 4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ெத�� ப�தி    ,கைலஞ% நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட� -613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கைலஞ% நக% வா%
 3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�,  

வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,மாேனாஜிப�� - 613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) மேனாஜிப�� ெத�� ஆதிதிராவ3ட% 

ெத*வா%
-4 , 2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ெத�� உைடயா% ெத* 

வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி    

,மாேனாஜிப�� - 613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) வ�ளலா% நக% வா%
-5 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கி*Aணா நக% வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ேம�� க��ட�, ஆ%.சி.சி ஒ�
� 

க��ட�   ,மாேனாஜிப��- 613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*வ�Kவ% Lத; ெத* வா%
-5 , 

2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ேநஷன; பா%மா நக% வா%
 5 , 

3.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) இராஜாஜி நக% வா%
-5 , 4.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) மி?வா9ய ��ய3*8 , 5.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கி*Aணா8ர� வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ெத�� ப�தி வட�� பா%.த ஆ%.சி.சி 

ஒ�
� க��ட�   ,மாேனாஜிப��- 

613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) அ*�ப3ரகாச நக% வா%
-4 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ராஜராஜ?நக% வா%
-4 , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) அ*�ப3ரகாச�நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஒ*Eகிைன4த �ழ4ைதக� வள%Fசி 

பண3க� (ICDS)வட�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி, ஆHெபHடாH க��ட�      

,மாேனாஜிப��- 613004.

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாரதா நக% வா%
-1 , 2.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

இளEேகாநக% வா%
-1 , 3.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) லார?H நக% வா%
-2 , 

4.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெஜயல�Gமிநக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 சார; �ன� கி�H ம�S� ப3y ப3ைரம9 

ப�ள� (ெசய3?� ஜா?H க;வ3 

அற�க�டைள)   ,சாரதா நக%, த#சா$%- 

613004

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ*ணா நக% வா%
-3 , 2.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ராL அெவ?m வா%
-3 , 3.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி*L*க? நக% வா%
-3 , 

4.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) சரேபாஜி நக% வா%
-5 , 5.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பாரதி நக% வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

234 234 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி    

,மாேனாஜிப�� -613004

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) தளபதி Hடாலி? நக% வா%
 -4 , 2.நJலகி9 (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) கCண�மா� நக%  வா%
 -4 , 3.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேந* நக% 

வா%
-4 , 4.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 85 நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

8திய ேம�� க��ட�, ேம�� பா%.த5  

 ,மாேனாஜிப�� - 613004

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராஜாஜி நக% வா%
-4 , 2.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ராஜJb நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� வட�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப�� -613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) வட�� ெத* வா%
-1 , 2.ப3�ைளயா%ப�� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) வட�� நாய�க% ெத* வா%
-1 , 3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) ெவEகேடAவரா நக%  வா%
-1 , 4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

எ; ெஜ நக%  வா%
-1 , 5.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச;ைலயா நக% 

வா%
-1 , 6.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) வ3ஜயெல�Gமி நக% வா%
-1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��- 613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ந
.ெத* வா%
 2 , 2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) ப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத*  வா%
-2 , 3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) ேரா
 ெத* வா%
-2 , 4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

மைல�கைர. ெத* வா%
  2 , 5.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) வ�Kவ% 

ெத* வா%
  2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 அரG உய%நிைல ப�ள�, ெத�� பா%.த 

ெத�� க��ட� ந
 ப�தி   ,வ�Kவ% 

ெத* ,ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ�பலகார.ெத* வா%
-3 , 

2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ;ல�மா� காலன� வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரG உய%நிைல ப�ள�, ெத�� பா%.த 

ெத�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி< ப;கைலகழக��ய3*8 சி4தாமண3 

பைழய எ� ஐ ஜி ம�S� எF ஐ ஜி 2  ப3ளா� சி   வா%
 2 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

பா%.த வட�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி< ப;கைலகழக��ய3*8 சி4தாமண3 

8திய எ� ஐ ஜி ம�S� எF ஐ ஜி 1  ப3ளா� �   வா%
 2 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

பா%.த வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ� ஜி.ஆ% நக%  வா%
-3 , 2.ப3�ைளயா%ப�� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) கய3Sேபா%
 ��ய3*8 வா%
-3 , 3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) திe% காலண3 வா%
-3 , 4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) கா%.தி� 

நக% வா%
-3 , 5.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேசாழ? நக% வா%
-3 , 

6.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) [�ெகா;ைல வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

242 242 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

கிழ�� க��ட� ேம�� பா%.த5   

,ப%மா காலன�, 

ேமலவHதாசாவ�,ப3�ைளயா%ப��- 

613005.

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமலவHதாசாவ� க�ள% ெத*   வா%
-4 , 

2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச�� ேம
 வா%
  3 , 3.ப3�ைளயா%ப�� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ெந; பதன�
� ஆராYFசிைமய ��ய3*8  வா%
   4 , 

4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி*வ�Kவ% ெத* வா%
  4 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

பா%.த பைழய ஒ�
� க��ட�   

,ேமலவHதாசாவ�,ப3�ைளயா%ப�� 

613005

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி<ப;கைல�கழக ��ய3*8 வளாக�  

வா%
  4 , 2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப%மா காலன� வா%
 4 , 

3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) அCணா நக% வா%
  4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

ேம�� க��ட�  வட��  ப�தி 

கிழ�� பா%.த கண3ண3 ப39\   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஜEக; நாய�க? ெத*  வா%
-1 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) வ3ஜா% நாய�க? ெத*  வா%
-1 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேம�
 ெத* வா%
-1 , 4.வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) பைடயாFசி ெத* வா%
-1 , 5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) பCட9 நாய�க? ெத*  வா%
-1 , 6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) காமா�சிய�ம? ேகாவ3; ெத*  வா%
-2 , 7.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) 

வ;ல� (சி.சி.ஊ) ச�கிலிய ெத*  வா%
-2 , 8.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) வ�Kவ% ெத* வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

வட�� ப�தி ேம�� பா%.த5   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெர��பாைளய� ேரா
 வா%
-3 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஆHப.தி9 ேரா
 வா%
-3 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அகிழாEகைர ெத* வா%
-3 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஆல��� ேரா
 வா%
 3 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத*  வா%
-

4 , 6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப3�ைளயா% ேகாவ3; பஜைன 

மட.ெத* வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

வட�� பா%.த 8திய ஒ�
 ெத�� 

க��ட�   ,ஹாHப3�ட; ேரா
, 

வ;ல�- 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) மாதாேகாவ3; ெத* வா%
 1 , 

2.வ;ல�(சி.சி.ஊ) மாதாேகாவ3; வட��. ெத*  வா%
 1 , 3.வ;ல� வட��ேச.தி 

(வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) மாதாேகாவ3; ந
. ெத*  வா%
 1 , 4.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) கீழ. ெத*  வா%
 1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, ந
 

ப�தி ேம�� பா%.த  ஒ�
� க��ட�   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ந
. ெத* வா%
 1 , 2.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேமல. ெத* வா%
 1 , 3.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அகிழாEகைர ேம�
. ெத*  வா%
 1 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
 1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட�  ேம�� பா%.த5   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேதசிய வ3நாயக% ேகாவ3;  வா%
-

3 , 2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேசைன��ைட ெச��. ெத*  

வா%
 -3 , 3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) Gப3ரமண3ய சாமி 

ேகாய3; ெத*  வா%
-2 , 4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

ேகாL��. ெத* வா%
-4 , 5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

அ*ணாE�ள� ச45 வா%
-12 , 6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

ஒ.ைத அ�கிரகார� வா%
 2 , 7.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

ெந�ப% 1 ேரா
  வா%
-2 , 8.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

நரசிEக ெப*மா� ச4நதி  வா%
-2 , 9.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) ெப9யா% நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

க��ட�   ,ம*.5வமைன சாைல, 

வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ந;ல தCணJ% கிணS ேரா
  

வா%
-4 , 2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) க�மாள. ெத* வா%
  7 

, 3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெத��ேம�
. ெத* வா%
-4 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஊரண3�ள. ெத* வா%
   7 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெச?ன�ப��ேரா
,பாரதிநக% 

வா%
 4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

ந
� க��ட� ெத�� ப�தி ெத�� 

பா%.த5   ,அ*ணா��ள� ச45, 

வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) காவல% ��ய3*8 வா%
-1 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப3ேலாமினா நக% வா%
-1 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) தி*வ�c% நக% வா%
-1 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) இராமலிEக8ர� வா%
-1 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) பEகளா ெத* வா%
-4 , 6.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அ*ணாE�ளFச45 வா%
-4 , 7.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அCணா நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

ந
� க��ட� ைமய ப�தி வட�� 

பா%.த5   ,அ*ணா��ள� ச45, 

வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ைஹHN; ேரா
 வா%
-4 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ?றிய  5வ�க ப�ள�, 

ேம�� ப�தி வட�� பா%.த5,    

,அ*ணா��ள� ச45, வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட�� (வ.கி) ம�S� (சி.சி.ஊ) பைழய அ�ரஹார.ெத*  வா%
  5 , 

2.வ;ல� வட�� (வ.கி) வ;ல� ெத�� (சி.சி.ஊ) ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-5 , 

3.வ;ல� வட�� (வ.கி) ம�S� (சி.சி.ஊ) வைளய;கார.ெத* வா%
 6 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள� ேம�� 

க��ட� ைமய ப�தி கிழ�� பா%.த5   

,ந�ப% 1வ;ல� சாைல, வ;ல�-  613403

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெவ�ளாள. ெத* வா%
-8 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள�. கிழ�� 

பா%.த 8திய ஒ�
� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,ந�ப% 1வ;ல� சாைல, வ;ல�-

  613403

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ந
. ெத*  வா%
-7 , 2.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அYயனா% நக% வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள� வட�� 

க��ட� ைமய ப�தி ெத�� பா%.த5   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேமல LH]� ெத*  வா%
-9 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெகா�டார ெத* வா%
-9 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) சL.திர�ள. ெத* வா%
-13 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) வட��Fெச�� ெத* வா%
-13 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) சிவ? ேகாய3; ெத*  வா%
-13 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள�, பைழய 

வட�� க��ட�   ,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) Vப.ெத* வா%
-10 , 2.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேம�
 LH]� ெத*  வா%
-10 , 3.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப�டாண3. ெத* வா%
-10 , 4.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேம�
. ெத* வா%
-10 , 5.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) மா9ய�ம? ேகாவ3; ெத*  வா%
-11 , 

6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) V�க? ெச��. ெத*  வா%
-11 , 

7.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) கீழ LH]� ெத*  வா%
-11 , 

8.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) கீைர�கார. ெத* வா%
-11 , 

9.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) தி*Fசிெமய3?ேரா
 வா%
-10 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 லி��; Hகால%H பள�� ப�ள�, 

வட�� க��ட�    ,1� ெத* 

ப3ேலாமினா நக%, நா#சி�ேகா�ைட 

ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப3ேலாமினா வட�� ப�தி  நக%  வா%
-1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 லி��; Hகால%H பள�� ப�ள�, 

ெத�� பா%.த  க��ட�    ,1� ெத* 

ப3ேலாமினா நக%, நா#சி�ேகா�ைட 

ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப3ேலாமினா  நக% ெத�� ப�தி வா%
-1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ம.திய ப�தி   ,மறிய;- 613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெர.தினசாமி நக% வா%
-1 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ?ைனச.தியா வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

அைற எC 5   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
, மறிய;- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆ%.எ�.எH காலன�  வா%
-2 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�,  

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,நா#சி�ேகா�ைட சாைல, மறிய; -613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ*ணா நக% வா%
 3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) க;யாணG4தர% நக% வா%
 3 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) பா8ஹ\H வா%
 3 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பழன�யபா நக%, நா#சி�ேகா�ைட  வா%
  4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, எH 

எH ஏ க��ட�   ,நா#சி�ேகா�ைட 

சாைல, மறிய; -613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெலAமி நக% வா%
 4 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ப.மாவதி நக% வா%
 4 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ஈ.ப3. காலன� வா%
 4 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நா#சி�ேகா�ைட 

வா%
 4 , 5.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெவEகேடHவராநக% வா%
 4 , 

6.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெர.தினசாமி நக%  வா%
 5 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,நா#சி�ேகா�ைட சாைல, மறிய; -613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆ% எ� எH காலன�, நாடா% காலன� வா%
-

4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

அைற எC 6   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நாடா%காலன� வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேபாHட;காலன� நாடா% காலன� வா%
3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள� 

ெத�� ப�தி   ,நா#சி�ேகா�ைட ேரா
, 

மறிய; - 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நாடா% காலன� ,ேபாHட; காலன� 1� ெத* 

வா%
 3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) சீதா நக% வா%
-3 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேபாHட; காலன� 2-வ5 ெத*  வா%
-3 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேபாHட; காலன� 4-வ5 ெத*  வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

266 266 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

அைற எC 8   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) கா4திஜி நக% வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) மறிய; வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� ப�தி 

கிழ�� பா%.த5 அைற எC 13   

,அபாசாமி நக%, நா#சி�ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$%-613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆேரா�கிய நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

ெத�� பா%..5 அைற எC 9   

,அபாசாமி நக%, நா#சி�ேகா�ைட ேரா
-

 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) G4தர8ர� வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆசி9ய% காலன� வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269 B வ3நாயகா ந%ச9 ம�S� ப3ைரம9 

ப�ள�, ேம�� ப�தி ெத�� க��ட�   

,அஜJH நக%, நா#சி�ேகா�ைட- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ.ப3. காலன�1�ெத* வா%
-3 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ.ப3. காலன�2� ெத*  வா%
-3 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ.ப3. காலன�4� ெத*  வா%
-3 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேதவ% நக% வா%
 3 , 5.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) அ?ைனச.தியாநக% வா%
3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 B வ3நாயகா ந%ச9 ம�S� ப3ைரம9 

ப�ள�, ேம�� ப�தி வட�� க�டட�   

,அஜJH நக%, நா#சி�ேகா�ைட- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆசி9ய% காலன�, ஆேரா�கிய நக%, சிேலா? 

காலன�  வா%
 3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி<நக%3� ெத* வா%
-

3 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ? ஜி ஓ  காலன� 3 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) கஜல�Gமி நக% வா%
-5 , 5.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) பரGரா� நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� ப�தி அைற 

எC 10   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 5-வ5 �S��Fசாைல வா%
-3 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) க*ணாவதி நக% வா%
-3 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச4தமி< நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� ப�தி 

அைற எC 12   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாபாநக% வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேவலாRத மCைணயா% நக%  வா%
 -3 , 3.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) சிேலா?காலன� வா%
-3 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பா%வதிநக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

273 273 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ேம�� ப�க� ெத�� ப�தி   

,நா#சி�ேகா�ைட - 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ4திராநக% ஆதிதிராவ3ட% ெத*  வா%
-4 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ4திராநக% ��யான. ெத*  வா%
-4 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நா#சி�ேகா�ைட ேரா
 வா%
-4 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆதிதிராவ3ட% வட�� ெத* வா%
  4 , 

5.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெமய3? ேரா
 வா%
4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

வட�� ப�தி ேம�� ப�க�   

,நா#சி�ேகா�ைட - 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ�பலகார. ெத*  வா%
4 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) க�ள% ெத* வா%
 4 , 3.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) N.த#ேச9 வா%
-4 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

சCLகா நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 Zய ைம�ேக; உய%நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி, அைற 

எC 2   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா�ேகா�ைட எ� எH நக% ஆ% எH ஜி 

காேலp(அ) வா%
 5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 Zய ைம�ேக; உய%நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட� ம.திய ப�தி, அைற 

எC 3   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா�ேகா�ைட கிழ�� ம�S� ேம�� 

ப�தி வா%
 5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 77 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

277 277 ெசய3?� ைம�ேக; உய% நிைல 

ப�ள�, ெத��� க��ட� ேம�� ப�தி 

அைற எC-1   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) கCணகிநக% வா%
 5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமலவHதாசாவ� வா%
 5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ெசய3?�ைம�ேக; உய%நிைலப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி அைற 

எC 6   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா�ேகா�ைட வா%
-5 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ெசய3?� ைம�ேக; உய%நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட� ந
 ப�தி அ எC-7   

,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) Lேவ4த? நக% வா%
-5 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மகால�Gமி நக% வா%
-5 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள�, 

கிழ�� பா%.த5   ,7� ெத* வEகி 

ஊழிய% காலன�, மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) வEகி ஊழிய% காலண3 ெத? ப�தி  வா%
-5 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

281 281 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,வEகி ஊழிய% 

காலன� 10வ5 ெத*, மாதா�ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$%- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) வEகி ஊழிய% காலண3  வட�� ப�தி வா%
-

5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள�, 

ெத�� பா%.த5   ,7� ெத* வEகி 

ஊழிய% காலன�, மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) L.5 நக% வா%
-5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) எH.எH.நக% வா%
-5 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

காேவ9 நக% வா%
-4 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

மாதா�ேகா�ைடேரா
 பGமட� வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,வEகி ஊழிய% 

காலன� 10வ5 ெத*, மாதா�ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$%- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆ%.ஆ%.நக% வா%
-5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) அ?ைன இ4திராநக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள�, 

ேம�� ப�தி கிழ�� பா%.த5   ,7� 

ெத* வEகி ஊழிய% காலன�, 

மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா ேகா�ைட ேரா
 , காேவ9 நக%  

கிழ�� வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள� 

hலக�   ,7� ெத* வEகி ஊழிய% 

காலன�, மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா ேகா�ைட ேரா
 , காேவ9 நக% ெத�� 

 வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ேர�ய?� இ?ட%ேநஷன; ப�ள� அைற 

எC 2   , 7 வ5 ெத* வEகி 

ஊழிய%காலன�  மாதா�ேகா�ைட ேரா
 

நா#சி�ேகா�ைட  த#சா$% 613005

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராசாள�யா நக% வா%
-5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) டா?ேபாHேகாெத* வா%
-5 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) டா?ேபாHேகாெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அCணா5ைர இ.ஆ.ப

இட�: ., த#சா$%  மாவ�ட ேத%த; அMவல% ம�S� மாவ�ட ஆ�சிய%
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175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ராமெஜய� உதவ ெப�� �வ�க� 

ப�ள�,ேம�� பா��த வட�� ப�தி 

  ,வளா� 613005

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) �'யானவ� வட���ெத) வா�*-1 , 2.வளா� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வா-�கா.ெத) வா�*-1 , 3.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

�'யானவ� ேமல�ெத) வா�*-1 , 4.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத) 

வா�*-1 , 5.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 6.வளா�  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) �'யானவ�கீழ�ெத),ெத34ர� வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ராமெஜய� உதவ 

ெப���வ�க�ப�ள�,ேம�� 

பா��த ெத�� ப�தி   ,வளா� 

613005

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத���ெத) வா�*-1 , 2.வளா� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ந*�ெத) வா�*-1 , 3.ஆதிதிராவட�வளா�  

ஊரா:சி   ஆதிதிராவட�வட��ெத) வா�*-1 , 4.வளா�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட� கீழ�ெத) வா�*-1 , 5.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட�காலன�  வா�*-1 , 6.வளா�  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ேதா:ட� 

வா�*-1 , 7.வளா�  (வ.கி) ம��� (ஊ) பா�பாப=ைண வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ெசய=: ேஜாச� 

ேம.நிைல�ப�ள�  பரதான 

க:'ட� ெத�� பா��த ேம�� 

ப�தி    ,ைபபா@ேரா*  வளா� 

613006

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) நாவல� நக� 3� ெத) வா�*  2 , 2.வளா� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) நாவல� நக� 2� ெத) வா�*2 , 3.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

நாவல� நக� 1� ெத) வா�*-2 , 4.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசவய� நக� 3� 

ெத) வா�*-2 , 5.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசவய� நக� 2� ெத) வா�*-2 , 

6.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசவய� நக� 1� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ெசய=: ேஜாச� பரதான 

க:'ட� ேம.நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ந*ப�தி    ,ைபபா@ேரா* 

வளா� 613006

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கைலஞ�நக� 4� ெத) வா�*-3 , 2.வளா� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கைலஞ� நக� 1� ெத) வா�*-3 , 3.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கைலஞ� 2� ெத) வா�*-3 , 4.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) கைலஞ� நக� 3� 

ெத) வா�*-3 , 5.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ3ைன இCதிரா நக� வா�*-3 , 

6.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) வேவகானCத3 நக� வா�*-3 , 7.வளா� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) காயேதமி.ல�நக� வா�*-3 , 8.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கEகாணய� ேதா:ட� வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ெசய=: ேஜாச� 

ேம.நிைல�ப�ள� பரதான  

க:'ட� F.ேக.ஜி ெத�� பா��த  

ம�திய ப�தி   ,ைபபா@ ேரா* 

வளா� 613006

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசவய� நக�  3�  ெத)   வா�*-2 , 2.வளா� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேசவய� நக�  2� ெத)   வா�*-2 , 3.வளா� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) கைலஞ�நக� 3� ெத)  வா�*-3 , 4.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ3ைன 

இCதிரா நக� 1�ெத)  வா�*-3 , 5.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ3ைன இCதிரா 

நக� 2� ெத) வா�*-3 , 6.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ3ைன இCதிரா நக� 3� 

ெத)   வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ெசய3: ேஜாச� ேம.நிைல� 

ப�ள� (G ேக ஜி க:'ட�) வட�� 

பரதான க:'ட ைமய ப�திைய 

எதி�ெகா=ட�   ,ைபபா@ ேரா* 

வளா� 613006

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ3ைன இCதிரா நக� 4� ெத)   வா�*-3 , 

2.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ3ைன இCதிரா நக� 5�ெத) வா�*-3 , 3.வளா� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ப�மநாப3 நக� வா�*  2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசய=: ேஜாச� 

ேம.நிைல�ப�ள�, பரதான 

க:'ட� ெத�� பா��த கிழ�� 

ப�தி   ,ைபபா@ ேரா* வளா� 

613006

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச=Iகநாத3நக� வா�*-3 , 2.வளா� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) வேவகானCத�நக� வா�*-3 , 3.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

பாரதிநக� வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ெசய=: ேஜாச� 

ேம.நிைல�ப�ள�. எ..ேக.ஜி 

ெத�� பா��த க:'ட�,    

,ைபபா@ ேரா* வளா� 613006

1.வளா� (வ.கி) ம��� (ஊ) காயேதமி.ல�நக� வா�*-2 , 2.வளா� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெரEகநாத4ர� வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� 

அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 உதவெப�� 

ந*நிைல�ப�ள�.ெத�� பா��த 

ேம�� ப�திய3 வட�� க:'ட� 

  ,க='த�ப:* 614904

1.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) க='த�ப:* கீழ�ெத) வா�* 1 , 

2.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) க='த�ப:* ேமல�ெத) வா�* 1 , 

3.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) க='த�ப:* வட���ெத) வா�* 1 , 

4.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) க='த�ப:* ஆதிதிராவட� ெத) வா�*  

1 , 5.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேச�ைவகார3 ேதா:ட� வா�* 3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 உதவெப�� ந*நிைல�ப�ள�. 

ெத�� பா��த ம�திய ப�தி 

வட�� க:'ட�   ,க='த�ப:* 

614904

1.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) உJசிமாKேசாைல ெத���ெத) வா�* 2 , 

2.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) உJசிமாKேசாைல ேமல�ெத) வா�* 2 , 

3.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) உJசிமாKேசாைல வட���ெத) வா�* 2 , 

4.க='த� ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:*வாசிசாவ'ெத��ெத) வா�* 3 , 

5.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:*வாJசாவ' காள�ய�ம3 ேகாவ. 

ெத) வா�*3 , 6.க='த�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:*வாJசாவ' ந*� 

ெத) வா�* 3 , 7.க='த�ப:* (ஊ) ெபா:*வாJசாவ' வட��� ெத) வா�* 

3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ�� க:'ட�    

,Nர�ேகா:ைட 614904

1.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவ3 ேகாய., சிவாஜி� ப=ைண, 

கீழ�ெத) வா�*-2 , 2.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பல�கார� ெத), 

ெத��� ெத), I*��� ெத)  1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள�  

O*த.க:'ட� வட�� பா��த 

ேம�� க:'ட�   ,Nர�ேகா:ைட 

614904

1.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-3 , 2.Nர�ேகா:ைட 

(வ.கி) ம��� (ஊ) அPசன� ெத) வா�*-4 , 3.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) 

காலன�ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� க :'ட�    

,கீழவ@தாசாவ' 614904

1.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசாமநாத3 ேப:ைட 4��ப:'ண�  வா�*-

1 , 2.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ வ@தா� சாவ' ேம�தா ேதா:ட�  

வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத��க:'ட�   

,கீழவ@தாசாவ' 614904

1.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�மா�ள� வா�*-1 , 2.Nர�ேகா:ைட 

(வ.கி) ம��� (ஊ) யாக�பJசாவ' வா�*-3 , 3.Nர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) 

க3ன��ேதா�4வா�*-3 , 4.ந�த�பா'ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ந�த�பா'ப:'வா�*-3 , 5.ந�த�பா'ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) 

எ�.ஜி.ஆ�.காலன�வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ�� க:'ட�  

ேம�� ப�தி   ,�ள�Jச�ப:* 613501

1.�ள�Jச�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

கிழ�� க:'ட� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி   ,�ள�Jச�ப:* 

613501

1.�ள�Jச�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 2.�ள�Jச�ப:* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கீழ ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-1 , 3.�ள�Jச�ப:* (வ.கி) ம��� 

(ஊ) I�திைரய� ெத) வா�*-2 , 4.�ள�Jச�ப:*  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� 

ஆதிதிராவட�ெத) வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா:சி ஒ3றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த க:'ட�   

,வாளமிரா3ேகா:ைட 614019

1.வாளமிரா3 ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ. ெத) வா�*-1 , 2. 

வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வா=ைடயா� ெத) வா�*-1 , 

3.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ப*மாCெத) வா�*-1 , 

4.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*-1 , 

5.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�தி 

க:'ட�   ,வாளமிரா3 ேகா:ைட-

614019

1.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-1,2 , 

2.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதா�4�ெத) வா�*-2 , 

3.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 

4.வாளமிரா3  ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�� ெத) வா�*2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊரா:சி.ஒ.ெதா.ப�ள�.வட�� 

பா��த ெத�� க:'ட� கிழ�� 

ப�தி   ,கா:Q� 614019

1.கா:Q� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*-1 , 2.கா:Q� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 3.கா:Q� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேரா:*ெத) வா�*-1 , 

4.கா:Q� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமியா� ேதா�4 வா�*-1 , 5.கா:Q� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ேமலஅ�பலகாரெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� க:'ட� ேம�� ப�தி   

,கா:Q� 614019

1.கா:Q� (வ.கி) ம��� (ஊ) வரRேகா:ைட வா�*-2 , 2.கா:Q� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ெமய3ேரா* வா�*-2 , 3.கா:Q� (வ.கி) ம��� (ஊ) �ள��ேம:*ெத) 

வா�*-2 , 4.கா:Q� (வ.கி) ம��� (ஊ) நா-�கா3 ேகா:ைட வா�*-2 , 5.கா:Q� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ப:ேகா:ைடெமய3 ேரா* வா�*-2 , 6.கா:Q� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ப�ளா��ள� ஆதிதிராவட��ெத) வா�*2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த  க:'ட�   ,ம'ைக 

614904

1.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) பரா=டா ேகா:ைட ஆதிதிராவட��ெத) வா�*1 , 

2.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) பரா=டா ேகா:ைட �'யான�ெத) வா�*1 , 

3.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) ம'ைக அ�பல�கார ெத) வா�*-1 , 4.ம'ைக 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ம'ைக ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-1 , 5.ம'ைக (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ம'ைக வட�� ெத) வா�*-1 , 6.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ப�ள��Oட�காலன� வா�*-1 , 7.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) ம'ைக ந*�ெத) 

வா�*-2 , 8.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) ம'ைக ெத���ெத) வா�*-2 , 9.ம'ைக 

(வ.கி) ம��� (ஊ) காCதி காலன� வா�*-2 , 10.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ=ணாச�திர� வா�*-2 , 11.ம'ைக (வ.கி) ம��� (ஊ) ைசதா�பா�4ர� 

வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா:சி ஒ3றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம�� பா��த க:'ட�   

,�ைறG� 614904

1.�ைறG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய3ேரா* �ைறG� வட�� வா�*  1 , 

2.�ைறG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��அ�பல�கார�ெத) வா�* 1 , 3.�ைறG� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய3ேரா* �ைறG� ெத��  வா�* 1 , 4.�ைறG� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட��ெத) வா�* 1 , 5.�ைறG� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ந*�ெத) வா�* 2 , 6.�ைறG� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��ெத) வா�* 2 , 

7.�ைறG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�4ைற வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 7 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

23 23 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�. ேம�� 

பா��த O*த. க:'ட� வட�� 

ப�தி   ,காசாநா*4S� 614904

1.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-1 , 2.காசாநா*4S� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) கீழஆதிதிராவட��ெத) வா�*1 , 3.காசாநா*4S� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேமலஆதிதிராவட��ெத) வா�*1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�. ேம�� 

பா��த O*த. க:'ட� ெத�� 

ப�தி   ,காசாநா*4S� 614904

1.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*2 , 2.காசாநா*4S� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ப.லா���ெத) வா�*2 , 3.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமல�ெத) வா�*-3 , 4.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராஜாள�யா�ெத) 

வா�*-3 , 5.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*4 , 

6.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழேகா:டரா3 ேதா�4 வா�* 4 , 

7.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம:*�ெத) வா�* 4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அரT.உ.நி.ப�ள�. கிழ�� பா��த 

ேம�� க:'ட�   ,காசாநா*4S� 

614904

1.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ராஜாலியா�ெத) வா�*-3 , 2.காசாநா*4S� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�* 3 , 3.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமல ேகா:டரா3 ேதா�4  வா�*  4 , 4.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழேகா:டரா3 ேதா�4 வா�*  4 , 5.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

நாண.ேம* வா�* 4 , 6.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெசா�கைல வா�* 4 

, 7.காசாநா*4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ைச�ப3ெத) வா�* 4 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 அரT உய� நிைல�ப�ள�.ெத�� 

பா��த வட�� க:'ட� கிழ�� 

ப�தி   ,ெகா.லEகைர 614904

1.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள� ெத) வா�*-1 , 2.ெகா.லEகைர 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-1 , 3.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமல�ெத) வா�*-1 , 4.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-

2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 அரT உய� நிைல�ப�ள�.ெத�� 

பா��த வட�� க:'ட� ேம�� 

ப�தி   ,ெகா.லEகைர 614904

1.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) NPய�ப:' க�ள� ெத) வா�*-4 , 

2.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��NPய�ப:' வா�* 3,4 , 

3.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச:'�ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரT உய� நிைல�ப�ள�.ெத�� 

பா��த ேம�� க:'ட� கிழ�� 

ப�தி   ,ெகா.லEகைர 614904

1.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழஆதிதிராவட��ெத) வா�*3 , 

2.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலஆதிதிராவட��ெத) வா�*3 , 

3.ெகா.லEகைர (வ.கி) ம��� (ஊ) பண�கJசாவ' வா�*-3 , 4.ெகா.லEகைர 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� 

அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா:சி ஒ3றிய 

�வ�க�ப�ள�.ெத�� பா��த 4திய 

வட�� க:'ட�   

,ேவEகராய3�'கா* 613006

1.ெகா.லEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) NPய�ப:', சாவ' 

ெத) வா�*-1 , 2.ெகா.லEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதி 

திராவட� ெத)  வா�*-1 , 3.ெகா.லEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) ம��� 

(ஊ) க�ள� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய �வ�க�ப�ள�. 

ெத�� பா��த 4திய வட�� 

க:'ட� ேம�� ப�தி   

,ேவEகராய3�'கா* 613006

1.ெகா.லEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) தா- ெத) வா�*-1 , 

2.ெகா.லாEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள� வட�� ெத)  

வா�*-2 , 3.ெகா.லாEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள� 

ந*�ெத) வா�*-2 , 4.ெகா.லாEகைர வ.U=டா3ப:*(வ.கி) ம��� (ஊ) 

க�ள� ெத���ெத) வா�*-2 , 5.ெகா.லாEகைர வ.U=டா3ப:* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட��ெத) வா�*2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� பா��த இட� ப�திய3 

4திய க:'ட�   ,�U�க�ப:'- 

613605

1.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) �U�க3ப:' நாடா� ெத)  வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊஒ ந*நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த 4திய க:'ட� ேம�� 

ப�தி   ,ராRசா�ப:' 613005

1.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) O�தKேசP ேமல�ெத) வா�*-2 , 

2.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) இண���கா3ப:' க�ள�ெத) வா�*-

2 , 3.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ஏI�ப:' வா�*-3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த 4தியக:'ட�  

கிழ�� ப�தி   ,ராRசா�ப:' 613005

1.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) உைடயா� ெத) இராRசா�ப:'வா�*-

3 , 2.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) இராRசா�ப:'வா�*-4 , 

3.இனா���கா3ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) 

இராRசா�ப:'வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

வட�� பா��த ேம�� ப�தி   

,ராRசா�ப:' 613005

1.நாKசி�ேகா:ைட (வ.கி) நாKசி�ேகா:ைட (ஊ) அ�பாலகார�ெத) 

தாழ�ப:'வா�*3 , 2.நாKசி�ேகா:ைட (வ.கி) நாKசி�ேகா:ைட (ஊ) 

க�ள�ெத) தாழ�ப:'வா�*4 , 3.நாKசி�ேகா:ைட (வ.கி) நாKசி�ேகா:ைட 

(ஊ)  அதினா�ப:* க�ள� ெத)வா�*4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊரா:சி ந. நி ப�ள�  வட�� 

பா��த ெத�� க:'ட� கிழ�� 

ப�தி   ,நாKசி�ேகா:ைட 

வ.W=டா�ப:* 614904

1.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=டா�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-1 

, 2.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=டா�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல 

ஆதிதிராவட�� ெத)  வா�*1 , 3.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=டா�ப:* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) காலன� ெத) வா�*-1 , 4.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=டா�ப:* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� அPசன�ெத) வா�*-1       , 5.நாKசி�ேகா:ைட 

வ.U=டா�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) அதினா�ப:*  வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*.நி.ப�ள� 

கிழ�� பா��த பைழய க:'ட�   

,மா�ப�ைள நாய�க3ப:' 613403

1.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (ஊ) கீழமா�ப�ைள மாய�க=ப:' 

வா�*-2 , 2.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ச�கிலிய�ெத) வா�*-2 , 3.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 4.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*-3 , 5.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) நாய�க� ெத) வா�*-3 , 6.நாKசி�ேகா:ைட 

வ.U=ட�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��அ�பலகார�ெத) வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ந*நிைல�ப�ள�.ேம�� பா��த 

வட�� 4திய க:'ட�   

,மா�ப�ைள நாய�க3ப:' 613403

1.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) அ=ணா நக� வா�*-4 

, 2.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதாேகாவ. 

ெத�� ெத)  வா�*-4 , 3.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) ம��� 

(ஊ) மாதாேகாவ. ெத) வா�*-4 , 4.நாKசி�ேகா:ைட வ.U=ட�ப:* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ3ைனநக� வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ெசய=: ேமP உதவ ெப�� 

உய�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

ேம�� க:'ட� ேம�� ப�தி 6 

ஆ� வ��4      

,தி)�காX�ப:' 613303

1.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) இராமலிEக4ர� வா�*-1 , 

2.தி)�காX�ப:'(வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ைளயா� ேகாவ. ெத)  வா�*-1 , 

3.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) சாைல�ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ெசய=: ேமP உதவ ெப�� 

உய�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

ேம�� ப�தி  7 � வ��4 A பPR 

  ,தி)�காX�ப:' 613303

1.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதாேகாவ. வட�� ெத)  வா�*-2 , 

2.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதா ேகாவ. ெத)  வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ெசய=: ேமP உதவ ெப�� 

உய�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� க:'ட� ம�திய ப�தி     

 ,தி)�காX�ப:' 613303

1.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) I�திைரய�ெத) வா�*-2 , 

2.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதாேகாய. ெத) வா�*-2 , 

3.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதா ேகாவ. வட�� ெத)  வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசய=: ேமP உதவ ெப�� 

உய�நிைல�ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� க:'ட�தி3 கிழ�� 

ப�தி(8 ஆ� வ��4)      

,தி)�காX�ப:' 613303

1.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) அCேதான�யா�ேகாவ. ெத) வா�*-3 , 

2.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) வ.ஊ.சி. ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ெசய3: ேமP உதவ ெப�� 

உய�நிைல� ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� க:'ட� ம�திய ப�தி   

,தி)�காX�ப:' 613303

1.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதா ேகாவ. ெத)  வா�*-2 , 

2.தி)�காX�ப:' (ஊ) அCேதான�ய� ெத) வா�*-2 , 3.தி)�காX�ப:'  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேகாவ. ெத) வா�*-2 , 4.தி)�காX�ப:'  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ-யனா� நக� வா�*-3 , 5.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) தமய3 ேரா*-

1  வா�*-4  , 6.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) தமய3 ேரா*-2 

க:'ட�க:'ட� எ�.ஜி.ஆ�.நக�  வா�*  -5 , 7.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� 

(ஊ) தைமய3 ேரா* -3 வ.உ.சி நக�   வா�* -5 , 8.தி)�காX�ப:' (வ.கி) 

ம��� (ஊ) தமய3 ேரா*  -4 காலன�  மாதா ேகாவ.ெத) வா�*-5 , 

9.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) தமய3 ேரா* -5 பகைட�ெத)  வா�*-4 

, 10.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) தமய3 ேரா* -6 உைடயா� ெத)   

வா�*-5 , 11.தி)�காX�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) தைமய3ேரா* -7 அ�4தா4ர� 

 வா�*-5 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆதி திராவட� நல�ப�ள�.வட�� 

பா��த ேம�� 4திய க:'ட� 

கிழ�� ப�தி   ,ெச3ன�ப:' 

613403

1.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) அ=ணா நக� காலன� வா�*-1 , 

2.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ள��Oட�ெத) வா�*-1 , 3.ெச3ன�ப:' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*-1 , 4.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ�பல�கார�ெத) வா�*-1 , 5.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம:*�ெத) 

வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஆதிதிராவட� நல�ப�ள� வட�� 

பா��த ேம�� ப�திய3 4திய 

க:'ட�   ,ெச3ன�ப:'- 613403

1.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) அ-யனா� ேகாவ. ெத)  வா�*-2 , 

2.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ஒ�ைத�ெத) வா�*-2 , 3.ெச3ன�ப:' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-2 , 4.ெச3ன�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெத�� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா:சி ஒ3றிய �வ�கபப�ள� 

மி3ன�S� ெத�� பா��த    

,�)E�ள� ேம�� 613303

1.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) மி3னா�S�, வட��� ெத) -1 வா�*-

1 , 2.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) மி3னா�S�,வட��� ெத) -2 

வா�*-1 , 3.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) மி3னா�S� ந*�ெத) -

1வா�*-1 , 4.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) மி3னா�S� ந*�ெத) -

2வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய �வ�கபப�ள� 

மி3ன�S� ெத�� பா��த ேம�� 

க:'ட�, ேம�� ப�தி   

,�)E�ள� ேம�� 613303

1.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) �)E�ள� ேம��(ஊ)தEக�ப 

உைடயா3ப:' உைடயா�  , 2.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) தEக�ப 

உைடயா3ப:' உைடயா� ெத) -2   வா�*-1 , 3.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) தEக�ப உைடயா3ப:' உைடயா� ெத) -3   வா�*-1 , 

4.�)E�ள� ேம�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பலகார�ெத) வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா:சி ஒ3றிய �வ�க�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� க:'ட�   

,�)E�ள� ேம��  613303

1.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம:*�ப:' க�ள� ெத) வா�*-3 , 

2.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-2 , 

3.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) சிேலா3 காலன� வா�*-2 , 

4.�)E�ள� ேம.பாதி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 

5.�)E�ள� ேம.பாதி  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதா.ப�ள�.கிழ�� பா��த ேம�� 

க:'ட�   ,ேதாழகிP�ப:' 613303

1.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) பாரதி நக� வட�� வா�*-3 , 

2.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதாழகிP�ப:' வட��ெத) வா�*-

3 , 3.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ச��கைர ஆைலகைட�ெத) 

வா�*-3 , 4.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) பாரதி நக� ெத�� வா�*2 

, 5.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதாழகிPப:'ெத��ெத) வா�*-3 

, 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய 

ெதாட�க�ப�ள�,கிழ�� பா��த 

4திய ேம�� க:'ட� வட�� 

ப�தி    ,அ�4த4ர� ,�)E�ள� 

ேம�� 613303

1.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�4த4ர� மாதா ேகாய. ெத) 

வா�*-5 , 2.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-5 , 

3.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) பகைட ெத) வா�*-5 , 

4.�)E�ள� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ச��கைர ஆைல �'ய)�4  

வட���ெத)  வா�*3 , 5.�)E�ள� ேம.பாதி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ச��கைர 

ஆைல �'ய)�4 ெத��� ெத) வா�*3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 அரT உய� நிைல�ப�ள� ஓ* 

க:'ட�   ,�)E�ள� கிழ�� 

613303

1.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) வாகர�ேகா:ைட வா�*-1 , 

2.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) TCதரா�ப:'  வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 அரT உய� நிைல�ப�ள� ஓ* 

க:'ட�   ,�)E�ள� கிழ�� 

613303

1.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) நாக�4ைடயா3 ப:' வா�*-1 , 

2.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க ப�ள�.ெத�� பா��த 4திய 

கிழ�� ஒ:* க:'ட�   

,�)E�ள� கிழ�� 613303

1.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பல�கார� ெத) வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க ப�ள�.ெத�� பா��த 

கிழ�� க:'ட�   ,�)E�ள� 

கிழ�� 613303

1.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள� ெத), ெவ�ளாள�ெத)  

வா�*  4 , 2.�)E�ள� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) சம��வ4ர� வா�*2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 அரசின� ேம.நிைல�ப�ள� 

O*த. க:'ட� ெத�� பா��த 

வட�� க:'ட�   ,ம)E�ள� 

613006

1.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ப:* வா�*-1 , 2.ம)E�ள� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கைலமக� வ [தி வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அரசின� ேம.நிைல�ப�ள� 

O*த. ெத�� பா��த வட�� 

க:'ட�   ,ம)E�ள� 613006

1.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*-1 , 2.ம)E�ள� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-1 , 3.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) 

வா�*-1 , 4.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-1 , 5.ம)E�ள� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 6.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட� ெத) வா�*2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசின� ேம.நிைல�ப�ள� 

O*த. 4திய க:'ட�.கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,ம)E�ள� 613006

1.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஈJசEேகா:ைட ேரா* வா�* 3 , 2.ம)E�ள� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) தKசா]� ெமய3 ேரா*  வா�*  3 , 3.ம)E�ள� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) வ.ல� ேரா* வா�* 3 , 4.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கற�ப��' சாைல வா�*3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அரசின� ேம.நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� க:'ட�   

,ம)E�ள� 613006

1.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பல�கார� ெத) வா�* 3 , 2.ம)E�ள� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ:*�ப�ள� வா�* 3 , 3.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ�பல�கார� ெத)(ெத��) வா�* 3 , 4.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேகாபா. நக� ேகானா� ெத)  வா�*  4 , 5.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட� ெத) வா�* 4 , 6.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) பைழய 

ேகாபா. நக�  வா�*  4 , 7.ம)E�ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமிநாத3 நக� 

வா�* 3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 17 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ.ஒ.�வ�க�ப�ள� வட�� ப�க� 

O*த. க:'ட� ெத�� பா��த� 

   ,கைரம̂=டா�ேகா:ைட 614019

1.கைரம̂=டா�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள�ெத) வா�*-1 , 

2.கைரம̂=டா�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பலகார� ெத) வா�*-1 , 

3.கைரம̂=டா�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ��ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-1 , 

4.கைரம̂=டா�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா:ைடF=டான�)�4 வா�*-2 , 

5.கைரம̂=டா�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம��ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� க:'ட� 

 ேம�� பா��த�   

,வா=ைடயா�இ)�4 614019

1.வா=ைடயா�இ)�4 (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத) வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� க:'ட� 

 வட�� பா��த�   

,வா=ைடயா�இ)�4 614019

1.வா=ைடயா�இ)�4 (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� க:'ட� 

ெத�� பா��த க:'ட�   

,�ைறF=டா�ேகா:ைட 614019

1.சைடயா�ேகாவ. (வ.கி)  இராகவா�பா�4ர�  (ஊ) வட��� ெத) வா�*-7 , 

2.சைடயா�ேகாவ. (வ.கி) ம��� இராகவா�பா�4ர�  (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-

7 , 3.சைடயா�ேகாவ. (வ.கி) ம��� இராகவா�பா�4ர�  (ஊ) 

�ைரF=டா�ேகா:ைட ெமய3 ேரா* வா�*-8  , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� க:'ட� 

ெத��� பா��த�    

,�ைறF=டா�ேகா:ைட 614019

1. சைடயா�ேகாவ. (வ.கி) ம��� இராகவா�பா�4ர�  (ஊ) 

�ைரF=டா�ேகா:ைட கீழ� ெத) வா�*-8 , 2.சைடயா�ேகாவ. (வ.கி)  

இராகவா�பா�4ர�  (ஊ) �ைரF=டா�ேகா:ைட ேமல� ெத) வா�*-8 , 

3.சைடயா�ேகாவ. (வ.கி)  இராகவா�பா�4ர� (ஊ) �ைரF=டா�ேகா:ைட 

ெத��� ெத) வா�*-9 , 4.சைடயா�ேகாவ. (வ.கி)  இராகவா�பா�4ர� (ஊ) 

�ைரF=டா�ேகா:ைட அ�பலகார� ெத) வா�*-9 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா:சி ஒ3றிய  ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� பா��த ஒ:*�க:'ட�   , 

சி3ன4லி �'�கா* 614019

1.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3ன4லி �'கா* ேரா:*� ெத) 

வா�*  5 , 2.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3ன4லி �'�கா* கீழ� 

ெத) வா�*6 , 3.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3ன4லி �'�கா* 

ெத�� ஆ='ந�த� வா�* 6 , 4.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சி3ன4லி �'�கா* கீழ� ெத) வா�*6 , 5.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) சி3ன4லி �'�கா* ேமல� ெத) வா�* 5 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64 ஊ ஒ �வ�க�ப�ள� ெத��பா��த 

ேம��ஓ* க:'ட�   

,நா��ேதவ3�'�கா* 614019

1.இரகவா�பா�4ர� (வ.கி)  நா��ேதவ3�'கா* (ஊ) அ�பல�கார� ெத) 

வா�* 4 , 2.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி)  நா��ேதவ3�'கா* (ஊ) ந*� ெத) 

வா�* 4 , 3.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) நா��ேதவ3�'கா* (ஊ) �ள��கைர 

கிழ�� வா�* 4 , 4.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி)  நா��ேதவ3�'கா* (ஊ) ேமல� 

ெத) வா�* 4 , 5.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி)  நா��ேதவ3�'கா* (ஊ) ஆதி 

திராவட� ெத) வா�* 3 , 6.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி)  நா��ேதவ3�'கா* 

(ஊ) கீழ� ெத) வா�* 3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊ ஓ ெதா ப�ள�  ேம�� பா��த 

கிழ�� க:':�   ,ஆ�T�தி�ப:* 

613504

1.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:* வட��� ெத) வா�*  

1 , 2.இரகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:*.   ெத�� ெத) 

வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊ ஓ ெதா ப�ள� வட���பா��த 

ெத�� க:'ட�   ,ஆ�T�தி�ப:* 

613504

1.இரகாவ�பா�4ர� (வ.கி)ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:*  க='ய� ெத) வா�*-2 

, 2.இரகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:*  ேமல� ெத) வா�*-2 

, 3.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:*   ெமய3 ேரா* 

வா�*-1 , 4.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:*   கீழ� ெத) 

வா�*-2 , 5.இராகவா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தி�ப:*  காடவராய� 

ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அ ேம நி ப�ள� ெத��பா��த 

4தியஒ:*க:'ட�தி3 கீ8ப�தி   

,பைனய�ேகா:ைட 614019

1._��தியா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பைனய�ேகா:ைட வட�� ந�த� 

வா�*-1 , 2._��தியா�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பைனய�ேகா:ைட 4�� 

ெத) வா�*-1 , 3._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பைனய�ேகா:ைட 

,கீழ� ெத) வா�*-2 , 4.பைனய�ேகா:ைட(வ.கி)  _��தியா�பா�4ர�  (ஊ) 

ெத�� ெதா=டமா3 ெத) வா�*-2 , 5.பைனய�ேகா:ைட (வ.கி) 

_��தியா�பா�4ர� (ஊ) மாைதF=டா� ெத) வா�*-2 , 

6.பைனய�ேகா:ைட(வ.கி) _��தியா�பா�4ர� (ஊ) ந*ப�� வா�*-2 , 

7.பைனய�ேகா:ைட (வ.கி) _��தியா�பா�4ர� (ஊ) ெகா'�க I=டா� ெத) 

வா�*-2 , 8.பைனய�ேகா:ைட (வ.கி) _��தியா�பா�4ர� (ஊ) 

ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 அ ேம ப�ள� ெத��பா��த 

ேம��ஒ:*க:'ட�   

,பைனய�ேகா:ைட 614019

1.பைனய�ேகா:ைட (வ.கி) _��தியா�பா�4ர� (ஊ) வட��  ெகா=ைடயா� 

ெத)  வா 3 , 2.பைனய�ேகா:ைட(வ.கி) _��தியா�பா�4ர� (ஊ) ெத�� 

ெகா=ைடயா�  ெத) வா�*-3, , 3.பைனய�ேகா:ைட(வ.கி) _��தியா�பா�4ர� 

(ஊ) T=ணா�4� கார�ெத) வா�*-3 , 4.பைனய�ேகா:ைட(வ.கி) 

_��தியா�பா�4ர� (ஊ) ெமய3ேரா* - ெகா=ைடயா� ெத)  வா�*-2 , 

5.பைனய�ேகா:ைட(வ.கி)  _��தியா�பா�4ர� (ஊ) ெமய3ேரா* - 

ஆதிதிராவட� ெத)   வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெதா ப�ள� ெத��பா��த 

4தியக:'ட�   

,_��திய�பா�4ர� 614019

1._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ரஹார� வா�*-1 , 

2._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ரகார ேமல�ெத)-2 , 

3._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத)  வா�*-2 , 

4._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�கா:* ெத) வா�*-2 , 

5._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��கா:*� ெத) வா�*-3 , 

6._��திய�பா�4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய3ேரா* வா�*-3 , 99.அய.நா* 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊஒெதாப�ள�கிழ��பா��தேம��4

தியக:'ட�   ,அரச�ப:* 614019

1.அரச�ப:* (வ.கி) ெந-வாச. ெத3பாதி (ஊ) அரச�ப:* வா�* 4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� பா��த பைழய கிழ�� 

ஓ:*� க:'ட�   ,அரச�ப:*- 

614019

1.அரச�ப:* (வ.கி) ெந-வாச. ெத3பாதி (ஊ) அ�கைர வா�* 4 , 2.அரச�ப:* 

(வ.கி) ெந-வாச. ெத3பாதி (ஊ) வட�� ந�த�வட��ெத)வா�* 4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊ ஓ ெதா ப�ள� வட��பா��த 

ைமயஒ:*க:'ட�   

,ெந-வாச.ெத�� 614019

1.ெந-வாச. ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந-வாச. கீழ� ெத) வா�* 1 , 

2.ெந-வாச. ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) சம��வ4ர� வா�* 2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊ ஓ ெதா ப�ள� வட��பா��த 

ேம�� க:'ட�   

,ெந-வாச.ெத�� 614019

1.ெந-வாச. ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந-வாச. ேமல�ெத) வா�* 2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ,ஒ,ெதா, ப�ள� 

வட��பா��தகிழ��க:'ட�   

,ெந-வாச. ெத�� 614019

1.ெந-வாச. ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந-வாச. ந�த� வா�* 3 , 

2.ெந-வாச. ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ந�த�பா' வா�* 3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*க:

'ட�   ,சி3னெபா3னா�a� 614019

1.சி3னெபா3னா�a� (வ.கி) ம��� (ஊ) காCதி நக�  வா�*-1 , 

2.சி3னெபா3னா�a� (வ.கி) ம��� (ஊ) பைழேயறி வய. ெத)  வா�*-2 , 

3.சி3னெபா3னா�a� (வ.கி) ம��� (ஊ) ைககா:', அ�பல�கார� ெத)  வா�*-

1 , 4.சி3னெபா3னா�a� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3னெபா3னா�a� வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��

ஒ:*க:'ட�தி3ேம��பாக�   

,ெபா3னா�a�கிழ�� 614904

1.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வ எ=-1 , 

2.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வ எ=-1 , 

3.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத)வ எ=-1 , 4.ெபா3னா�a� 

கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவ3ேகாவ.ெத) வ எ=-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊஒெதாப�ள� ேம��பா��த 

கிழ�� க:'ட�   

,ெபா3னா�a�கிழ�� 614904

1.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வ எ=-2 , 

2.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வ எ=-2 , 

3.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ல@க� ெச: வ எ=-2 , 

4.ெபா3னா�a� கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகாடமாEெகா.ைல வ எ=-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தெத34ற

ஓ*க:'ட�   ,கீழஉb� 614904

1.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பல�கார�ெத) வா�*-1 , 2.கீழஉc� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ=ணாகாலன� வா�*-1 , 3.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட���ெத) வா�*-1 , 4.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ப�ைளயா�ேகாவ.ெத) வா�*-1 , 5.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெவPயேதவ3 ெத) வா�*-1 , 6.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

மாைலய:டா�ெத) வா�*-1 , 7.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாICதா� ெத) 

வா�*-1 , 8.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆPயேதவ3 ெத) வா�*-1 , 

9.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) கா�தேதவ3 ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��

ஓ*க:'ட�   ,கீழஉb� 614904

1.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-2 , 2.கீழஉc� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 3.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) 4��ெத) 

வா�*-2 , 4.கீழஉc� (வ.கி) ம��� (ஊ) �'�கா* வா�*-2 , 

5.ப)�திய�ப�ேகாவ. (வ.கி) கீழஉc� (ஊ) ப)�திய�ப� ேகாவ. வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊஒெதாப�ள� ெத��க:'ட�   

,ேமலஉb� 614904

1.உb�கிழ�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) வட���ெத)வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81 ஊஒெதாப�ள� கிழ�� க:'ட�   

,ேமலஉb� 614904

1.உb�கிழ�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) ெத��ெத) வா�*-1 , 2.உb�கிழ�� 

(வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) அ�பலகார�ெத) வா�*-1 , 3.உb�கிழ�� (வ.கி) 

ேமலஉb� (ஊ) கீழவா=ைடயா3 ெத) வா�*-3 , 4.உb�கிழ�� (வ.கி) 

ேமலஉb� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-3 , 5.உb�கிழ�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) 

ெத��ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� பா��த கிழ�� 4திய 

க:'ட�   ,ேமல உb� 614904

1.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) ஆதிதிராவட��காலன�வா�*-5 , 

2.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) காமராஜ� காலன�வா�*-5 , 3.உb�ேம�� 

(வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) க)�தா3 ெத)வா�*-5 , 4.உb�ேம�� (வ.கி) 

ேமலஉb� (ஊ) ெத��ேதா�4 நைடபால� வா�* 5 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��க

:'ட�   ,ேமல உb� 614904

1.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) வட�� ெத)  வா�*-3 , 2.உb�ேம�� 

(வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) வட�� வா=ைடயா� ெத)   வா�*-3 , 3.உb�ேம�� 

(வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) ராசாபPயா ெத)   வா�*-3 , 4.உb�ேம�� (வ.கி) 

ேமலஉb� (ஊ) கட�4றா� ெத)   வா�*-3 , 5.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� 

(ஊ) ெவ�ைள�மர=டா� ெத)  வா�*-3 , 6.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� 

(ஊ) �மர=டா� ெத)  வா�*-4 , 7.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) 

ெப)மா� ேகாவ. ெத) வா�*-4 , 8.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) Sய 

அCேதாணயா� ேகாவ. ெத)  வா�*-4 , 9.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) 

ம)��வ� ெத)  வா�*-4 , 10.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) ெப)மா� 

ேகாவ. ெத)  ெத��  வா�*-4 , 11.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) 

I*�� ெத) வா�*-4 , 12.உb�ேம�� (வ.கி) ேமலஉb� (ஊ) ேமல� ெத) 

வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல� ப�ள� 

ெந.U�ப:* கிழ�� பா��த 

ஒ:*க:'ட� ேமல�ெத) 

கா:*�றிJசி   ,ெந.U�ப:* 

614904

1.கா:*��றிJசி (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பல�கார�ெத) வா�*-1 , 

2.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத),ந*�ெத),ெத���ெத) 

வா�*-1 , 3.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-1 , 

4.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந.Uப:*ெமய3ேரா* வா�*2 , 

5.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந.Uப:* ேமல�ெத),I*���ெத) 

வா�*2 , 6.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந.Uப:* கீழ�ெத) வா�*3 , 

7.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெந.Uப:*ஆதிதிராவட�ெத),கிழ��,ெத��வா�*3 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தக:'ட�

   ,காசாநா* ேகாவW� 614904

1.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) பால� ெத) கிழ��  வா�*-4 , 

2.கா:*��றிJசி (வ.கி) ம��� (ஊ) பால� ெத) ேம��  வா�*-4 , 

3.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-4 , 4.கா:*��றிJசி  

(வ.கி) ம��� (ஊ) நா:* மாPய�ம3 ேகாய. ெத)  வா�*-4 , 

5.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) அ�பல�காரெத)  வா�*-4 , 

6.கா:*��றிJசி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாய. ெத)  வா�*-4 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� பா��த ெத�� 

ப�தி,ேம�� க:'ட�   ,ந*]� 

614904

1.ந*]�  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத)  வா�*-1 , 2.ந*]�  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெத��� ெத)  வா�*-2-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 ஊரா:சி உ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட�� பா��த ேம�� க:'ட�   

,ந*]� 614904

1.ந*]�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 4��ப:' அ)Iைள வா�*-1 , 2.ந*]� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) நா:டர�ேகா:ைட வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ந*]� ேம�� பா��த 

க:'ட�தி3 ெத�� ப�தி (5 ஆ� 

வ��பைற)   ,ந*]�-614904

1.ந*]�  (வ.கி) ம��� (ஊ) அ)Iைள4��ப:' வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அேமநிப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம��ஒ:* க:'ட� அைற எ= 

20   ,ஈJசEேகா:ைட 614902

1.ஈJசEேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 அரT ேம.நிைல� ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம�� க:'ட� (6 ஆ� 

வ��பைற)   ,ஈJசEேகா:ைட- 

614902

1.ஈJசEேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-1 , 2.ஈJசEேகா:ைட 

 (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 3.ஈJசEேகா:ைட   (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ப:*ப=ைன ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� 

அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 அரT ேம.நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம��ஒ:* க:'ட� 

அைறஎ= 19   

,ஈJசEேகா:ைட614902

1.ஈJசEேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வ [ரI=டா� �'கா* வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 ஊரா:Jசி ஒ3றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, வட�� பா��த 

ெத�� க:'ட�   

,ஈJசEேகா:ைட614902

1.சாமி�4:' (வ.கி) ஈJசEேகா:ைட (ஊ) சாமி�ப:' வா�*-4 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள� 

வட�� பா��த ஓ:*�� க:'ட�  

 ,காசாநா* ெத�O� 614904

1.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) கா.ெத�O� மழவராய� வா�*-2  , 

2.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) கா.ெத�O� ேமல�ெத) வா�*-2 , 

3.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) கா.ெத�O� அலEகாரபPய�ெத) 

வா�*-2 , 4.பKசநதி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கா.ெத�O� 

வட��ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-2 , 5.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கா.ெத�O� ெத��ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தகிழ�� 

ப�க  க:'ட�   ,க)�காேகா:ைட 

614904

1.க)�கா�ேகா:ைட  (வ.கி பKசநதி�ேகா:ைட) (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-3 , 

2.க)�கா�ேகா:ைட (வ.கி) பKசநதி�ேகா:ைட  (ஊ) வட���ெத) வா�*-3 , 

3.க)�கா�ேகா:ைட (வ.கி) பKசநதி�ேகா:ைட (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-3 , 

4.க)�கா�ேகா:ைட (வ.கி) பKசநதி�ேகா:ைட (ஊ)   ெத��ெத) வா�*-3 , 

5.க)�கா�ேகா:ைட (வ.கி) பKசநதி�ேகா:ைட (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-4 

, 6.க)�கா�ேகா:ைட (வ.கி) பKசநதி�ேகா:ைட (ஊ) ந�த� வா�*-4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒநப�ள�ெத��பா��தஒ:*ேம�

�க:'ட�தி3ேம��ப�தி   

,பKசநதி�ேகா:ைட 614904

1.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ�� ெத) வா�*-1 , 

2.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-1 , 

3.பKசநதி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத) வா�*-1 , 

4.பKசநதி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-1 , 

5.பKசநதி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-1 , 

6.பKசநதி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�*2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊஒநநிப�ள�கிழ��பா��தஒ:*ேம

��4றக:'ட�   ,ஆழிவா-�கா. 

614904

1.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ேதா�4 வா�*-1 , 

2.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*-1 , 3.ஆழிவா-�கா. 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத3ெகா=டா� ேதா�4 வா�*-1 , 4.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 5.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ந*�கைர வா�*-1 , 6.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) க:ட�ள� வா�*-1 , 

7.ஆழிவா-�கா.  (வ.கி) ம���(ஊ) வட���ெத) வா�*-2 , 8.ஆழிவா-�கா.  

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெச:'யா=' ெத) வா�*-2 , 9.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ப.லவநா:டா� ெத) வா�*-2 , 10.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ெப)மா�ேகாவ. ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 ஊ.ஒ.ந*நிைல� ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� க:'ட� ஆ� சி சி 

ஒ:*�க:'ட�   ,ஆழிவா-�கா. 

614904

1.ஆழிவா-�கா.  (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�Eகராய�ெத) வா�*-3 , 

2.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-3 , 3.ஆழிவா-�கா. 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆவ�தியா� ெத) வா�*-3 , 4.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ேவளா� ெத) வா�*-3 , 5.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) அ-யனா� 

ேகாவ. ெத) வா�*-3 , 6.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��, ெத��, 

ஆதிதிராவட� ெத)  வா�*-3 , 7.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ப�ைளயா� ேகாவ. ெத) வா�*-3 , 8.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழந�த� வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 அரT.உ.நி.ப�ள�.கிழ�� பா��த 

ேம�� க:'ட� ம�திய ப�தி   

,ஆழிவா-�கா. ெத��ந�த� 614902

1.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆழிவா-�கா.அ�பல�கார வட�� ெத) 

 வா�*-4 , 2.ஆழிவா-�கா.(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆழிவா-�கா. அ�பல�கார 

கிழ�� ெத)  வா�*-4 , 3.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம���  (ஊ) ஆழிவா-�கா. 

அ�பல�கார ேம�� ெத)  வா�*-4 , 4.ஆழிவா-�கா. (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆழிவா-�கா. ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த  கிழேம. க:'ட� 

  ,��ப�தி�ேகா:ைட614904

1.ப)�தி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ��ப�தி�ேகா:ைடகாலன� வா�*-1 , 

2.ப)�தி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ��ப�தி�ேகா:ைட வா�*-1 , 

3.ப)�தி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-1 , 

4.ப)�தி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பல�கார�ெத) வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த  ேம�� க:'ட�   

,��ப�தி�ேகா:ைட614904

1.ப)�தி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3னப)�தி�ேகா:ைட வா�*-2 , 

2.ப)�தி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) உ�பாEகைர வா�*-2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊஒநநிப�ள�ெத��பா��தவட��ஓ

*க:'ட�   ,ப)�தி�ேகா:ைட 

614904

1.ப)�தி�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத)வா�*-3 , 

2.ப)�தி�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ம3றாய�ெத) , 3.ப)�தி�ேகா:ைட  

(வ.கி) ம��� (ஊ) ப)�தி�ேகா:ைட காலன� வா�*-3 , 4.ப)�தி�ேகா:ைட  

(வ.கி) ம��� (ஊ) மணவாள� ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��

ஓ*க:'ட�   ,ெபா3னா�a� 

ேம�� 614904

1.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) சிவ3 ேகாவ. ெத),  வா�*-1 , 

2.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-1 , 

3.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ந*�ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��

ஓ*க:'ட�   ,ெபா3னா�a� 

ேம�� 614904

1.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத) வா�*-2 , 

2.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) அ=ணா காலன� வா�*-2 , 

3.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 

4.ெபா3னா�a� ேம.பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒநநிப�ள�கிழ��ேம��க:'ட� 

  ,தைலயாமEகல� 614019

1.தைலயாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-1 , 

2.தைலயாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) ம3றாய3 �'கா* வா�* 3 , 

3.தைலயாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) 4�� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊஒநநிப�ள� ேம��� பா��த 

4தியக:'ட�   ,தைலயாமEகல� 

614019

1.தைலயாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�* 2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தஒ:*4

தியக:'ட�   ,தாCேதாண 614019

1.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) மண.ேம*ெத) வா�* 4 , 2.�லமEகல� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) தாCேதாணவட�� ெத) வா�* 4 , 3.�லமEகல� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) தாCேதாணந*� ெத) வா�* 4 , 4.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

தாCேதாண ெத�� ெத) வா�*  4 , 5.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

தாCேதாண ஆதிதிராவட� ெத)  வா�* 4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� க:'ட� 

கிழ�� பா��த�   ,�லமEகல� 

614019

1.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) வா-�காU�� கீ84ற� ெத) வா�* 1-1  , 

2.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�* 1 & 3 , 

3.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ெத) வா�* 2 & 3 , 4.�லமEகல� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) காள�Eகராய�ெத) வா�* 2 , 5.�லமEகள� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஜRள� ெத) வா�*  2 , 6.�லமEகள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

Nழிய�ேகா:ைடயா3 ெத)வா�*3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய 

ெதாட�க�ப�ள�,கிழ�� பா��த 

ேம�� க:'ட�   ,�லமEகல� 

614019

1.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�* 2 , 2.�லமEகல� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�* 3 , 3.�லமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட��ெத) வா�* 1 & 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊஒநநிப�ள�கிழ��பா��தேம��ஒ

:*க:'ட�   ,சமய3�'கா* 

614625

1.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) சைமய3�'�கா* கீ8பாதி வா�*-1 , 

2.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) சைமய3�'�கா* ஆதிதிராவட 

ெத)  வா�*-1 , 3.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) சைமய3�'�கா* 

கீ8பாதி ெத3பாக�  வா�*-1 , 4.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சைமய3�'�கா* ேம.பாதி வா�*-1 , 5.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) சைமய3�'�கா* ஆ�றாEகைர ஆதிதிராவட ெத) வா�* 2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி க:'ட�தி3 வட�� 

பா��த ஓ:*� க:'ட�   

,காவரா�ப:* 614625

1.காவரா�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி க:'ட�தி3 வட�� 

பா��த ஒ:*� க:'ட�   

,காவரா�ப:* 614625

1.காவார�ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தக:'ட�

கிழ��4றஒ:*க:'ட�   

,ஒ�கநா*கீைழG� 614632

1.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) 

சைமய3�'�கா* க)வழி�கா*  வா�* - 1 , 2.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம 

(வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) ந*� ெத) வா�* - 2 , 3.ஒ�கநா* கிைழG� 

Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) அ�பலகார� ெத)   வா�* - 2 , 

4.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) 

கீழ�ெத)வடபாக� வா�* - 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தபரதான

ஓ*க:'ட�   ,ஒ�கநா* கீைழG� 

614632

1.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) ெத��� ெத) 

வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட�� 

ப�க ஓ*க:'ட�   ,ஒ�கநா* 

கீைழG� 614632

1.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) கீழ� ெத) 

வா�*-3 , 2.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) 

I����'�கா* வா�*-3 , 3.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம (வ.கி) ஒ�கநா* 

கிைழG� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)வா�*-4 , 4.ஒ�கநா* கிைழG� Iத3ைம 

(வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) 4� ஆதிதிராவட� ெத)வா�*-4 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா:Jசி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம�� பா��த வட�� 

க:'ட�தி3 கிழ�� ப�தி   

,ஒ�கநா* கீைழG� 614632

1.ஒ�கநா* கிைழG� O*த. (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) வட��� ெத) 

வா�*  - 1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 ஊரா:Jசி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

,வட�� க:'ட�தி3 வட�� ப�தி 

ேம�� பா��த    ,ஒ�கநா* 

கீைழG� 614632

1.ஒ�கநா* கிைழG� O*த. (வ.கி) ஒ�கநா* கிைழG� (ஊ) ேமல� ெத)  

வா�* - 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 அரT.உய�.நி.ப�ள� ெத�� பா��த 

வடகிழ�� க:'ட�   ,ஒ�கநா* 

ேமைலG�  614625

1.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஒ�கநா* ேமைலG� கீ8பாதி வா�* 

2 , 2.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ�� ஆதிதிராவட� ெத)  

வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� க:'ட�   ,ஒ�கநா* 

ேமைலG�  614625

1.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம. பாதி  வா�* 3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க� 

ப�ள�, கிழ�� பா��த வட�� 

க:'ட� மழவராய� ெத)   

,ஒ�கநா*ேமைலG� 614625

1.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) மழவராய� ெத) வா�* எ=3 , 

2.ஒ�கநா* ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) யாதவ� ெத) வா�* எ=4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய 

ெதா�ட�க�ப�ள�, கிழ�� பா��த 

ேம�� க:'ட�   ,க=ணCதE�' 

கீைழG� 614625

1.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ='ந�த�கா* 

வா�*-1 , 2.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட��ந�த� வா�* -1 , 3.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� 

(ஊ) மEெகா=டா� ெத)வா�*-1 , 4.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) 

ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-1 , 5.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம 

(வ.கி) ம��� (ஊ) �)சா� ெத) வா�*-1 , 6.க=ணCதE�' கீைழG� 

Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ெதா=டா� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அரT.உய�.நிைல�ப�ள�.கிழ�� 

க:'ட�.வட�� ப�தி   

,க=ணCதE�' கீைழG�  614625

1.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�* 2 

, 2.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) �)சா� ெத)  

வா�*  2 , 3.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� 

ெத)  வா�* 2 , 4.க=ணCதE�' கீைழG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) 

�ழCைத காலிEகராய� ெத)  வா�*  2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 அரT உய� நிைல�ப�ள�,கிழ�� 

க:'ட�தி3 ேம�� ப�தி.   

,க=ணCதE�'கீைழG�  614625

1.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-3 , 

2.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. (வ.கி) ம��� (ஊ) க=டப�ைள ெத) 

வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரT உய� நிைல�ப�ள� 

க=ணCதE�' கீைழG� ேம�� 

பா��த க:'ட�தி3 ெத�� ப�தி 

(10 ஆ� வ��பைற)   

,க=ணCதE�' கீைழG�-614625

1.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. (வ.கி) ம��� (ஊ) _வைரய� ெத) வா�* 

3 , 2.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) 

வா�*-3 , 3.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமலஇலCதெவ:' - வா�*3 , 4.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கீழஇலCைதெவ:' வா�* 3 , 5.க=ணCதE�' கீைழG� O*த. 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ந* இலCைதெவ:'  வா�*3 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசின� ஆதிதிராவட� நலப�ள� 

ெத��  பா��த ஓ* க:'ட� 

ேம��   ,க=ணCதE�' 

ேமைலG� 614625

1.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) Oன��கா*,வா�*-1 

, 2.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) 

ஆதிதிராவட�ெத)வா�* 1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரசின�ஆதி திராவட� நலப�ள� 

ெத�� பா��தஓ*க:'ட� கிழ�� 

  ,க=ணCதE�' ேமைலG� 614625

1.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத) 

வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 அ.உ.நி.ப�ள� வட�� சாP ேம�� 

பா��த கிழ�� க:'ட�   

,க=ணCதE�'ேமைலG� 614625

1.க=ணCதE�'  ேமைலG� O*த.(வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத) வா�* 3 , 

2.க=ணCதE�'  ேமைலG� O*த.(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-

3 , 3.க=ணCதE�'  ேமைலG� O*த.(வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-3 

, 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 ஊஒெதாப�ள� வட�� பா��த 

வட��க:'ட�   

,க=ணCதE�'ேமைலG� 614625

1.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெசா�க3ெதா=டமா�காலன� வா�* 4 , 2.க=ணCதE�'  ேமைலG� 

Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ெத) வா�* 4 , 3.க=ணCதE�'  

ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ஆதிதிராவட� ெத)  வா�* 4 

, 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊஒெதாப�ள�  வட�� பா��த 

ெத�� க:'ட�   

,க=ணCதE�'ேமைலG� 614625

1.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ஊர:சி வா�* 4 , 

2.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலஎலCதெவ:' 

வா�* 4 , 3.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெச:'ம=டப� வா�* 4 , 4.க=ணCதE�'  ேமைலG� Iத3ைம (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கா��தி� நக� வா�* 4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 e ராமலிலா@ உதவ ெப�� 

உய� நிைல� ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� O*த. ஒ:*� 

க:'ட�   ,ெத3னமநா* 614625

1.ெத3னமநா* வட�� (வ.கி) ெத3னமநா* (ஊ) ந*� ெத)  வா�*-2 , 

2.ெத3னமநா* வட�� (வ.கி) ெத3னமநா* (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)  வா�*-2 

, 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊ.ஒ.ந*நிைலப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ:* க:'ட�   

,ெத3னமநா* 614625

1.ெத3னமநா* வட�� (வ.கி) ெத3னமநா* (ஊ) வட��� ெத)  வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131 ஊ.ஒ.ந.ப�ள�ெத��பா��தேம��ஒ

:*O*த.க:'ட�   

,ெத3னமநா* 614625

1.ெத3னமநா* வட�� (வ.கி) ெத3னமநா* (ஊ)                            

ேமல�ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 eராமவலா@அரTஉதவெப��ெதா

ட�கப�ள�கிழ��பா��தேம��ஒ:*

க:'ட�தி3ெத��ப�தி   

,ெத3னமநா* ெத�� 614625

1.ெத3னமநா* ெத�� (வ.கி) ெத3னமநா* (ஊ) கீழ� ெத) , வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 eராமவலா@அரTஉதவெப)�த

ெதாட�கப�ள�கிழ��பா��தேம��

ஒ:*க:'ட�தி3வட��ப�தி   

,ெத3னமனா* 614625

1.ெத3னமநா* ெத�� (வ.கி) ெத3னமநா* (ஊ) ெத��� ெத) , வா�*-4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊ.ஒ ெதாட�க� ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ:* பரதான க:'ட�தி3 

ேம�� ப�தி   

,ேச�ராய3�'கா* 614902

1.ேச�ராய3�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*-1 , 

2.ேச�ராய3�'�கா*  (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 

3.ேச�ராய3�'�கா*  (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத), வா�*-1 , 

4.ேச�ராய3�'�கா*  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊஒநநிப�ள�வட��சாPெத��பா��

தேம��ஓ*க:'ட�   ,வட�O� 

வட��  614902

1.வட�O� வட�� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத)வா�*-1 , 2.வட�O� வட�� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத)வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

136 136 ஊஒநநிப�ள�வட��சாPெத��பா��

தகிழ��ஓ*க:'ட�   ,வட�O� 

வட�� 614902

1.வட�O� வட�� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத)வா�*-3 , 2.வட�O� 

வட��(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத)வா�*-3 , 3.வட�O�வட�� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஆதிதிராவட�ெத)வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 அரT ேம. நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� க:'ட�தி3 ேம�� 

ப�தி   ,ெபா-F=டா�ேகா:ைட  

614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)வா�*-1 , 

2.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா-F=டா� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள�. வட�� பா��த 

ெத�� �:'ட�   

,ெபா-F=டா�ேகா:ைட  614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��ேசாழக3 ெத) வா�*-3 , 

2.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆரா3 பழEெகா=டா� ெத) 

வா�*-4 , 3.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ேசாழக3 ெத) 

வா�*-5 , 4.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� ஊ) மழவராய� ெத) 

வா�*-6 , 5.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம���  (ஊ) வ [ர'வாP ெத) 

வா�*-7 , 6.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�பாண 

பழEெகா=டா� ெத) வா�*-9 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா:சி ஒ3றிய  ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� 

க:'ட�தி3 �ழ�� ப�தி   

,ெபா-F=டா�ேகா:ைட 614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) �லால� ெத)  ப.லா��ள�  

வா�*-10 , 2.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) பலாவ' ெத)  

வா�* 10 , 3.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) காராமண ேதா�4 

,வா�*-12 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 41 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரT ேம. நிைல வட�� பா��த 

ெத�� க:'ட� ம�திய ப�தி   

,ெபா-F=டா�ேகா:ைட  614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வா=ைடயா� ெத) வா�*-13 , 

2.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபPய பழEெகா=டா� ெத) 

வா�*-14 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அரT.ேம..நி.ப�ள�.வட�� பா��த 

ெத�� கட'ட� ம�திய ப�தி   

,ெபா-F=டா�ேகா:ைட  614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3ைனய3 �'கா* வா�*-15 , 

2. ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி)பழEக=டா� (ஊ) பழEக=டா� �'கா* 

வா�*-15 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��த 

கிழ�� ஓ:*க:'ட�   

,க)�ப:'ப:',வட�O�ெத��ேச�

தி  614902

1.வட�O� ெத��ேச�தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-1 , 2.வட�O� 

ெத��ேச�தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச.ல�ப:' ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தேம��ஒ

:*க:'ட�   

,க)�ப:'ப:',வட�O�ெத��ேச�

தி  614902

1.வட�O� ெத��ேச�தி (வ.கி) ம��� (ஊ) க)�ப:'ப:' ெபா:டலா3ேதா�4 

ஆதிதிராவட� ெத) வா-3 , 2.வட�O� ெத��ேச�தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சரவண3 ெத)வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��ப

�திகிழ��ஓ:*க:'ட�   ,பாJN� 

614902

1.பாJN� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவட�ெத) வா�*-1 , 2.பாJN�  

(வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� �'யான ெத) , வா�*-1 , 3.பாJN� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஆனCத ேதா�4 , வா�*-1 , 4.பாJN� (வ.கி) ம��� (ஊ) �)Cத� ெத) , 

வா�*-1 , 5.பாJN�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா-F=டா� ெத) , வா�*-2 , 

6.பாJN� (வ.கி) ம��� (ஊ) எ�தி�கார3 ெத) , வா�*-2 , 7.பாJN�  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெவ�ளகா�தா3 ெத) , வா�*-2 , 8.பாJN�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேகானா� ெத) , வா�*-2 , 9.பாJN� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந* ஆதிதிராவட� ெத) 

, வா�*-2 , 10.பாJN�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ஊளா3 ெத) , வா�*-3 , 11.பாJN� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவட� ெத) , வா�*-3 , 12.பாJN (வ.கி) 

ம��� �(ஊ) மழவராJசி ேதா�4 , வா�*-3 , 13.பாJN� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழ�ப:' , வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*வ

ட��ப�திேம��க:'ட�   

,பாJN� 614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) பாJN� ெமா:ைடய3 ேதா�4 

வா�*-10 , 2.ெபா-F=டா� ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) பாJN� மழவராJசி 

ேதா�4   வா�*-10 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ேம�� ஒ:*� 

க:'ட� (9ஆ� வ��பைற)   

,ஆதன�ேகா:ைட 614625

1.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம���  (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட ெமய3ேரா* வா�*-

2 , 2.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட காள�Eகராய� 

ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ேம�� ஒ:*� 

க:'ட� (9ஆ� வ��பைற)   

,ஆதன�ேகா:ைட 614625

1.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட 4�=* வா�*-2 , 

2.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட வட��ெத) வா�*-2 

, 3.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட ந*�ெத) வா�*-2 , 

4.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம���  (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட ெத���ெத) வா�*-

2 , 5.ஆதன�ேகா:ைட (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட ஆ��கைர வா�*-

2 , 6.ஆதன�ேகா:ைட (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதன�ேகா:ைட ெத�� 

ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 7.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம��� (ஊ) அRசிE 

ேகாண�ப:' கீழ�ெத) வா�*-1 , 8.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) ம��� (ஊ) 

அRசிE ேகா=ப:' ெச-யா� ெத) வா�*-1 , 9.ஆதன�ேகா:ைட (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) அRசிE ேகாண� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��த ேம�� 

க:'ட�   ,அ-ய�ப:' 614902

1.ெபா-F=டா� ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) அ-ய�ப:' வா�*-10 , 

2.வட�O� ெத��ேச�தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) அ-ய�ப:'வா�*-4 , 3.பாJN� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) அ-ய�ப:' ெத�� , வா�*-3 , 4.ஆதன�ேகா:ைட (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ-ய�ப:' கீழ� ெத) வா�*-1 , 5.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ-ய�ப:' அ�ரகார� வா�*-1 , 6.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ-ய�ப:' ெமய3 ேரா* வா�*-1 , 7.ஆதன�ேகா:ைட  (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ-ய�ப:' ெத�� ெத) வா�*-1 , 8.ெத�O� (,வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ-ய�ப:' கீழ�ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* 

வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அேமநிப�ள�ேம��ப�திகிழ��பா�

�தஒ:*க:'ட�தி3வட��ப�தி   

,க)�கா'�ப:' 614902

1.க)�கா'�ப:' (,வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ைமய3ப:' வா�*-1 , 

2.க)�கா'�ப:' (,வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�ேபPேதா�4 வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 அேமநிப�ள�வட��சாPம�தியக:'

ட�தி3கிழ��ப�தி   

,க)�கா'�ப:' 614902

1.க)�கா'�ப:' (,வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள�ெத)வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அேமநிப�ள�வட��சாPம�தியக:'

ட�தி3ேம��ப�தி   

,க)�கா'�ப:' 614902

1.க)�கா'�ப:' (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)வா�*-2 , 

2.க)�கா'�ப:' (,வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ='�ப:' வா�*-3 , 3.க)�கா'�ப:' 

(,வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா�4�கார3ெசா.ைலவா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தகிழ��

ஓ*க:'ட�தி3 வட��ப�தி   

,ெத�O� 612902

1.ெத�O� (,வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*3 , 2.ெத�O� (,வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)வா�*-3 , 3.ெத�O� (,வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேகா:ைட�ெத)வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தகிழ��

ஓ*க:'ட�தி3 ெத��ப�தி   

,ெத�O� 614902

1.ெத�O� (,வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ��ெத)வா�*2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தகிழ��

ஓ*க:'ட�தி3 ெத��ப�தி   

,ெத�O� 614902

1.ெத�O� (,வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ��ெத) ப�தி -2 வா�*2 , 2.ெத�O� (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) சில�ப3 பழEெகா=டா3 ெத)வா�*-8 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தஓ*க:'

ட�   ,�லாள�ெத)ெத�O�614902

1.ெத�O�  (,வ.கி) ம��� (ஊ) உ�4=டா�ப:' ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-1 , 

2.ெத�O� (,வ.கி) ம��� (ஊ) உ�4=டா� ப:'வா�*-1 , 3.ெத�O� (,வ.கி) 

ம��� (ஊ) �யவ� ெத)வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள�.வட�� பா��த 

க:'ட�   ,ேசாழ4ர� ேம�� 614902

1.ேசாழ4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) , வா�*-4 , 2.ேசாழ4ர� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� காலன� வா�*-4 , 3.ேசாழ4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட�� அ�பல�கார ெத) , வா�*-4 , 4.ேசாழ4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) க�ள� 

ெத) , வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*க:

'ட�   ,ேசாழ4ர� கிழ�� 614902

1.ேசாழ4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) காைர�ெகா�ைள வா�*-2 , 2.ேசாழ4ர� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத)  வா�*-2 , 3.ேசாழ4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

க�ள� ெத) , ,காள�ய�ம3 ேகாவ.ெத)  , வா�* -1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த  

R.C.C க:'ட�   ,ஆயE�' 614902

1.ஆயE�' (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)வா�*-1 , 2.ஆயE�' (வ.கி) 

ம��� (ஊ) அ�பல�கார�ெத)வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊஒநநிப�ள�கிழ��பா��தெத��ஒ

:*க:'ட�   ,க�கைர�ேகா:ைட 

614902

1.க�கைர�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலக�கைர�ேகா:ைட க�ள� ெத) 

வா-1 , 2.க�கைர�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��ந�த� 

அ�பல�கார�ெத) வா3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� ப�தி ஒ:*க:'ட�   

,க�கைர�ேகா:ைட 614902

1.க�கைர�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)  வா-1 , 

2.க�கைர�ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ க�கைர�ேகா:ைட  க�ள� ெத) 

வா-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ந*நிைல�ப�ள�.வட�� பா��த 

ெத3ேம�� க:'ட� ேம�� ப�தி 

  ,ம=டல�ேகா:ைட 614625

1.ம=டல�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) , வா�*-1 , 

2.ம=டல�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) , வா�* - 2 , 

3.ம=டல�ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� க�ள� ெத)  , வா�* -3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊ.ஒ.ந.ப�ள� வட�� பா��த 

ெத3ேம�� க:'ட� கிழ�� 

ப�தி   ,ம=டல�ேகா:ைட 614625

1.வட��ேகா:ைட (வ.கி) ம=டல�ேகா:ைட (ஊ) 

ேகானா�ெத),ஆதிதிராவட�ெத) வா�* 4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊஒநநிப�ள�ெத��பா��தஒ:*கிழ

��க:'ட�   ,ெந*வா�ேகா:ைட 

614625

1. ேகாவW� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந*வா�ேகா:ைட ஆதிதிராவட� ெத)  

வா�*-4 , 2.ேகாவW� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந*வா�ேகா:ைட கீழ� ெத) வா�*-

4 , 3. ேகாவW� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந*வா�ேகா:ைட ெத���ெத) வா�*-4 , 

4. ேகாவW� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந*வா�ேகா:ைட ேமல ெத) கா:*� ெத) 

வா�* 5 , 5. ேகாவW� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந*வா�ேகா:ைட வட��� ெத) 

வா�*-5 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 அரT உய� நிைல�ப�ள� 

வட��பா��தகிழ��ஓ:*க:'ட� 

   ,ேகாவW� 614625

1.ேகாவW� (வ.கி) ம��� (ஊ)  ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-3 , 2.ேகாவW�  

(வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத)  வா�*-3 , 3.ேகாவW�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ�ரஹார�  வா�* -2 , 4.ேகாவW�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத)  வா�* -2 

, 5.ேகாவW�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ெத) வா�*-2 , 6.ேகாவW�  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அரT உய� நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த 4திய க:'ட�தி3 இட� 

ப�க�   ,4S� 614625

1.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய3 ேரா* வா�*-1 , 2.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வ.உ.சி நக� வா�*-1 , 3.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத) வா�*1 , 

4.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�. வ . நக� 4வ� ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 அரT உய� நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த 4திய க:'ட�தி3 

ைமய�ப�தி   ,4S� 614625

1.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 4� வட�� ெத) வா�*-3 , 2.4S�  (வ.கி) ம��� 

(ஊ) மாதா ேகாவ. ெத) வா�*-1 , 3.4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�. வ . 

நக�3வ� ெத)வா�*-1 , 4.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) I��க=h காலன� 

வா�*-1 , 5.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரT உய� நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த 4திய க:'ட�தி3 வல� 

ப�க�   ,4S� 614625

1.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெமய3 ேரா* வா�* 2 , 2.4S�  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�* 2 , 3.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 4திய 

��ைபய3 ெத) வா�* 2 , 4.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) �ளாள� ெத)  வா�* 

2 , 5.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) க)ைவ� ெத) வா�* 2 , 6.4S�  (வ.கி) ம��� 

(ஊ) வட�� ஆதிதிராவட�ெத) வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

168 168 அரT உய� நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த ெத�� Iத3ைம க:'ட� 

  ,4S� 614625

1.4S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 அரT உய� நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� க:'ட� ம�திய 

ப�தி   ,4S� 614625

1.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவட� ெத)  வா�*-4 , 2.4S�  

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�ம3�:ைட வா�*-5 , 3.4S�  (வ.கி) ம��� (ஊ) ந�த� 

வா�*-5 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க�ப�ள�,வா�*-2,கிழ�� 

பா��த வட�� ப�தி   

,க�மாள�ெத) ஒர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) வட��� ெத) வா�* எ=-1 , 

2.I�த�பா�4ர� i(வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) க�மாள� ெத) வா�* எ= 2 , 

3.I�த�பா�4ர� (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ைசவ மட�ெத) வா�* எ= 6  , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 அரTெப=க�ேமநிப�ள�ேம��ஒ:

*க:'ட�ெத3ப�தி   ,ஒர�தநா* 

614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) T=ணா�4�கார� ெத) வா�* 3 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) வட�� மடவளாக� iவா�* 2 , 

3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி)  ஒர�தநா* (ேப) ஒ�ைத�ெத) வா�* 15 , 

4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) வ='�ேப:ைட வா�* 15 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172 அரTெப=க�ேமநிப�ள�ேம��ஒ:

*க:'ட�வட��ப�தி   

,ஒர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ேமல� ேதா:ட� iவா�* 15 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) தி)வ�cவ� நக� வா�* 15 , 

3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) அ=ணா நக� iவா�* 15 , 

4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) பாரதிதாச3 நக� iவா�* 15 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அரT ெப=க� ேம.நி.ப�ள� வட�� 

ஒ:*க:'ட�வட��ப�திகிழ��சா

P   ,ஓர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) அ�ரகார� வா�*-3 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) உU�ைப�கார� ெத) வா�*-3 , 

3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ராய� ெத) வா�*-3 8 , 

4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) அரசமரப�ைளயா� ேகாவ. ெத) 

வா�*-8 , 5.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) அர=மைன� கைட�ெத) 

வா�*-8 , 6.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ேகாI:'� ெத) வா�*-9 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரT ெப=க� ேமநிப�ள�. ெத�� 

பா��த 4திய க:'ட� ெத�� 

ப�தி   ,ஓர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ெச:'� ெத) வா�*-9 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ேசட� ெத) வா�*-9 , 

3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) காவ. கார� ெத) வா�*-10 , 

4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ெதUE�� ெத) வா�*-10 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரT ெப=க� ேம.நி.ப�ள� ெத�� 

பா��த 4திய க:'ட� ெத�� 

ப�தி   ,ஒர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ச3னதி� ெத) வா�* 5 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ெத�� மடவளாக� iவா�* 5 , 

3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) எj���கார� ெத) iவா�* 8 , 

4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) யாைன�கார�ெத) வா�* 5 , 

5.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) அரT�'இ)�4 iவா�* 12 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊஒெதாப�ள�வா�*எ=13ெத��பா

��தவட��ஒ:*க:'ட� ேம�� 

ப�தி   ,ஓர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) வட�� வாணய� ெத) iவா�*-11 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ெத�� வாணய� ெத) iவா�*-11 , 

3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) க�c�கைட ெத) வா�*-12 , 

4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) �சின� ஆதிதிராவட� ெத) வா�*11 , 

5.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ெத�� I@k� ெத) வா�*-12 , 

6.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ப�ள� வாச. ெத) iவா�*-12 , 

7.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ஆ�.வ.நக� Iத. ெத) iவா�*-12 , 

8.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ஆ�.வ.நக� இர=டா� ெத) வா�*-12 

, 9.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ஆ�.வ.நக� _3றா� ெத) iவா�*-

12 , 10.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ஆ�.வ.நக� நா3கா� ெத) 

வா�*-12 , 11.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ஆ� வ நக� ஐCதா�ெத) 

 வா�*-12 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�வா�*எ=13 ெத�� 

பா��த வட�� ஓ:* க:'ட� 

கிழ� ப�தி   ,ஒர�தநா* 614625

1.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) ப:டாண� ெத) iவா�* 13 , 

2.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) திெரௗபதிய�ம3 ேகாய. ெத) 

வா�*13 , 3.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) காள�ய�ம3 ேகாய. ெத) 

வா�* 14 , 4.I�த�பா�4ர�, (வ.கி) ஒர�தநா* (ேப) மாPய�ம3 ேகாவ. 

ெத) iவா�* i14                 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊஒெதாப�ள�கிழ�� ஓ* 

க:'ட�   ,க�கைர 614625

1.க�கைர (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத) வா�*-1 , 2.க�கைர (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட ேம��� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊஒெதாப�ள� ேம�� 

ஒ:*�க:'ட�   ,க�கைர 614625

1.க�கைர (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*-2 , 2.க�கைர  (வ.கி) ம��� 

(ஊ) வட��� ெத) வா�* 1 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தஒ:*4

தியக:'ட�தி3ேம��ப�தி   

,பாள�4�S� 614625

1.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-1 , 2.பாள�4�S� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) நPய3 ெத)வா�*-2 , 3.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

லிEக3ெத) வா�*-2 , 4.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��� ெத) 

வா�*2 , 5.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:டலE�'�கா* வா�*-5 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தேம��

ஒ:*க:'ட�   ,பாள�4�S� 

�'�கா* 614625

1.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) தc�ைக வா�*-4 , 2.பாள�4�S� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) வ [ரEெகா=டா3ெத) வா�*-3 , 3.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெசா�ைகய3 ெத) வா�*3 , 4.பாள�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) 

வா�*-3 , 5.பாளா�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெசா�ைகய3 ெத) வா�*-3 , 

6.பாளா�4�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தகிழ��ஓ

:*க:'ட�   

,ெபா:டலE�'�கா* 614625

1.aவ�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:டல�'கா* வட��� ெத)  வா�*-1 , 

2.aவ�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:டல�'கா* ேமல�ெத) வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த வட�� மEகb� 

ஒ:*� க:'ட�   

,ெபா:டல3�'�கா*-614625

1.aவ�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:டல�'கா* கிழ� ெத) வா�*-1 , 

2.aவ�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபா:டல�'கா* ெத�� ெத) வா�*-1 , 

3.aவ�S� (வ.கி)   ெபா:டல�'கா* (ஊ) க)�பCெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அஉநிப�ள�வட��பா��தஓ:*ெத3

ப�திந*க:'ட�   ,aவ�S� 614625

1.aவ�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*-2 , 2.aவ�S� (வ.கி) ம��� 

(ஊ)  வட��� ெத)   வா�*-2 , 3.aவ�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத)  

வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 அரT உய� நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத3கிழ�� ஒ:*� 

க:'ட�   ,aவ�S� 614625

1.a�நக� (வ.கி) aவ�S� (ஊ) ேச�ராய� ெத) வா�*-3 , 2.a�நக� (வ.கி) 

aவ�S� (ஊ) ந*� ெத) வா�*-3 , 3.a�நக� (வ.கி) aவ�S� (ஊ) கீழ� ெத) 

வா�*-3 , 4.a�நக� (வ.கி) aவ�S� (ஊ) கீழந�த� வா�*-3 , 5.a�நக� (வ.கி) 

aவ�S� (ஊ) அPசனெத) வா�*-3 , 6.a�நக� (வ.கி) aவ�S� (ஊ) தc�ைக 

வா�* 3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*க:

'ட�தி3கிழ��ப�தி   

,கீழவ3ன��ப:* 614625

1.கீழவ3ன��ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதவ4ர�-வா�* 1 , 2.கீழவ3ன��ப:* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத), அ�பலகாரெத),-வா�* 1 , 

3.கீழவ3ன��ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலவ3ன��ப:* வா�* 3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*க:

'ட�தி3ேம��ப�தி   

,கீழவ3ன��ப:* 614625

1.கீழவ3ன��ப:* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழவ3ன��ப:*-வா�* 2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தெத3வ

ட.ஓ*க:'ட�தி3வட��ப�தி   

,தி)மEகல�ேகா:ைட 

ேமைலG�614905

1.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதவ3 �'�கா* 

வா�*-1 , 2.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) 

வா�*-2 , 3.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத) 

வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தெத3வ

ட.ஓ*க:'ட�தி3ெத��ப�தி   

,தி)மEகல�ேகா:ைட ேமைலG� 

614905

1.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) 

வா�*-3 , 2.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத) 

வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 அரT. உய� .நிைல�ப�ள� ேம�� 

ப�தி ெத�� பாக�   

,தி)மEகல�ேகா:ைட ேமைலG� 

காலன� 614627

1.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  

ேமைலG� (ஊ) ெத��� ெத) வா�*-4 , 2.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� 

காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (ஊ) ராஜாஜி ெத)  வா�*-5 , 

3.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  

ேமைலG� (ஊ) @டாலி3ெத) வா�*-5 , 4.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� 

காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (ஊ) ேந)ெத) வா�*-5 , 

5.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  

ேமைலG� (ஊ) அ=ணா ெத) வா�*-5 , 6.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� 

காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� (ஊ) ேநதாஜி ெத) வா�*-5 , 

7.தி)மEகல�ேகா:ைட  ேமைலG� காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட  

ேமைலG� (ஊ) ெபPயா� ெத) வா�*-5 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��த4தியஒ:

*க:'ட�   ,அ)Iைள 614905

1.அ)Iைள (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட ெத) வா�*-1 , 2.அ)Iைள 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேவளா� ெத) வா�*-1 , 3.அ)Iைள (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெவ�ளாள� ெத) வா�*-1 , 4.அ)Iைள (வ.கி) ம��� (ஊ) கண�க3 ெத) 

வா�*-1 , 5.அ)Iைள (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�திய� ெத) வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 55 of 79



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

192 192 அரT.ேம..நி.ப�ள�.ம�திய ஒ:* 

க:'ட� கிழ�� ப�தி   

,தி)மEகல�ேகா:ைட 

கீைழG�614905

1.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) க:ைடய3 ெத) வா�*-1 

, 2.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) கண�க3 ெத) வா�*-1 

, 3.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) வா=ைடயா� ெத) 

வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரT ேம. நிைல� ப�ள� ெத�� 

பா��த க:'ட� வட�� ப�க�    

,தி)மEகல�ேகா:ைட 

கீைழG�614905

1.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெதா=ைடமா3 ெத) 

வா�*-2 , 2.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� 

ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தப�காந

*க:'ட�   

,தி)மEகல�ேகா:ைட 

கீைழG�614905

1.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ)  ஆ�T�தியா� ெத)  

வா�*-3 , 2.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�T�தியா� 

ெத) வா�*-3 , 3.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ�ரஹார� ெத) வா�*-3 , 4.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) வ�ப3 ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தஒ:*

ேம��க:'ட�   

,தி)மஙகல�ேகா:ைட 

கீைழG�614905

1.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட 

கீைழG� (ஊ) I�கைர  வா�* 5 , 2.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� காலன� 

(வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (ஊ) காCதி ெத) வா�* 4 , 

3.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட 

கீைழG� (ஊ) ெச.வ� ெத) வா�* 4 , 4.தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� 

காலன� (வ.கி) தி)மEகல�ேகா:ைட கீைழG� (ஊ) வ.உ.சி ெத) வா�* 4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க�ப�ள�,வட�� பா��த 

கிழ�� க:'ட�   ,வடேசP 

வட�� 614905

1.வடேசP வட�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) ந*� ெத)-வா�* 1 , 2.வடேசP வட�� 

(வ.கி) வடேசP (ஊ) வட��� ெத)-வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தவட��

ஒ:*பரதானக:'ட�தி3ெத��ப�

தி   ,வடேசP 614905

1.வடேசP வட�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) ம3ைனசாைல,அ�ேப�கா�ெத) 

தo�ேகா'ஓjEைக வா�*2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள�  வட�� ப�க� 

ந* க:'ட� ேம�� பா��த�   

,வடேசP 614905

1.வடேசP ெத�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) 4�ப�ைளயா�ேகாவ. ெத)  வா�*-3 , 

2.வடேசP ெத�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) சிவ3ேகாவ.ெத) வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ேம�� பா��த O*த. ஒ:* 

க:'ட�   ,வடேசP 614905

1.வடேசP ெத�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) ெத�� ெத) வா�* 4 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த ஆ� சி சி க:'ட�  

 ,வடேசP 614905

1.வடேசP ெத�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) பாரதிதாச3ெத)-வா�* 4 , 2.வடேசP 

ெத�� (வ.கி) வடேசP (ஊ) அ=ணா நக� காலன�-வா�* 4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தேம��ஓ

*க:'ட�தி3ேம��ப�தி   

,க=h�' கிழ��614901

1.க=h��' கீ8பாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ெச�ப3 ெத) வா�*-2 , 

2.க=h��' கீ8பாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ெத�� ெத) வா�* 2 , 

3.க=h��' கீ8பாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) வ�ைளயா� ெத) வா�*2 , 

4.க=h��' கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) காCதி காலண வா�*-4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தேம��ஓ

*க:'ட�தி3கிழ��ப�தி   

,க=h�' கிழ��614901

1.பரவ�S� (வ.கி) க=h��' கீ8பாதி (ஊ) பரவ�S� கிழ�� வா�*-4 , 

2.பரவ�S� (வ.கி) க=h��' கீ8பாதி (ஊ) பரவ�S� ேம�� வா�*-4 , 

3.ெகா'யாள� (வ.கி) க=h��' கீ8பாதி (ஊ) ெகா'யாள� வா�*-5 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஆ@ெப

:டாpகிழ��க:'ட�   

,க=h�' கிழ�� 614901

1.க=h��' கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ப.லவராய� ெத) வா�*-1 , 

2.க=h��' கீ8பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*ேம

��க:'ட�   ,க=h�' ேம�� 

614901

1.க=h��' ேம.பாதி Iத3ைம (வ.கி) க=h��' ேம.பாதி (ஊ) ேம�� 

ெத) வா�*-1 , 2.க=h��' ேம.பாதி Iத3ைம (வ.கி) க=h��' 

ேம.பாதி (ஊ) வட��� ெத) வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தகிழ��ஒ

:*க:'ட�தி3கீ8ப�தி   

,க=h�' ேம��614901

1.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) க=h��'ேம.பாதி (ஊ) வட�� 

ெத) வா�*-2 , 2.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) க=h��'ேம.பாதி 

(ஊ) கிழ�� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊஒெதாப�ள�கிழ��ஒ:*க:'ட�

தி3ேம��ப�தி   ,க=h�' 

ேம��614901

1.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) க=h��'ேம.பாதி (ஊ) 

வா=ைடயா� ெத) வா�*-2 , 2.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) 

க=h��'ேம.பாதி (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தஒ:*க:

'ட�   ,க=h�' ேம.பாதி 

614901

1.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) க=h��'ேம.பாதி (ஊ) Iைனய� 

ெத),  வா�* 1 , 2.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) க=h��'ேம.பாதி 

(ஊ) ேகாவ. ந�த�  வா�* 1 , 3.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) 

க=h��'ேம.பாதி (ஊ) வ�ைளயா� ெத) வா�* 3 , 

4.க=h��'ேம.பாதி O*த. (வ.கி) க=h��'ேம.பாதி (ஊ) ெத��� 

ெத) வா�* 4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 ஊஒெதாப�ள�கிழ��பா��தவட��

ஓ*க:'ட�தி3ெத��ப�தி   

,ெதா=டரா�ப:*கிழ�� 614627

1.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) வட��� ெத) வா�*-

1 , 2.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ந*� ெத) வா�*-

1,  , 3.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ெத�� ெத) 

வா�*-1 , 4.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ந*� ெத) 

வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊஒெதாப�ள�கிழ��பா��தவட��

ஓ*க:'ட�தி3வட��ப�தி   

,ெதா=டரா�ப:*கிழ��614627

1.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ஆதிதிராவட� 

ெத)வா�*-2 , 2.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) 

O�தா'� ெத) வா�*-2 , 3.ெதா=டார�ப:* கிழ�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* 

(ஊ) வைளயகா* வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தெத��

ஒ:*க:'ட� ேதவ� ெத)   

,ெதா=டரா�ப:*ேம�� 614627

1.ெதா=டார�ப:* ேம�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) 4��ெத) வா�*-4 , 

2.ெதா=டார�ப:* ேம�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ெதா=டா� 

பPய�ெத) வா�*-4 , 3.ெதா=டார�ப:* ேம�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) 

ேதவ� ெத) வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தவட��க

:'ட� ேதவ� ெத)   

,ெதா=டரா�ப:*ேம�� 614627

1.ெதா=டார�ப:* ேம�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ேச�ராய� ெத)  

வா�*3 , 2.ெதா=டார�ப:* ேம�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) ேமலப�ைத 

ெத)  வா�*3 , 3.ெதா=டார�ப:* ேம�� (வ.கி) ெதா=டார�ப:* (ஊ) 

ெகா�ைதய�கா*  வா�*3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 அரT உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த ேம�� ஒ:* க:'ட�   

,ெவ�b�  614626

1.ெவ�b� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபPய �Iைள  வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�தி   

,ெவ�b�  614626

1.ெவ�b� (வ.கி) ம��� (ஊ) எட�ெத) ெத���கா*  வா�*-1 , 2.ெவ�b� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) 4�வளR வா�*-2 , 3.ெவ�b� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெகா�ைதய�கா* வா�*-2 , 4.ெவ�b� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதா�4 காலன� 

வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 அரT உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ��பா��தேம�� ஒ:*க:'ட� 

   ,ெவ�b� 614626

1.ெவ�c� (வ.கி) ம��� (ஊ) ,ேமலெத) வா�*-3 , 2.ெவ�c� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) கீழ� ெத) வா�*-3&4 , 3.ெவ�c� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) 

வா�*-4 , 4.ெவ�c� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆல�த3 �'கா* வா�*-4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊஒெதாப�ள� ேம�� பா��த 

ெத�� ஒ:* க:'ட� ெத�� 

ப�தி   ,ேப-�க)�ப3ேகா:ைட 

614626

1.ேப-�க)�ப3ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத) வா�*-1 , 

2.ேப-�க)�ப3ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) பKசாய� ெத) வா�*--2   , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள�.ேம�� பா��த 

ெத�� ஒ:* க:'ட� வட�� 

ப�தி   ,ேப-�க)�ப3ேகா:ைட 

614626

1.ேப-�க)�ப3ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*- -3 , 

2.ேப-�க)�ப3ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத���ெத) வா�*- 4   , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஓநநிப�ள�ெத��க:'ட�   

,4லவ3கா* 614625

1.4லவ3கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத) வா�* 1 , 2.4லவ3கா* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெவ�ைளய3 ெத)  வா�* 1 , 3.4லவ3கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

I*��� ெத)  வா�* 1 , 4.4லவ3கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ம3ன3 ெத)  

வா�* 2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊஓநநிப�ள�ேம�� பா��தேம�� 

க:'ட�   ,4லவ3கா* 614625

1.4லவ3கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�*2 , 2.4லவ3கா* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�* 1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ேம�� R.C.C 

க:'ட�   ,உறCைதராய3�'கா* 

614625

1.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) உறCைதராய3 �'�கா* (ஊ) அ�ேப�கா� 1ஆ� 

ெத)  வா�*-1 , 2.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) உறCைதராய3 �'�கா* (ஊ) 

அ�ேப�கா� 2ஆ� ெத)  வா�*-1 , 3.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) 

உறCைதராய3 �'�கா* (ஊ) கீழ� ெத) வா�* 1,2 , 4.ெதUEக3�'�கா* 

(வ.கி) உறCைதராய3 �'�கா* (ஊ) ேமல� ெத) வா�*  2,3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தேம��ஓ

*க:'ட�   ,ெதUEக3�'கா* 

614625

1.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) தாழிெவ:' வா�*-1 , 

2.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வள�தா3 ெத) வா�*  2 , 

3.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) வா�* 3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தகிழ��

ஒ:*க:'ட�   

,ெதUEக3�'கா* 614625

1.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ��ம= ெத) வா�*  1 , 

2.ெதUEக3�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசதிராய3 ெத) வா�*  3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரT ேம.நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ:* க:'ட� ேம�� 

ப�தி   ,ப3ைனG� கிழ�� 614902

1.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) காலிEகராய� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 அரT ேம.நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� சாP ஒ:* 

க:'ட�தி3 கிழ�� ப�தி   

,ப3ைனG� கிழ�� 614902

1.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) கீழ�ேகா:ைட வா�*-1 , 

2.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) ேகாவ. ெத) வா�*-1 , 

3.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) கண�க3 ெத) வா�*-1 , 

4.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) சி�சாcவ� ெத) வா�*-1 , 

5.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) ெச.லாP�ப:' வா�*-2 , 

6.ப3ைனG� கிழ�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள�. 

வட�� ஒ:* க:'ட�   

,ப3ைனG� ேம��  614902

1.ப3ைனG� ேம�� (வ.கி) ப3ைனG� (ஊ) ேமல� ெத)  வா�*-3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��த4தியஒ:

*வட��க:'ட�   ,ெவ:'�கா* 

614902

1.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத)  வா-2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 அரT ேம. நிைல�ப�ள� 

ெவ:'�கா* கிழ�� பா��த 

ேம�� க:'ட�   ,ெவ:'�கா*- 

614902

1.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) காலன� ெத) வா-1 , 2.கி)pணா4ர� (வ.கி) 

ெவ:'�கா* (ஊ) கி)pண4ர� ெத) வா-1 , 3.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட�� ெத)  வா-1 , 4.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கைடெத) வா-2 , 

5.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ. ெத)  வா-3 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊர:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள� 

ேம��பா��த ெத3கிழ�� 

க:'ட�   ,ெவ:'�கா* 614902

1.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆல'ெவ:'�கா* வா-3 , 2.இU�ைப வ*தி 

(வ.கி) ெவ:'�கா* (ஊ) இU�ைப வ*தி  வா-3 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 அரT ேம.நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ:* க:'ட�   

,ெவ:'�கா* 614902

1.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) காலன� ெத) வா-1 , 2.ெவ:'�கா* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ப=ைண�ெத) வா-1 , 3.கி)pணா4ர� (வ.கி) ெவ:'�கா* (ஊ) 

கி)pணா4ர� வா-1 , 4.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா-1 , 

5.ெவ:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ. ெத)  வா-3 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அரT உய� நிைல�ப�ள� 4திய 

க:'ட� வட�� ப�தி ேம�� 

பா��த�   ,சி.ல�S� 614902

1.சி.ல�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா-1 , 2.சி.ல�S� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ேகானா� ெத)  வா-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 அரT உய� நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த வட�ப�க க:'ட�   

,சி.ல�S�-614902

1.சி.ல�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பலகார ெத) வா-1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

4திய ஒ:*க:'ட� கிழ�� ப�தி  

 ,சி.ல�S� 614902

1.சி.ல�S� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா-2 , 2.சி.ல�S� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) வட�� ெத)  வா-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அரT உய� நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த இட�ப�க க:'ட�   

,சி.ல�S�-614902

1.4க8 சி.ல�S� (வ.கி) சி.ல�S� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா-3 , 2.4க8 

சி.ல�S� (வ.கி) சி.ல�S� (ஊ) அ�பலகார�ெத)  வா-3 , 3.4க8 சி.ல�S� 

(வ.கி) சி.ல�S� (ஊ) சிவ4ர�  வா�*4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� 

அய.நா* வா8 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அேமநிப�ள�வா8ெவாள�ைமய�வட

��பா��தஒ:*க:'ட�தி3ேம��ப

�தி   ,தி)ேவாண� 614614

1.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) காவாலி�ப:' வா�*-1 , 2.காவாலி�ப:' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) தி)ேவாண� வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரT.ேம..நி.ப�ள�. ேம�� பா��த 

ஒ:* ம�திய 4திய க:'ட�   

,தி)ேவாண� 614614

1.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழேம:*�ப:' வா�*-3 , 2.காவாலி�ப:' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலேம:*�ப:' வா�*-4 , 3.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ப.Uெவ:' வ*தி வா�*-5 , 4.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெச.வநாத4ர� வா�*-6 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரT ேம. நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த 4திய ம�திய க:'ட� 

ேம��ப�தி   ,தி)ேவாண� 614614

1.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) மண�கிரா3 வ*தி வா�*-7 , 

2.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) வ [ர'�ப:' வா�*-8 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 அரT ேம. நிைல ப�ள� ெத��� 

பா��த 4திய ம�திய க:'ட� 

ேம��ப�தி   ,தி)ேவாண� 614614

1.காவாலி�ப:' (வ.கி) ம��� (ஊ) ெசqவா-ப:' வா�*-9 , 2.காவாலி�ப:' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) அ�மாண�ப:* வா�*-10 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல� 

வட��பா��தெத�� ஒ:*க:'ட� 

   ,கா*ெவ:'வ*தி 614614

1.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத)  வா-1 , 

2.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ெத) வா-1 , 3.கா*ெவ:'வ*தி 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா-1 , 4.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

க�ளெத) வா-1 , 5.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட�ெத) 

வா-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊ ஒ ந நிைல�ப�ள� வட�� 

க:'ட� ெத�� ப�தி   

,கா*ெவ:'வ*தி 614614

1.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� கீழ�ெத)  வா-2 , 

2.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமனா:ராய3வ*தி ப.சி ெத) வா-2 , 

3.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமன:ராய3 வ*தி ஆதிதிவட� ெத) 

வா-2 , 4.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) நரEகிய ப:* ஆதிதிராவட� 

ெத)   வா-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல� 

ப�ள�,ெத�� பா��த வட�� 

க:'ட�     ,சிவவ*தி 614614

1.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) சிவ வ*தி O�தாவ*தி   வா-1 , 

2.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) வட��ெத)  வா-1 , 

3.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) கிழ�� ெத) வா-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல� ப�ள� 

வட��பா��த கிழ�� க:'ட�    

,சிவவ*தி 614614

1.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) ந*ெத) வா-1 , 2.கா*ெவ:'வ*தி 

(வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) ேமல�ெத) வா-1 , 3.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி 

(ஊ) ெத��ெத)  வா-2 , 4.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) 

ஆதிதிராவட�ெத) வா-2 , 5.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி (ஊ) 

அ�பல�காரெத) ேகானா� ெத) வா-2 , 6.கா*ெவ:'வ*தி (வ.கி) சிவ வ*தி 

(ஊ) க:*வா3பைற வா-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தஒ:*க

:'ட�   ,பணெகா=டா3வ*தி 

614614

1.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழஊரண4ர�ஆதிதிராவட�ெத) 

வா-1 , 2.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ ஊரண4ர� க�ளெத)   

வா-1 , 3.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழஊரண4ர� ெத��� 

ெத) வா�*1 , 4.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழஊரண4ர� 

ெத��� ெத) வா�*1 , 5.பணெகா=டா3வ*தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ப�ைளயா� ேகாவ. ெத)  வா-1 , 6.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கலியரா3 வ*தி வா 1 , 7.பணெகா=டா3வ*தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல 

ஊரண4ர� ேகாய. ெகா.ைல வா-2 , 8.பணெகா=டா3வ*தி  (வ.கி) ம��� 

(ஊ) வட��ெத) வா-3 , 9.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமல�ெத) வா-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

242 242 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க ப�ள�.கிழ�� பா��த 

க:'ட� ேம�� ப�தி   

,பணெகா=டா3வ*தி 614614

1.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) தEைகயாேதா:ட� வா-2 , 

2.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) பண�ெகா=டா3 வ*தி 

அ=ணாசாைல  வா-3 , 3.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட�ெத) வா-3 , 4.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழ�ெத) வா-3 , 5.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ 

கா*ெவ:'வ*தி வா-3 , 6.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமலக�ள�ெத) வா-3 , 7.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) 

வா-3 , 8.பணெகா=டா3வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாணா�ெத) வா-3 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ:*க:

'ட�   ,ேதா�4வ*தி 614614

1.ேதா�4வ*தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�தல� ப:' வா�*-1 , 2.ேதா�4வ*தி 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வ [ர'�ப:' வா�*-1 , 3.ேதா�4வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வ=ணா3 ெகா.ைலப:' வா�*-1 , 4.ேதா�4வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

4��ெத) வா�*-1 , 5.ேதா�4வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதா�4வ*தி வா�*-2 , 

6.ேதா�4வ*தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3னா3ேகா3வ*தி வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊ.ஒ.�வ�க� ப�ள� ெத��பா��த 

ஒ:*�க:'ட�   ,ராஜாள�வ*தி 

614614

1.ேதா�4வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�JT�தி வ*தி வா�*-3 , 2.ேதா�4வ*தி 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ராஜாள� வ*தி வா�*-3 , 3.ேதா�4வ*தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

களசEகா* வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல� ப�ள� 

வட�� பா��த ஒ:* க:'ட� 

அைற எ= 55    , ப��4லி 

வ*தி,,ேதா�4வ*தி 614614

1.ேதா�4வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��4லி வ*தி வா�*-4               , 

2.ேதா�4வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவ�ெகா.ைல வா�*-4    , 3.ேதா�4வ*தி 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேபரா3 ெகா.ைல வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தஒ:*4தி

யக:'ட�   ,சி3னஅ�மE�' 

614614

1.அ�மE�' (வ.கி) ம��� (ஊ) ப=ைண வா�*-1 , 2.அ�மE�' (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ெல:Tமி 4ர� வா�*-2 , 3.அ�மE�' (வ.கி) ம��� (ஊ) aசாP ெத) 

வா�*-2 , 4.அ�மE�' (வ.கி) ம��� (ஊ) சி3னஅ�ம3 �' வா�*-2 , 

5.அ�மE�' (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ம3�' வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரT உய� நிைல�ப�ள�.வட�� 

பா��த ஒ:* க:'ட�    

,காPயாவ*தி 614614

1.உKசியவ*தி (வ.கி) காPயாவ*தி (ஊ) ெவ:'�கா:டா3 ெத) வா�* -1 , 

2.உKசியவ*தி (வ.கி) காPயாவ*தி (ஊ) க='யநாJசி வா�*-1 , 

3.உKசியவ*தி (வ.கி) காPயாவ*தி (ஊ) ெந.ைலய'ெகா.ைல வா�*-1 , 

4.உKசியவ*தி (வ.கி) காPயாவ*தி (ஊ) வட���ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரT உய� நிைல�ப�ள�.வட�� 

பா��த ஒ:* க:'ட�    

,காPயாவ*தி 614614

1.உKசியவ*தி (வ.கி) காPயாவ*தி (ஊ) ந*�ெத) வா�*-2 , 2.உKசியவ*தி 

(வ.கி) காPயாவ*தி (ஊ) ெத���ெத) வா�*-2 , 3.உKசியவ*தி (வ.கி) 

காPயாவ*தி (ஊ) க�வாP�ெத) வா�*-2 , 4.உKசியவ*தி (வ.கி) 

காPயாவ*தி (ஊ) கJசெகா.ைல வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல ப�ள� 

வட�� பா��த ஒ:*4தியக:'ட� 

  ,உKசிவ*தி 614614

1.உKசிவ*தி  (வ.கி) ம��� (ஊ) த:சிணா_��தி4ர� உKசிவ*தி க�ள� 

ெத) வா�* 1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல ப�ள� 

ேம��� பா��தஒ:*4தியக:'ட� 

  ,உKசிவ*தி 614614

1.உKசிவ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ�ள�ேதவ3 வ*தி  ஆதிதிராவட� ெத) 

வா�*-2 , 2.உKசிவ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ�ைள ேதவ3 வ*தி க�ள� 

ெத), ேகானா� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல ப�ள� 

கிழ�� பா��த க:'ட� ெத�� 

சாP எ@.எ@.ஏ க:'ட�   

,அ�கைரவ:ட� 614614

1.அ�கைரவ:ட� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம�� ேதவ� ெத) வா�*-2 , 

2.அ�கைரவ:ட� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� அ�பல�கார ெத) வா�*-2 , 

3.NPய_��தி4ர� (வ.கி) அ�கைரவ:ட� (ஊ) அ�பல�கார ெத) வா�*-3 , 

4.NPய_��தி4ர� (வ.கி) அ�கைரவ:ட� (ஊ) கிழ�� ஆதிதிராவட� ெத) 

வா�* 3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல ப�ள� 

4திய வட�� பா��த ஒ:* 

க:'ட�   ,அ�கைரவ:ட� 614614

1.அ�கைரவ:ட� (வ.கி) ம��� (ஊ) 4���'ய)�4 வா�*-1 , 

2.அ�கைரவ:ட� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத��ெத) வா�*-2 , 3.அ�கைரவ:ட� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-2 , 4.அ�கைரவ:ட� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேம�� ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க ப�ள�.கிழ�� பா��த 

ஒ:* க:'ட�   ,ெத��ேகா:ைட 

614626

1.ெத���ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1  , 2.ெத���ேகா:ைட 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத)வா�* - 2 , 3.ெத���ேகா:ைட (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஆதிதிராவட�ெத)வா�* - 2 , 4.ேயாகநாயகி4ர� (வ.கி) ெத���ேகா:ைட  

(ஊ) ேயாகநாயகி4ர� வா�*-1  , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 அஉநிப�ள�ெத��பா��தஆ@ெப:

டாpக:'ட�தி3ேம��ப�தி   

,சEகரனா��'கா* 614626

1.வட��ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ� ெத)  வா�*-1 , 2.வட��ேகா:ைட 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-1 , 3.வட��ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெத��� ெத)  வா�*-2 , 4.வட��ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) 

வா�*-2 , 5.வட��ேகா:ைட  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட���ெத) வா�*-2         

               , 6.வட��ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ள�ெத) வா�*-2 , 

7.வட��ேகா:ைட (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 அரT உய� நிைல ப�ள� கிழ�� 

ப�தி ெத��� பா��த 

ஆ@ெப:டா@ க:'ட�   

,சEகரனா��'கா* 614626

1.சEகரனா� �'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ள�மடேதா�4 வா�*-1 , 

2.சEகரனா� �'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 3.சEகரனா� 

�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ. ெத) வா�*-1 , 4.சEகரனா� �'�கா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள� 

வட�� பா��த ம�திய ஒ:* 

க:'ட�   ,சEகரனா��'கா* 

614626

1.சEகரனா� �'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-2 , 2.சEகரனா� 

�'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத)  வா�*-2 , 3.சEகரனா� �'�கா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவட� ெத)   வா�*-3                       , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 ஊஒநநி ப�ள� ேம�� பா��த 

4திய ஒ:*க:'ட�   ,தி)ந.W� 

614626

1.தி)ந.W� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ='�ெத) வா�*-1 , 2.தி)ந.W� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கீழ� ெத) வா�*-1 , 3.தி)ந.W� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊஒநநிப�ள�ேம��பா��த  

ஹ4தியஒ:*க:'ட�   

,தி)ந.W� 614626

1.தி)ந.W� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச���கா* வா�*-2 , 2.தி)ந.W� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள� 

கிழ�� பா��த 4திய ஒ:*� 

க:'ட�   ,ெபா-F=டா��'கா* 

614626

1.ெபா-F=டா���'கா*  (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�cவ3 �' ந�த� வா�*-1 , 

2.ெபா-F=டா���'கா*  (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ேம�� ெத) வா�*-1 , 

3.ெபா-F=டா���'கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த ஆ@ெப:டா@ 

ெத�� க:'ட�   

,ெந�ேமலிதி�பய�' 614626

1.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) தி�பய��'வா�*-1 , 2.ெந�ேமலி 

தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) தி�பய��' அ�பலகார�ெத) வா�*-1 , 

3.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) அ=ணா நக� வா�*-1 , 

4.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ.வா' வா�*-3 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

261 261 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த கிழ�� க:'ட�   

,ெந�ேமலிதி�பய�' 614626

1.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆசாP ெத) வா�*-3 , 2.ெந�ேமலி 

தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� ெத) வா�*-3 , 3.ெந�ேமலி 

தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) வா'�கா* வா�*-3 , 4.ெந�ேமலி தி�பய��' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ந*�ெத) வா�*-3 , 5.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� 

(ஊ) Tவ [காரெத) வா�*-3 , 6.ெந�ேமலி தி�பய��'  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆ�ப. ேரா* வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� அய.நா* வா8 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தஒ:*கி

ழ��க:'ட�   

,ெந�ேமலிதி�பய�' 614626

1.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) 4���' வா�*-2 , 2.ெந�ேமலி 

தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) வட��� ெத) வா�*-2 , 3.ெந�ேமலி 

தி�பய��' (வ.கி) ம��� (ஊ) 4�வளR வா�*-2 , 4.ெந�ேமலி தி�பய��' 

(வ.கி) ம��� (ஊ) 4� ெத)வா�*-2 , 5.ெந�ேமலி தி�பய��' (வ.கி) ம��� 

(ஊ) சEகர3 ெத)வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா:சி ஒ3றிய ந*நிைல�ப�ள�. 

ெத�� பா��த வட�� 4திய 

க:'ட�    ,ேசாழக3கைர 614626

1. ேசாழக3�'கா* (வ.கி) ேசாழக3கைர (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-1 , 2. 

ேசாழக3�'கா* (வ.கி) ேசாழக3கைர (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-1 , 

3.ேசாழக3�'கா* (வ.கி) ேசாழக3கைர (ஊ) ெவ�ைளய3 ெத) வா�*-2 , 4. 

ேசாழக3�'கா* (வ.கி) ேசாழக3கைர (ஊ) ��ைபய3 ெத) வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள�  ெத�� பா��த 

க:'ட�   ,ேசாழக3�'கா* 614626

1.ேசாழக3�'கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ெத) வா�*-3 , 2.ேசாழக3�'கா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெத) வா�*-3 , 3.ேசாழக3�'கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆதிதிராவட� ெத) வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ3றிய 

ெதாட�க�ப�ள�,வட�� பா��த 

ேம�� க:'ட�   ,கிளாமEகல� 

ெத�� 614615

1.கிளாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத)  வா�*-2 , 2.கிளாமEகல�  

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ேமல�ெத) வா�*-2 , 3.கிளாமEகல� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ஆதிதிராவட� ெத) ெத��  வா�*-2 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊரா:சி ஒ3றிய 

ெதாட�க ப�ள�.ெத�� பா��த 

க:'ட� கிழ�� ப�தி   

,கிளாமEகல�  ெத�� 614615

1.கிளாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) வாைழ�ேதா:ட� வா�*-3 , 2.கிளாமEகல� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத)  வா�*-3 , 3.கிளாமEகல�  (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கானாEெகா.ைல  வா�*-3 , 4.ேவதநாயக4ர� (வ.கி)  கிளாமEகல� (ஊ) 

ேவதநாயக4ர� ெத��  வா�*-3 , 5.ேவதநாயக4ர� (வ.கி)  கிளாமEகல� (ஊ) 

ேவதநாயக4ர�வட��  வா�*-3 , 6.ேமைடய�ெகா.ைல (வ.கி) கிளாமEகல� 

(ஊ) ேமைடய�ெகா.ைல வா�*-3 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��த ஒ:* 

க:'ட� ேம�� ப�தி   

,கிளாமEகல� ெத�� 614615

1.கிளாமEகல� (வ.கி) ம��� (ஊ) �Kசா3 ெத) வா�*-1 , 2.கிளாமEகல� 

(வ.கி) ம���  (ஊ) வட�� ேமல�ெத) வா�*-1 , 3.கிளாமEகல� (வ.கி) 

ம���  (ஊ) வட�� அPசன� ெத)  வா�*-1 , 4.கிளாமEகல�  (வ.கி) ம��� 

 (ஊ) வட�� கீழ�ெத)  வா�*-1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊஒெதாப�ள�கிழ��பா��தேம��

ஒ:*க:'ட�தி3வட��ப�தி   

,ேவதவஜய4ர�614626

1.ேவதவஜய4ர� (வ.கி)  ஆவடந.ல வஜய4ர� (ஊ) 

,ெபPய�Iைள,ெமய3ேரா*வா�* 1 , 2.ேவதவஜய4ர� (வ.கி)  ஆவடந.ல 

வஜய4ர� (ஊ) சி3ன��Iைள வா�* 1 , 3.ேவதவஜய4ர� (வ.கி)  

ஆவடந.ல வஜய4ர� (ஊ) 4��காலன� வா�* 1 , 99.அய.நா* வா8 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269 ஊஒெதாப�ள�கிழ��பா��தேம��

ஒ:*க:'ட�தி3 ெத��ப�தி   

,ேவதவஜய4ர�614626

1.ேவதவஜய4ர� (வ.கி)  ஆவடந.ல வஜய4ர� (ஊ) கைட�ெத) வா�* 2 , 

2.ேவதவஜய4ர� (வ.கி)  ஆவடந.ல வஜய4ர� (ஊ) மட��வாச. வா�* 2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊஒெதாப�ள�வட��பா��தெத��

ஒ:*ந*க:'ட�கிழ��ப�தி   

,ேவதவஜய4ர�614626

1.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*� ெத) வா�* 3 , 

2.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�* 3 , 

3.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�* 3 , 

4.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ=ணா� ேதா�4 வா�* 3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊரா:சிய ஒ3றிய ெதாட�க 

ப�ள� ஓ:* க:'ட� ெத�� 

ப�தி   ,ேவதவஜய4ர�614626

1.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வஜயமட ெத) வா�* 4 , 

2.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�ப. நக� வா�* 4 , 

3.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாரதி நக� வா�* 4 , 

4.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாPய�ம3 ேகாவ. ெத) வா�* 

4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள� 

வட�� ப�தி கிழ�� ஒ:* 

க:'ட�   ,ேவதவஜய4ர�614626

1.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வாணப� ெத) வா�* 4 , 

2.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சEகர3 ெத) வா�* 4 , 

3.ஆவடந.ல வஜய4ர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத) வா�* 4 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 அேமநிப�ள�ேம��ப�திெத��பா��

தவட��ஒ:*க:'ட�   

,இU�ைபேதா�4 ஆ�பலா�ப:* 

வட��614626

1.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) க='ய� ெத) வா�*1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரT ேம. நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த ெத��சாPகிழ�� ஒ:* 

க:'ட�தி3 ேம��ப�தி   

,இU�ைபேதா�4,ஆ�பலாப:* 

வட��614626

1.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) க='ய� ெத), காலன�  வா�* - 

2 , 2.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ெதா=டமா3 ெத) காலன�  

வா 2 , 3.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ெதா=டமா3 ெத)  

வா�* 2 , 4.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) மா�ரா� ெத) வா�* 

2 , 5.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ைபCதாமைர காலன�  வா�*  

  2 , 6.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ேசனாபதி ெத)   வா�* 2 

, 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அ�T ேம. நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி ேம��� 

சாPய3 ம�திய ஒ:* க:'ட�   

,இU�ைபேதா�4,ஆ�பலாப:* 

வட��614626

1.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) கண�க3 ெத)  வா�* 3 , 

2.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ந*� ெத)  வா�*    3 , 

3.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) I'ஆ=டா� ெத)  வா�* - 3 , 

4.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ேசாம3 ெத) வா�*  3 , 

5.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) I*�க�தா3 4Kைச வா�*3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 அேமநிப�ள� ெத�� பா��த ஒ:* 

க:'ட�தி3 ேம�� ப�தி   

,இU�ைப�ேதா�4,ஆ�பலா�ப:*வ

ட��614626

1.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ேசனாபதி ெத) வா�*3 , 

2.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) I'a=ட�ெத)வா�* 3 , 

3.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ேதா�4ெகா.ைல வா�* 3 , 

4.ஆ�பலா�ப:* வடபாதி (வ.கி) ம���  (ஊ) ேத�தா'�ெகா.ைல வா�*  3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ:* க:'ட�தி3 ேம�� ப�தி   

,கீழ�ேகா:ைட ஆ�பலா�ப:* 

ெத3பாதி614626

1.ேகாபால4ர� (வ.கி)  ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி  (ஊ) ேகாபால4ர� வா�*  3 , 

2.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ேகா:ைட வா�*  3 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊஒெதாப�ள� ெத�� பா��த ஓ* 

க:'ட�தி3 ேம�� ப�தி   

,கீழ�ேகா:ைட ஆ�பலா�ப:* 

ெத3பாதி614626

1.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� ெத) வா�* 4 , 

2.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசாம3 ெத) வா�*-4 , 

3.ஆ�பலா�ப:* சிவ�ெகா.ைல (வ.கி) ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி  (ஊ) 

சிவ�ெகா.ைல வா�*-4 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊஒநப�ள�ெத��பா��தைமயஒ:*

க:'ட�தி3கிழ��ப�தி   

,�'கா* ,ஆ�பலா�ப:* 

ெத3பாதி614626

1.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) �'கா* வா�*2 , 99.அய.நா* 

வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ஊஒநப�ள�ெத��பா��தஒ:*க:'

ட�   ,�'கா* ,ஆ�பலா�ப:* 

ெத3பாதி614626

1.இராமா4ர� (வ.கி) ஆ�பலாப:* ெத3பாதி (ஊ) இராமா4ர� வா�*-2 , 

2.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ�ேகா:ைடவா�* 2 , 

3.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) பாலாய�'�கா* வா�*2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள�ேம��பா��தஒ:*க:

'ட�   

,பரEகிெவ:'�கா*,ஆ�பலா�ப:* 

ெத3பாதி614626

1.ஆ�பலா�ப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) பரEகி ெவ:'�கா*ேம�� 

வா�*1 , 2.ஆ�பலாப:* ெத3பாதி (வ.கி) ம��� (ஊ) பரEகி 

ெவ:'�கா*கிழ�� வா�* 1 , 99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள� 

கிழ�� பா��த 

ஒ:*ேம��க:'ட� ெத��� 

ப�தி   ,I�b�ப:'�கா* 614901

1.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 4�� ெத) வா�*-1 , 

2.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) மழவராய� ெத) வா�*-1 , 

3.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசனாபதி ெத) வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊரா:சி ஒ3றிய ெதாட�க ப�ள� 

கிழ�� பா��த வட�� ப�திய3 

ேம��� ஒ:* க:'ட�   

,I�b�ப:'�கா* 614901

1.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ப:'� கா* ஆதிதிராவட� ெத) 

வா�* 1 , 2.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� I�c� வா�*-2   

, 3.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�� I�c� ஆதிதிராவட� 

ெத)  வா�*-2   , 4.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) பழCெத)வா�*-2  

 , 5.I�b��ப:'�கா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�� I�c� வா�*-2   , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 அரசின� ேம.நிைல�ப�ள� 4திய 

ெத�� க:'ட� கிழ�� பாக� 

வட�� பா��த�   

,கலியரா3வ*தி 614614

1.க.வயராய3 வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) க.வயராய3 வ*தி வா�*-1 , 

2.க.வயராய3 வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) இைடயா3 ெகா.ைல வா�*-1 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
175   ஒர
தநா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285 அரசின� ேம.நிைல�ப�ள� 4திய 

ெத�� க:'ட� ேம�� பாக� 

வட�� பா��த�   

,கலியரா3வ*தி 614614

1.க.வயராய3 வ*தி(வ.கி) ம��� (ஊ) ெதா=ைடமா3 4Kைச , வா�*-1 , 

2.க.வயராய3 வ*தி(வ.கி) ம��� (ஊ) O�தா�ெகா.ைல , வா�*-1 , 

3.க.வயராய3 வ*தி(வ.கி) ம��� (ஊ) ப:*வ*தி , வா�*-2 , 

4.க.வயராய3 வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�தாள��ப:' வா�*-2 , 

5.க.வயராய3 வ*தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந.லிய'�ெகா.ைல வா�*-2 , 

99.அய.நா* வா8 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அ=ணா�ைர இ.ஆ.ப

இட�: ., தKசா]�  மாவ:ட ேத�த. அUவல� ம��� மாவ:ட ஆ:சிய�
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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�,    ,ெந�ேமலி 614905

1.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத, , 2.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ந��ெத, , 3.ெந�ேமலி (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��ெத,  , 4.ெந�ேமலி 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத,  , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ேம�� 

ப�க ஒ��க��ட� ெத�� ப�தி கிழ�� 

பா��த6   ,கீழ��றி8சி  614015

1.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) 

9:ப0ரமண0ய�ேகாவ02ெத,,ேப<�ெத,, ஆதிதிராவ0ட� காலண0 , 

2.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) சிவ
ேகாவ02ெத,  , 

3.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) ந��ெத, , 4.கீழ��றி8சி 

கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) ெத��ெத,  , 5.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) 

கீழ��றி8சி (ஊ) வட��ெத,  , 6.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி 

(ஊ) ெத
ேமலவட��ெத,  , 7.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ெத
ேமலவட��ெத,  , 7.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) 

>6ெத��ெத,  , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

3 3 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள�,  ெத�� 

பா��த ஒ��க��ட�    ,கீழ��றி8சி 614015

1.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) ேமல�ெத, 

சிவ
ேகாவ02ெத, ந��ெத, வட��ெத, ெத, , 2.கீழ��றி8சி கிழ�� 

(வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) ஆதிதிராவ0ட�ெத,,அ?ணாநக� ெமய0
ேரா�  , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஓ�� க��ட�   

,ம?டல�ேகா�ைட 614015

1.கீழ��றி8சி கிழ�� (வ.கி) கீழ��றி8சி (ஊ) ம?டல� ேகா�ைட  , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ
றிய ந� நிைல:ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட�    ,ஆவ0�ேகா�ைட 

614015

1.ஆவ0�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��� ெத, , 2.ஆவ0�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��� ெத,  , 3.ஆவ0�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

அ?ணா நக�  , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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� 

கிழ��பா��தஒ���க��ட�   

,பாவாஜி�ேகா�ைட 614017

1.பாவாஜி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத,, ந��ெத,, ேமல�ெத,  

வா�� 1 , 2.பாவாஜி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� அCஜன 

காலன�கீழ�ெத,, ேம��காலன�    , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட�   ,ஒைலய��
ன� 

614015

1.ஒைலய��
ன� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத, வா�� 1 , 

2.ஒைலய��
ன� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ���ெத, ேமல�ெத, 

வட���ெத,  வா�� 2 , 3.ஒைலய��
ன� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ?ணா 

நக�,ெத��ெத, ேமல�ெத,  வா�� 3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த  ெத�� ப�க ஒ��க��ட�   

,அ?டமி 614903

1.அ?டமி (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ரஹார� வா�� 1 , 2.அ?டமி (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) அ�பலகார� ெத, வா�� 2 , 3.அ?டமி (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ம,�6வ� ெத, வா�� 2 , 4.அ?டமி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத, வா�� 1 , 5.அ?டமி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத, வா�� 1 , 

6.அ?டமி (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள� ெத, வா�� 1,2 , 7.அ?டமி (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கவைர� ெத, வா�� 1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

9 9 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

ப�க கிழ�� பா��த ஒ���க��ட�   

,க,:G� 614903

1.க,:G� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ�ளாள�ெத,வட��, 

ஆதிதிராவ0ட�ெத,ேம��,அ�பலகார� ெத, , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�க வட�� ஒ���க��ட� 

  ,க,:G� 614903

1.க,:G� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ�ளாள�ெத,ெத��,அ�பலகாரெத, , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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11 11 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட�   ,>லவHசி  614903

1.>லவHசி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத,, ேமலெத, வா��-2   , 

2.>லவHசி  (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�ள� ெத, வா�� 1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,>லவHசி 614903

1.>லவHசி  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��� ெத, வா��3 , 2.>லவHசி (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ேமாI� 614903

1.ேமாI� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமாI� ஆதிதிராவ0ட� ெத,  வா�� 1 , 

2.ேமாI� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமாI� கீழ�ெத, வா�� 1,2 , 3.ேமாI� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமாI� அJயனா� ேகாவ02 ெத, வா�� 2 , 4.ேமாI� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமாI� ெமய0
 ேரா�  வா�� 2 , 99.அய2நா� வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமாI� ெமய0
 ேரா�  வா�� 2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -14 14 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,சிரா<�� 614903

1.ம6�I� வட�� (வ.கி) , சிரா<�� (ஊ) சிரா<�� ஆதிதிராவ0ட� ெத, 

வா��-1 , 2.ம6�I� வட�� (வ.கி), சிரா<��(ஊ) வட�� ெத, வா��-2 , 

3.ம6�I� வட�� (வ.கி) சிரா<��(ஊ) ெத�� ெத, வா��-2 , 4.ம6�I� 

வட�� (வ.கி), சிரா<��(ஊ) ஏC�கைர ெத, , 5.ம6�I� வட�� (வ.கி) 

சிரா<��ஊ) ேகாபால சL�திர� ேரா� வா��-2 , 6.ம6�I� வட�� (வ.கி), 

சிரா<��(ஊ) ஆ�ற<கைர ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட� ேம�� ப�தி   

,ெபCய�ேகா�ைட 614903

1.ெபCய�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
ேரா�-ெவ���கா�வா��1 , 

2.ெபCய�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ���கா�வா��2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 அரசின� உய�நிைல: ப�ள� ேம�� பா��த 

ஒ���க��ட� வட�� ப�தி   

,ெபCயேகா�ைட 614903

1.ெபCய�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப?டார�ெத,,அCஜன�ெத,, 

வட���ெத,, ெமா<க
 ெத, , 2.ெபCய�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெமய0
ேரா� ெத�க�ெத,,ெவ���கா�வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த வட�� ப�க ஒ��� க��ட�   

,ெபCய�ேகா�ைட 614903

1.ெபCய�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெமய0
ேரா�,ந��ெத,,வட��ெத,,ேமல�ெத, வா��1 , 

2.ேகாபாலசL�திர� (வ.கி) ெபCய�ேகா�ைட (ஊ) ேகாபாலசL�திர�வா��-

3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�    

,கழி8சா
ேகா�ைட 614017

1.கழி8சா
 ேகா�ைட (வ.கி) க
ன�யா�றி8சி(ஊ) வட��ெத,, ந��ெத, 

வா�� 2 , 2.பாேலாஜிெர�நாதசL�திர� (ஊ) க
ன�யா��றி8சி(வ.கி) 

பாேலாஜிெர�நாதசL�திர� வட��ெத,  ெத�� ெத, , 99.அய2நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,கழி8சா
ேகா�ைட 614017 பாேலாஜிெர�நாதசL�திர� வட��ெத,  ெத�� ெத, , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� 

19 19 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�    ,க
ன�யா��றி8சி 

614017

1.க
ன�யா��றிHசி (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

க
ன�யா��றி8சிஆதிதிராவ0ட�காலண0 வட��கீழ�ெத, , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ெசா�கனாN� 

614017

1.ெசா�கானாN� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
ேரா� ந��ெத,வா��1,2 , 

2.ெசா�கானாN� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத���ெத,, ந��ெத, 

ேமல�ெத,வா��-1,2 , 3.ெசா�கானாN�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதி திராவ0ட� 

ெத, 7 Lத2 10 ெத, வைர  வா��1,2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

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

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ெசா�கனாN� 

614017

1. >ள�ய��� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட���ெத, கீழ�ெத, 

ெமய0
ேரா�வா��-1,2 , 2. >ள�ய��� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத,, 

ஆதிதிராவ0ட�ெத, வா��-1,2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��க��ட�   ,ம6ரபாஷாண0>ர� 

614903

1.ம6ரபாஷான�>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� காலன�, ெமய0
ேரா� 

வ2ல�ைப�கா�  , 2.ம6ரபாஷான�>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, 

வட��ெத,, ெத��ெத,,ேமல�ெத,  வா�� , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,வ0�ரம� 614903

1.வ0�கிரம� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத, வா��-1 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள�, வட�� 1.வ0�கிரம� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� Ü¬ùî¢¶ 24 24 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள�, வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,வ0�ரம� 614903

1.வ0�கிரம� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,வ0�ரம� 614903

1.வ0�ரம� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�ரஹார� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ
றிய ந� நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� ப�க ேம�� ஓ��� க��ட� 

  ,வ0�ரம� 614903

1.வ0�ரம� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பாரதிநக� வா��2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

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

27 27 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,வா�ய�கா� 

614903

1.வ0�ரம� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழவ0�கிரம�வா��-3 , 2.வ0�ரம� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) இைடய�கா� வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 Qலக� (ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� வளாக�) ேம�� 

பா��த ஒ���க��ட�,    ,வா�ய�கா� 

614903

1.வா�ய�கா� (வ.கி) வ0�ரம� (ஊ) வா�ய�கா� வா��-3 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

ப�க ெத�� பா��த ஒ���க��ட�   

,ம6�I� வட�� 614903

1.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வாணதிைரய� ���கா� வா��-2 , 

2.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சRைதேதா:> வா��-2 , 3.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
 ேரா� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வா�காள�க� -

30 30 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட� கிழ�� ப�தி    

,ம6�I� வட�� 614903

1.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காமராஜ� ெத, வா��-2 , 2.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ02 ெத, வா��-2 , 

3.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத, வா��-2 , 4.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) >6ந�� ெத, வா��-2 , 5.ம6�I� வட�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
 ேகாவ02 ெத, வா��-2 , 6.ம6�I� வட�� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� 

அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

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

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

ப�தி ேம�� பா��த ஒ��க��ட�   

,SCயேதா�ட� 614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) கீழ SCய�ேதா�ட� வட��வா��-8 , 2.ம6�I� 

ெத�� (ேப) ெமய0
 ேரா�வா��-6 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) 

க2யாணஓைடகாலன�வா��8 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) கீழSCயேதா�ட� 

ந�:ப�திவா��8 , 5.ம6�I� ெத�� (ேப) கீழSCயேதா�ட�வா��8 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

ப�தி ேம�� பா��த ஒ���க��ட�   

,SCயேதா�ட� 614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ேமல SCய�ேதா�ட� வா��-15 , 2.ம6�I� ெத�� 

(ேப) திெரௗபதிய�ம
ேகாய02சR6வா��15 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) 

திெரௗபதிய�ம
ேகாய02ெத��ெத,வா��15 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) 

ஆ�ற<கைரெத��ெத, வா��1 , 5.ம6�I� ெத�� (ேப) 

பா:பா�தி��ள�ெத, வா��1 , 6.ம6�I� ெத�� (ேப) 

எVஎVகாலன�1வ6ெத,வா��8 , 7.ம6�I� ெத�� (ேப) ஆ�ற<கைர 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எVஎVகாலன�1வ6ெத,வா��8 , 7.ம6�I� ெத�� (ேப) ஆ�ற<கைர 

வட�� ெத, வா��1 , 8.ம6�I� ெத�� (ேப) SSB காலன� 2வ6 ெத,  

வா��-8 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -
33 33 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��க��ட� ைமயப�தி   

,SCயேதா�ட� 614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) Lகமதிய� ெத, வா��-9 , 2.ம6�I� ெத�� (ேப) 

ெமய0
 ேரா� வா��-6 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) கைட� ெத, வா��-6 , 

4.ம6�I� ெத�� (ேப) ப�டாண0� ெத, வா��-9 , 5.ம6�I� ெத�� (ேப) 

ெமாளலானெத, வா��-5 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள�,ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட�    ,சRைத:ேப�ைட, 

ம6�I� ெத�� -614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) >6�ெத, வா��-11 , 2.ம6�I� ெத�� (ேப) 

இRதிரா நக�1�ெத, வா��-5 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) இRதிராநக� 2�ெத,  

வா��5 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) இRதிராநக� 3�ெத, வா��5 , 5.ம6�I� 

ெத�� (ேப) இRதிராநக� 4 �ெத, வா��5 , 6.ம6�I� ெத�� (ேப) 

இRதிராநக� 5 �ெத,  வா��5 , 7.ம6�I� ெத�� (ேப) இRதிராநக� 6 

�ெத, வா��5 , 8.ம6�I� ெத�� (ேப) >6�ெத, 1 �ெத, வா��11 , 

9.ம6�I� ெத�� (ேப) >6�ெத,2�ெத, வா��11 , 10.ம6�I� ெத�� (ேப) 

>6�ெத, 3�ெத, வா��11 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�    ,சRைத:ேப�ைட, 

ம6�I� ெத�� -614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) வஊசி ெமய0
 ெத,வா��-10 , 2.ம6�I� ெத�� 

(ேப) வஊசி ெத,வா��-14 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) பஜைன மட� 

ெத,வா��-14 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) ெகா2ைல� ெத,வா��-10 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5.ம6�I� ெத�� (ேப) த8ச
 ெகா2ைல�ெத, �+�� சR6 , 6.ம6�I� 

ெத�� (ேப) த8ச
 ெகா2ைல ெமய0
 ெத, , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -36 36 ஊரா�சி ஒ
றிய அYவலக� ம6�I� 

மZ��<ஹா2 கிழ�� பா��த 

ஒ���க��ட�   , ம6�I�  614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ப0�ைளயா�ேகாவ02 ெத,வா��-1 , 2.ம6�I� 

ெத�� (ேப) மாதாேகாவ02 ெத,வட��வா��1 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) 

மாதாேகாவ02 ெத, ெத��வா��1 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) 

L,க
ேகாவ02ெத,வா��1 , 5.ம6�I� ெத�� (ேப) வ�க
 

��தைகவா��1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய அYவலக� ம6�I� 

மZ��<ஹா2 ெத�� பா��த ஒ���க��ட� 

ந�ப�தி   , ம6�I�  614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ஆVப�Cசாைலவா��1 , 2.ம6�I� ெத�� (ேப) 

[ன�ய
 சாைலவா��1 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) ராமா�பா� >ர�வா��3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 59



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�    ,ராமா�பா�>ர� 

614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ப�ள�வாச2 ெத, வா��-12 , 2.ம6�I� ெத�� (ேப) 

மா6ரா� ெத, வா��-14 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) ஆVப�திC ெத, 

வா��14 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊரா�சி ஒ
றிய ந� நிைல:ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட�   ,ராமா�பா�>ர� 

614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ஊரா�சி ஒ
றிய அYவலகசாைல வா��14 , 

2.ம6�I� ெத�� (ேப) பயண0ய� மாள�ைக ெத, வா��14 , 3.ம6�I� 

ெத�� (ேப) ெப�தா
 ��ய0,:> ெத, வா��14 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) 

கீழ�கா� வா��2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஒ
றிய ந� நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,காள�ய�ம
 

ேகாவ02 ெத, ம6�I� 614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ஆ�ற<கைர� ெத,வா��-1 , 2.ம6�I� ெத�� (ேப) 

காள�ய�ம
 ேகாய02 ெத,வா��-1 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) க?ணகி 

ெத,வா��-13 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,காள�ய�ம
 

ேகாவ02 ெத, ம6�I� 614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ப0�ைளயா� ேகாய02 ெத,வா��-1 , 2.ம6�I� 

ெத�� (ேப) பாரதியா� ெத,வா��-13 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) வ�ளலா� 

வ \திவா��-13 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� வட�� 

பா��த  ஒ��க��ட�     ,ம6�I� வட�� 

614903

1.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத, வா��-1 , 

2.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெநா8சி�ள�கைர� ெத, வா��-1 , 

3.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ02 ெத,வா��-3 , 

4.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத, வா��-3 , 5.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப0டாC ேகாவ02 ெத,  வா��-3 , 6.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) >6ந�� ெத, வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ம6�I� வட�� 

614903

1.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாCய�ம
 ேகாவ02 ெத,  வா�� 4 

, 2.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத, வா�� 4 , 3.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ)(ஊ) சித�பரனா� ெத,  வா�� 4 , 4.ம6�I� 

வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) (ஊ) ெபCயா� நக� , 5.ம6�I� வட�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ப0டாCேகாவ02ெத, வா��3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� ப�க ந� ஒ��� க��ட�   

,ம6�I� வட��  614903

1.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) (ஊ) பா:பாநா�சாைல ெத,  வா�� 

4 , 2.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆ�ற<கைர� ெத,  வா�� 4 , 

3.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) I�த<�ழிகைர ெத, வா�� 4 , 

4.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப08சின� �ள�கைர� ெத,  வா��  4 

, 5.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா�� 5 , 99.அய2நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 5.ம6�I� வட�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா�� 5 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

45 45 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள�,கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட� ெத�� ப�க�   

,பட:ைப�கா� 614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப) ெமய0
ேரா�வா��-6 , 2.ம6�I� ெத�� (ேப) 

காRதிகாலன� 1�ெத,வா��3 , 3.ம6�I� ெத�� (ேப) காRதிகாலன� 2 

�ெத,வா��3 , 4.ம6�I� ெத�� (ேப) காRதிகாலன� 3�ெத,வா��3 , 

5.ம6�I� ெத�� (ேப) காRதிநக� 4�ெத,வா�3 , 6.ம6�I� ெத�� (ேப) 

காமராஜ� காலன� 1�ெத,வா��3 , 7.ம6�I� ெத�� (ேப) காமராஜ�காலன� 

2�ெத,வா��3 , 8.ம6�I� ெத�� (ேப) காமராஜ�காலன� 3�ெத,வா��3 , 

9.ம6�I� ெத�� (ேப) காமராஜ�காலன� 4 �ெத,வா��3 , 10.ம6�I� 

ெத�� (ேப) ந��ெத,வா��3 , 11.ம6�I� ெத�� (ேப) 

ப0�ைளயா�ேகாவ02ெத,வா�ட1 , 12.ம6�I� ெத�� (ேப) 

வட��ெத,வா��2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

46 46 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�கப�ள� வட�� 

பா��த ேம�� ப�க ஒ���க��ட�   

,இைடய�கா�  614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப]ரா�சி) இைடய�கா� (ெபCயா�நக�) வா��-4,5 , 

2.ம6�I� ெத�� (ேப]ரா�சி) கீ�+சRைதசாைலவா��4 , 3.ம6�I� 

ெத�� (ேப]ரா�சி) சிரேம2��சாைலவா��4 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சிய ஒ
றிய ெதாட�கப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� ப�க ஒ��� க��ட�    

,இைடய�கா�   614903

1.ம6�I� ெத�� (ேப]ரா�சி) ெபCயா�நக� ந��ெத,வா��4 , 2.ம6�I� 

ெத�� (ேப]ரா�சி) வாJ�கா2 கிழ��ெத,வா��4 , 3.ம6�I� ெத�� 

(ேப]ரா�சி) அ?ணாநக�வா��4 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� 

அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,Lசிறி 614906

1.ஆல�^� (வ.கி) Lசிறி (ஊ) வட��ெத, வா�� 5 , 2.ஆல�^� (வ.கி) 

Lசிறி (ஊ) ேமல�ெத, வா�� 5 , 3.ஆல�^� (வ.கி) Lசிறி (ஊ) ந��ெத, 

வா�� 5 , 4.ஆல�^� (வ.கி) Lசிறி (ஊ) ெத��ெத, வா�� 5 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வா�� 5 , 4.ஆல�^� (வ.கி) Lசிறி (ஊ) ெத��ெத, வா�� 5 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -
49 49 அர9 ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� ப�தி >திய ஒ��� க��ட�  

ேம�� ப�க� அைற எ? 1   ,ந��ெத, 

ஆல�^� 614901

1.ஆல�^� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 அர9 ெப?க� உய�நிைல: ப�ள� வட�� 

ப�க ஒ��� க��ட� ெத�� பா��த ந� 

ப�தி   ,ந��ெத, ஆல�^� 614901

1.ஆல�^�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத, வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 அர9 ேம2நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� ப�க >திய ஒ��� க��ட� கிழ�� 

ப�தி அைற எ? 4   ,ந��ெத, ஆல�^� 

614901

1.ஆல�^� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��க��ட�   ,ஆல�^� 614901

1.ஆல�^� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத,வா��-4 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��க��ட�   ,வ�க
��ைத 614901

1.ஆல�^� (வ.கி) வ�க
��தைக (ஊ) வ�க
��தைகவா��-4 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ஆல�ப�ள� 614901

1.ஆல�ப�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆல�ப�ள� வா��-1,2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,தள��ேகா�ைட 

614905

1.தள��ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� தள��ேகா�ைட வா��-2 , 

2.தள��ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� தள��ேகா�ைட வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ேவ:ப<�ள�614906

1.ேவ:ப<�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத, வா��-1 , 2.ேவ:ப<�ள� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-2 , 3.ேவ:ப<�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ெமய0
 ேரா� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 59



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க  ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட�   ,_�தா�றி8சி 614906

1._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) _�தா��றி8சி ெமய0
ேரா� வா��-2 , 

2._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) _�தா��றி8சி கீழ�கா� வா��-2 , 

3._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) _�தா��றி8சி >6ஆதிதிராவ0ட� 

காலண0 வா��-2 , 4._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) _�தா��றி8சி 

கிழ��ப�தி வா��-2 , 5._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) L�தா�றி8சி 

ெகா2ல�ெகா2ைல வா��2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட�   ,க?�ய<கா�- 

614903

1._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) _�தா��றி8சிபைழய ஆதிதிராவ0ட� 

காலண0  வா��-2 , 2._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

க?�ய<கா�வா��-1 , 3._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) _�தா��றி8சி 

ேம��ப�தி வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 1._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) சில�பேவளா<கா� வா��-3 , Ü¬ùî¢¶ 59 59 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   

,சில�பேவளா<கா� 614906

1._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) சில�பேவளா<கா� வா��-3 , 

2._�தா��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம6ரா���ய0,:> வா��3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ராமவ0லாV உதவ0 ெப+� ந�நிைல: 

ப�ள� ேம�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,இள<கா� 614906

1.இள<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) இRதிரா நக� கீழ�கா� அ�ம
 �ள� ெத,, 

ேகானா� ெத, , 2.இள<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகா�ைட�கா�ெத��, 

ெமய0
ேரா�, ெத��ெத,, ெபா
ன<�?� , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,காடRத<�� 

614903

1.காடRத<�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத, வா��-1 , 2.காடRத<�� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேகா�ைட�கா� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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62 62 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� ப�க ேம�� 

ப�தி   ,காடRத<�� 614903

1.காடRத<�� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,கார:ப<கா� 

614903

1.கார:ப<கா� (வ.கி), காடRத<�� (ஊ) ச
னதிெத, கீழ�ெத,, 

ப�ள�சாைல வா��-1    , 2.கார:ப<கா� (வ.கி), காடRத<�� (ஊ) 

ேமல�ெத, வட���ெத,, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அர9 ேம2நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ��� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,சிரேம2�� 614903

1.சிரேம2�� (வ.கி),ெர�ராமசL�திர�(ஊ) ெர�ராமசL�திர� வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 அர9 ேம2நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,சிரேம2�� 614903

1.சிரேம2�� (வ.கி),ெர�ராமசL�திர�(ஊ) பாலாய0 அ�ரஹார� வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,க2யாணஓைட 

614903

1.க2யாணஓைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத,, ெத�� ெத,  வா��-1,2 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,அ�திெவ�� 

கிழ�� 614613

1.அ�திெவ��(வ.கி), அ�திெவ�� கிழ��(ஊ) ேகாவ02கா� வா��-1 , 

2.அ�திெவ��  (வ.கி), அ�திெவ�� அ�திெவ��(வ.கி), அ�திெவ�� 

கிழ��(ஊ) (ஊ) ம�த<கா� வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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68 68 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,அ�திெவ�� 

கிழ�� 614613

1.அ�திெவ��(வ.கி), அ�திெவ�� கிழ��(ஊ) மரவ�கா� வா��-3 , 

2.அ�திெவ�� கிழ�� (வ.கி), அ�திெவ�� (ஊ) வா?ைடயா<கா� வா��-2 

, 3.அ�திெவ�� கிழ�� (வ.கி), அ�திெவ�� (ஊ) வட�� காரெத,, 

வட���கா�  வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� ேம�� ப�க�    

,ப08சின��கா� 614613

1.அ�திெவ��  (வ.கி), அ�திெவ�� ேம��(ஊ) GசாC�கா�வா��-2 , 

2.அ�திெவ�� (வ.கி), அ�திெவ�� ேம��(ஊ) காRதிநக� வா��-2 , 

3.அ�திெவ��  (வ.கி), அ�திெவ�� ேம�� (ஊ) அ?ணாநக� வா��-2 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள�  ெத�� 

பா��6 ஓ��� க��ட� கிழ�� ப�தி   

1.அ�திெவ��  (வ.கி), அ�திெவ�� ேம��(ஊ) ெத���கா� கீ3ப�க� 

வா��-2 , 2.அ�திெவ�� (வ.கி), அ�திெவ�� ேம��(ஊ) ெத���கா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��6 ஓ��� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ப08சின��கா� 614613

வா��-2 , 2.அ�திெவ�� (வ.கி), அ�திெவ�� ேம��(ஊ) ெத���கா� 

ேம2ப�க� வா��-3 , 3.அ�திெவ��  (வ.கி), அ�திெவ�� ேம��(ஊ) 

ப08சின��கா�வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அர9 உய� நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

ஓ��� க��ட�   ,வா�டா��� வட�� 

614613

1.வ�டா�� (வ.கி) வ�டா�� வட�� (ஊ) வட�� வா�டா�� (ேரா����� 

கீ3>ற�)   வா��-1 , 2.வ�டா��  (வ.கி) வ�டா�� வட�� (ஊ) வட�� 

வா�டா��� ேரா���� ேம2>ற�  வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   

,வா�டா���ெத��  614613

1.வா�டா��� (வ.கி) வா�டா��� உ�கைட (ஊ) வா�டா��� ெத�� 

வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� ப�க ஒ��� க��ட�   

,வா�டா���ெத��  614613

1.வா�டா���  (வ.கி) வா�டா��� உ�கைட (ஊ) ெர�நாத>ர� வா��-2 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 அரசின� ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� அைற எ?.1   ,காசா<கா� 

614613

1.காசா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத���ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசின� ேம2நிைல: ப�ள� ஆ� சி சி 

க��ட� ெத�� பா��த கிழ�� ப�க அைற 

எ? 5   ,காசா<கா� 614613

1.காசா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசின� ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� அைற எ?.3   ,காசா<கா� 

614613

1.காசா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-1  , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 அர9 ேம2நிைல:ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�க ந�:ப�தி அைற எ?.2    

,காசா<கா� 614613

1.காசா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட���ெத,, ேமல�ெத, வா��-4 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� 

கிழ��பா��தஒ���க��ட�   ,ம
ன<கா� 

ெத�� 614613

1.ம
ன<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ம
ன<கா� வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

79 79 ஊரா�சி ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� பா��த 

ஓ��� க��ட�   ,ம
ன<கா� வட�� 

614613

1.ம
ன<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம
ன<கா� வட�� 

ெத,,இ8ச��ெகா2ைல,ஆதிதிராவ0ட� காலன� , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ஆ� சி 

சி ஒ��� க��ட� ெத�� பா��த கிழ�� 

ப�க�   ,ம
ன<கா� வட�� 614613

1.ம
ன<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�கா� ெத,, ஆதிதிராவ0ட� ெத,  , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 அர9 ேம2நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ���க��ட� அைறஎ? 16   

,நா��8சாைல 614906

1.நா��8சாைல (வ.கி) ம�+� (ஊ) அCசன�ெத,, வட�� ெத,  வா��-1,2 

, 2.நா��8சாைல (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�பல�கார�ெத,, வட�� ெத,  

வா��-1,2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 அர9 ேம2நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ���க��ட� அைற எ?14   

,நா��8சாைல 614906

1.நா��8சாைல (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�� ெத, வா��-2 , 2.நா��8சாைல 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல� ெத,, ெத��� ெத,  வா��-2,3 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 அர9 ேம2நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� அைற எ?-15   

,நா��8சாைல 614906

1.நா��8சாைல (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
 ேரா�, வட��� ெத, 

ந��ெத,   வா��-4 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க  ப�ள� ெத�� 

ப�தி வட�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,ெச?டா<கா� 614901

1.ெச?ட<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத, வா��-2 , 2.ெச?ட<கா� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத, வா��-2 , 3.ெச?ட<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேமல�ெத, வா��2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

õ£.ê£.âí¢
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

ப�தி ெத�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,ெச?டா<கா� 614901

1.ெச?ட<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-1 , 2.ெச?ட<கா� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத���ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��க��ட�    ,தி�ட��� 614901

1.தி�ட��� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத, வா��-1 , 2.தி�ட��� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-1 , 3.தி�ட��� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, 

(ேம��) வா��-2 , 4.தி�ட��� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ஆதிதிராவ0ட� 

ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�     ,Sரா<கா� 

614615

1.ெச?டா<கா� 2ப0� (வ.கி) தி�ட��� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத, வா��-3 , 

2.ெச?டா<கா� 2ப0� (வ.கி) தி�ட��� (ஊ) ெத�� ெத, வா��-3 , 

3.ெச?டா<கா� 2ப0� (வ.கி) தி�ட��� (ஊ) வட�� ெத, (கிழ��) வா��-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 4.ெச?டா<கா� 2ப0� (வ.கி) தி�ட��� (ஊ) வட�� ெத,(ேம��) வா��-3 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

88 88 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ெச�பா`� 614901

1.ெச�பா`� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமலெச�பா`� வா��-1 , 2.ெச�பா`� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) சி
னாவ�� ெகா�ட2  வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,எ��:>லிகா� 

614626

1.எ��:>லி�கா� (வ.கி)  ெச�பா`�(ஊ)  கீழ�ெத,  வா��-3 , 

2.எ��:>லி�கா� (வ.கி)  ெச�பா`�(ஊ)  ந��ெத, வா��-3 , 3. 

எ��:>லி�கா� (வ.கி)ெச�பா`�(ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத,  வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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90 90 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� ப�க ஒ��� க��ட� 3 

ம�+� 4ஆ� வ�:> அைற   

,எ��:>லிகா� 614626

1.எ��:>லி�கா� (வ.கி)  ெச�பா`�(ஊ)  ேமல�ெத, வா��-3 , 

2.எ��:>லி�கா� (வ.கி)  ெச�பா`�(ஊ)  ெத��� ெத, வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,கீழ�கர�பய� 

614626

1.கர�பய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�கர�பய� வா��-1 , 2.கர�பய� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெவ�மான�யாெகா2ைல�ெத, வா��3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,கர�பய� 614626

1.கர�பய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க�தC�ெகா2ைல கிளாம<கள� ெத,  

ெத�� ெத,ேசனாதிபதி ெத, , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 அர9 ேம2நிைல: ப�ள� ேம�� பா��த  

ஒ��� க��ட� ெத�� ப�தி   ,கர�பய� 

614626

1.கர�பய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேசனாபதிெத, வா��-2 , 2.கர�பய� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேசனாபதி ந��ெத, வா��-2 , 3.கர�பய� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

காமராச�காலன� அ,க
 ெகா2ைல ேமடய� ெகா2ைல  வா��- , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ேவ:ப<கா� 614 

615

1.ேவ:ப<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ)  வா?ைடயா� ெத,,Lதலியா� ெத,, 

ேவ:ப<கா� உ�கைட காலன� ெத, வா��-1, 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஓ���க��ட�    ,ேவ:ப<கா� 

614615

1.ேவ:ப<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க?�ய
 ெத,,ெகா��Gரா� 

ெத,,ெத�� ெத, வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� 

வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

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¶ 

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� ேம�� 

பா��த  ஒ��� க��ட� ேம�� ப�க�   

,ஏனாதி 614615

1.ஏனாதி (வ.கி) ம�+� (ஊ)                   கீழ�ெத, வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊரா�சி ஒ
றிய  ெதாட�க  ப�ள� வட�� 

பா��த  ேம�� ப�தி எV எV ஏ க��ட�  

   ,ஏனாதி 614615

1.ஏனாதி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, ெத���ெத, வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க  ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ�� க��ட�  ெத�� ப�தி 

எV.எV.ஏ க��ட�    ,ஏனாதி 614615

1.ஏனாதி (வ.கி) ம�+� (ஊ) மி
ன��ெகா2ைல வட���ெத, வா��-2 , 

2.ஏனாதி (வ.கி) ம�+� (ஊ) மி
ன��ெகா2ைல வா��-4 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ�� க��ட�   ,வ \ர��றி8சி 614615

1.வ \ர��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேசாழ
 நக� வட��,காலன�ேரா�, 

வ \ர�றி8சி Sர<கா� ேரா� , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 >ன�த வளனா� ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��க��ட�   ,சHசாJ நக� 

வ \ர��றி8சி -614615

1.வ \ர��றி8சி (வ.கி) ம�+� (ஊ) சHசாய நக� ேகாவ02 ெத, 

வட��/கிழ�� ெமய0
 ேரா� ெத��வைர   , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�    

,ந+வழி�ெகா2ைல 614615

1.ஆல���Lைள (வ.கி) 9�கிர
ப��  (ஊ) ந+வழி�ெகா2ைல கீழ�ெத, 

வா��-3 , 2.ஆல���Lைள (வ.கி) 9�கிர
ப��  (ஊ) ந+வழி�ெகா2ைல 

ேமல�ெத, வா��-3 , 3.ஆல���Lைள (வ.கி) 9�கிர
ப��  (ஊ) 

ந+வழி�ெகா2ைல ெத��ெத, வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 59



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

102 102 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,பாளL�தி 614615

1.பாளL�தி (வ.கி) ம�+� (ஊ) யாதவ� ெத,, அ�பல�கார� ெத,  வா��-

1 , 2.பாலL�தி (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��� ெத, வா��-2 , 3.பாளL�தி 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��� ெத,, ந��ெத,  வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�    ,சாRதா<கா� 

614615

1.சாRதா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சாRதா<கா� ெவ���கா�  , 

2.சாRதா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ���கா� ெத�� ெத, , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,சாRதா<கா� 

614615

1.சாRதா<கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) உைடயா� ெத, , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

ப�தி ேம�� பா��த ஒ��க��ட�   

,ஆல���Lைள 614615

1.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) M.N.ேதா�ட�ெத��ெத, வா��-3 , 

2.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) M.N.ேதா�ட�வட��ெத,வா��-3 , 

3.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) M.N.ேதா�ட�ேமல�ெத, வா��-3 , 

4.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) சம�6வ>ர� வா��3 , 

5.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) 9�கிர
ப��அ�பலகாரெத, வா��-3 

, 6.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) 9�கிர
ப��ேகாவ02ெத, வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

ப�தி ேம�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,ஆல���_ைள 614615

1.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட�ெத, வா��-1 , 

2.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

Lன��ேகாவ02,தாமைர��ள�ெத
கைர வடகைர தி,8சி சாைல , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 அர9 உய�நிைல: ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ���க��ட� கிழ�� ப�க�   

,ஆல���_ைள 614615

1.ஆல���Lைள (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��ெத,,ந��ெத,,ெத��ெத, 

வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 அர9 உய� நிைல ப�ள� கிழ�� பா��த 

ஒ���க��ட�    ,Sர:ப�ள� 614601

1.Sர:ப�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத, வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 அர9 உய�நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

ஒ���க��ட�   ,Sர:ப�ள� 614601

1.Sர:ப�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத, (ெத��) வா��2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா�� ஒ��� க��ட�   ,Sர:ப�ள� 614601

1.Sர:ப�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத, ெகா�6�ெகா2ைல  

வா��-4 , 2.Sர:ப�ள� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட�ெத, வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,ஆ�தி�ேகா�ைட 614906

1.ஆ�தி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-1 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ஆ�தி�ேகா�ைட 614906

1.ஆ�தி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத, வா��-2,3 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 ஊரா�சிய ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட� ேம�� ப�க�    

,ெவ?டா�ேகா�ைட 614906

1.ெவ?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ?டா�ேகா�ைட ெத�� ெத, 

 வா��-1 , 2.ெவ?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ?டா�ேகா�ைட 

வட�� ெத,  வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� ப�க�    

,ெவ?டா�ேகா�ைட 614906

1.ெவ?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-3 , 

2.ெவ?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-4 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட-614602

1.ெபா
னவராய
ேகா�ைட(வ.கி)  ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட  

ெபா
னவராய
ேகா�ைட  உ�கைட ப�ள��Iட�சாைல வா�� 3 , 

2.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட-614602 2.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட (ஊ) 

ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�ைட க��>ர� வா�� 3 , 

3.ெபா
னவராய
ேகா�ைட  (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட (ஊ) 

ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைடப�ள�Iடசாைலெத, வா3 , 

4.ெபா
னவராய
ேகா�ைட  (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட(ஊ) 

ெபா
னவராய
 ேகா�ைட உ�கைடக��>ர� வா��3 , 

5.ெபா
னவராய
ேகா�ைட  (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட(ஊ) 

ெபா
னவராய
ேகா�ைட  உ�கைட காள�ய�ம
ேகாவ02ெத, வா��3 , 

6.ெபா
னவராய
ேகா�ைட  (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட(ஊ) 

ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட ெமய0
ேரா�வா�� 3 , 99.அய2நா� 
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176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� ந�: ப�தி   

,ெபா
னவராய
ேகா�ைடஉ�கைட 614602

1.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட  உ�கைட(ஊ) 

ெபா
னவராய
ேகா�ைடஉ�கைட ேமல�ெத, வா��3 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�    

,ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட 614602

1.ெபா
னவராய
ேகா�ைட  (வ.கி) ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட (ஊ) 

ெபா
னவராய
ேகா�ைட உ�கைட >தியவ \.வ.வா.��ய0,:>ெத, வா��3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட� கிழ�� ப�தி   

1.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வா�ய�கா� வட�� ெத, 

வா�� 1 , 2.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வா�ய�கா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��த ஓ���க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ெபா
னவராய
ேகா�ைட 614602

வா�� 1 , 2.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வா�ய�கா� 

வா�� 2 , 3.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� 

ெத, வா��2 , 4.ெபா
னவராய
ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, 

ெத��ெத, வா��2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 தHசாN� ஒd<� Lைற வ0�பைன�Iட� 

அYவலக� வட�� பா��த கிழ�� ப�க 

ஒ��� க��ட�    ,ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந)  நCய�பாைளய� வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 தHசாN� ஒd<� Lைற வ0�பைன� 

Iட� அYவலக� வட�� பா��த ேம�� 

ப�தி ஒ��� க��ட�   

,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) காமா�சிநாe� பாைளய�-வா��1 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 தHசாN� ஒd<� Lைற வ0�பைன�Iட� 

L
னா� ஓJf வ \� ெத�� பா��த 

ஆVெப�டாV க��ட�  கிழ�� ப�தி   

,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) கீ3பாைளய� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 தHசாN� ஒd<�Lைறவ0�பைன�Iட� 

L
னா� ஓJf வ \� ெத�� பா��த 

ஆVெப�டாV க��ட� ேம�� ப�தி   

,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) வாfேதா:> வா��-3 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

கீழபாைளய� நாடா� கைட எதி� >ற� Lத2 த\யைன:> 6ைற ப0
 >ற� 

வைர வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� வட�� பா��த 

ேம�� ப�க ஒ��� க��ட�   ,த<கேவ2 

நக� ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ஆதி�ெத, வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� கிழ��  பா��த 

ஒ��க��ட� வட�� ப�தி   

,த<கேவ2நக� ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 4வ6 சR6 வா��-3 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 3வ6 சR6 வா��-3 , 

3.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 1-வ6 சR6 வா��-5 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட� ெத�� ப�தி   ,த<கேவ2நக� 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட  (ந) த<கேவ2 நக� 2வ6 சR6 வா��-5 , 

2.ப���ேகா�ைட  (ந) த<கேவ2 நக� 1வ6 ெத, வா��-6 , 

3.ப���ேகா�ைட  (ந) த<கேவ2 நக� 2வ6 ெத, வா��-6 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� ேம�� பா��த 

ஒ���க��ட� ைமய ப�தி   

,த<கேவ2நக� ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) த<ேவ2 நக� 5வ6 சR6 வா��-3 , 2.ப���ேகா�ைட 

(ந) த<கேவ2 நக� 3வ6 ெத, வா��-5 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 

நக� 4வ6 ெத, வா��-5 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 6வ6 சR6 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,த<கேவ2நக� ப���ேகா�ைட614601 நக� 4வ6 ெத, வா��-5 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 6வ6 சR6 

வா��-5 , 5.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 7வ6 சR6 வா��-5 , 

6.ப���ேகா�ைட (ந) த<கேவ2 நக� 8வ6 சR6 வா��-5 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

127 127 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள�, வட�� பா��த 

ஒ�� க��ட� ேம�� ப�தி 

இள<ேகாவ�க� அர<க�   ,ப�ள�வாச2 

ெத, ப���ேகா�ைட   614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ப�ள�வாச2 ெத,  கிழ�� பாக�  Lத2 ப�தி 

வா��-7 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 நகரா�சி ந�நிைல:ப�ள� ேம�� ப�க 

ெத�� பா��த அ<க
வா� க��ட�   

,ப�ள�வாச2 ெத,,  ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ப�ள�வாச2 ெத,  கிழ��  பாக�  இர?டா� ப�தி  

 வா��-7 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� வட�� பா��த 

கிழ�� ப�தி பாரதிதாச
 அர<க�   

,ப�ள�வாச2 ெத, ப���ேகா�ைட   614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ப�ள�வாச2 ெத, வட�� பாக� கதf எ? 140சி 

Lத2, வா��-7 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ��க��ட� கிழ�� ப�தி தி,வ�gவ� 

அர<க�   ,ப�ள�வாச2ெத,, 

1.ப���ேகா�ைட (ந) ப�ள�வாச2 கீழெத, வா��-6 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அர<க�   ,ப�ள�வாச2ெத,, 

ப���ேகா�ைட -614601

131 131 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ��க��ட� ேம�� ப�தி க�ப� அர<க�  

 ,ப�ள�வாச2 ெத, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) வட���ெத, வா��-6 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 நகரா�சி ந�நிைல:ப�ள� வட�� பா��த 

ந�:ப�தி ெதா2கா:ப0ய� அர<க�,    

,ப�ள�வாச2 ெத, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெச��� ெத, வா��-8 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ப���ேகா�ைட வா��-6 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) சRைதய:ப
 ேமைட� 

ெத, வா��-8 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) ப�ள�வாச2ெத, வா��-6 , 

5.ப���ேகா�ைட (ந) ராஜபாைளய� வா��-8 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 நகரா�சி பஜா� ப�ள�  கிழ�� பா��த 

ஒ��� க��ட�      ,ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ராஜபாைளய� வா��-8 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ப�ள�வாச2ெத,,ெச���ெத,சRைதய:ப
ேமைட�ெத,,ம,�6வ�ெத, , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அர9 ெப?க� ேம2நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட� அைற எ? 38   

,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) 9?ணா�>�கார� ெத, இளமாற
 காலன� எதி>ற� 

Lத2 ஆHசேநய� ேகாவ02 வைர -வா��9 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,ப���ேகா�ைட614601 வா�காள�க� -

135 135 அர9 ெப?க� ேம2நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட� அைற எ? 39   

,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) 9?ணா�>�கார�  ஆHசேநய� ேகாவ0 Lத2 

ச�டம
ற அYவலக� வைரெத,-வா��9 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

136 136 அர9 ெப?க� ேம2நிைல ெத�� பா��த 

வட�� ப�க ஒ��� க��ட� ேம�� ப�தி 

அைற எ? 52   ,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) 9:ப0ரமண0ய9வாமி ேகாவ02 ெத,-வா��9 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) ம,�6வ� ெத, வா8 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) 

ம,�6வ� ெத,-வா��8 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) அHசலக ெத,வா��15 , 

5.ப���ேகா�ைட (ந) �லா2 ெத,-வா��8 , 6.ப���ேகா�ைட (ந) கைட� 

ெத, ேம2பாக�-வா��20 , 7.ப���ேகா�ைட (ந) கைட�ெத, கீ3பாக�-

வா��15 , 8.ப���ேகா�ைட (ந) ப0�ைளயா� ேகாவ02 ெத,-வா��15 , 

9.ப���ேகா�ைட (ந) வடேசC ேரா� ம
னா��� ேரா�-வா��15 , 

10.ப���ேகா�ைட (ந) சf�க?�� ெத, வா��16 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 அரசின� ெப?க� ேம2நிைல: ப�ள� 

ெத�� ப�க >திய ஒ��� க��ட�தி
 

ேம�� ப�தி வட�� பா��த6 அைற எ? 2 

1.ப���ேகா�ைட (ந) ேபாVடாபhV ேரா�-வா��15 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

வளவ
>ர� ப�தி -1-வா��10 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேம�� ப�தி வட�� பா��த6 அைற எ? 2 

  ,ப���ேகா�ைட 614601

138 138 அரசின� ெப?க� ேம2நிைல: ப�ள� 

ெத�� ப�க >தியஒ��� க��ட�தி
 

கிழ�� ப�தி வட�� பா��த6 அைற எ? 4 

  ,ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) வளவ
>ர� ப�தி -2-வா��10 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139 அரசின� ஆ?க� ேம2நிைல: ப�ள� 

ெத�� பா��த >திய ஒ��� க��ட� அைற 

எ? 14   ,ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) காசா<�ள� கீ3கைர-வா��12 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ேகாவா:ேர�i எ�Vட
ச
 - சீன�வாச>ர�-வா��12 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) 

வளவ
>ர�-வா��10 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) வளவ
>ர� (பா:பாவ0ள� 

உ�பட)-வா��10 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� கிழ�� பா��த 

ேம�� ப�க ந� ப�தி ஒ��� க��ட�   

,க?�ய
 ெத, ப���ேகா�ைட  614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) க?�ய
 ெத,-வா��11 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ம6�I�ேரா�வா��11 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அர9 ஆ?க� ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த >திய ஒ��� க��ட� ைமய ப�தி 

வட�� ப�க� அைற எ?.7   

1.ப���ேகா�ைட (ந) க?�ய
 ெத, மண0யா�>ர�-வா��11 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) க?�ய
ெத, ஆ�ற<கைரவா��11 , 

3.ப���ேகா�ைட (ந) க?�ய
ெத, வா?டாயா�>ர�வா��11 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வட�� ப�க� அைற எ?.7   

,ப���ேகா�ைட614602

3.ப���ேகா�ைட (ந) க?�ய
ெத, வா?டாயா�>ர�வா��11 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

142 142 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� பா��த 

ஒ��� க��ட� ெத�� ப�தி   

,க?�ய
ெத, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) பா:பாெவள� பாைளய<ேகா�ைட-வா��10 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) மய02பாைளய� (ப�தி)-வா��12 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 அர9 ெப?க� ேம2நிைல:ப�ள�, ெத�� 

பா��த வட�� ப�க ஒ���க��ட�   

,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) காசா<�ள� ெத
கைர-வா��13 , 2.ப���ேகா�ைட 

(ந) அCசி�கார�ெத,-வா��13 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) காச<�ள� Lத2 

சR6-வா��13 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) காசா<�ள� 2� சR6-வா��13 , 

5.ப���ேகா�ைட (ந) காசா<�ள� ேம2கைர-வா��13 , 6.ப���ேகா�ைட 

(ந) அ�ரஹார� -  ெபCய ெத,-வா��13 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

ஒ��� க��ட�   ,ெஜயாலய� 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ப��Q2கார�ெத,-வா��14 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ேதர�� ெத,-வா��20 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) சாL Lதலி�ெத,-வா��14 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� வட�� ப�க�  

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட� ேம�� 

ப�தி காள�தாச� அைற   ,பாைளய� 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) 6ெராளபைதய�ம
ேகாய02 ெத, வா 20 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 நகரா�சி ந�நிைல:ப�ள�, ெத�� பா��த 

ஒ���க��ட� கிழ�� ப�க�    

,பாைளய�, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) அறRதா<கி ேரா�-வா��19 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ேகா�ைட ெத, (ேகா�ைட அ2லாேகாவ02 ெத,)-வா��18 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,பாைளய�, ப���ேகா�ைட 614601 வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

147 147 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� வட�� ப�க� 

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட� கிழ�� 

ப�தி பாரதிதாச
 அைற   ,பாைளய� 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட அ2லா ேகாய02  கிழ�� ெத,  வா��-18 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 நகரா�சி ந�நிைல:ப�ள�, கிழ�� பா��த 

ஒ��� க��ட� வட�� ப�க� ெத�� ப�தி 

   ,பாைளய�, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட அ2லா ேகாய02 ேம�� ெத,    வா��-18 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

149 149 தHசாN� ஒd<� Lைற வ0�பைன Iட� 

ஒ�� ைமய க��ட�    ,ப���ேகா�ைட 

614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) தHசாN� ேரா�-வா��16 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ேகா�ைட �ள� ேமலேம�-வா��16 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட 

கீழேம�-வா��17 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட ேமலேம�-வா��16 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

ஒ��� க��ட� ைமய ப�தி ஈ.ெவ.ரா 

ெபCயா� அைற   ,ப�ள�வாச2 ெத, 

ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ஆைணவ0dRதா
 �ள�  Lத2 ெத,-வா��4 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) மரா��ய� ெத,-வா��4 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள�, ேம�� பா��த 

ஒ���க��ட� கிழ�� ப�க வட�� ப�தி 

1.ப���ேகா�ைட (ந) ஆைணவ0dRதா
 �ள� இர?டாவ6  ெத,-வா��4 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஒ���க��ட� கிழ�� ப�க வட�� ப�தி 

ஈ.ெவ.ரா ெபCயா� அர<க�,   , ப�ள�வாச2 

ெத,, ப���ேகா�ைட 614601

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 தHசாN� ஒd<� Lைற வ0�பைன Iட� 

கிழ�� பா��த ேம�� ப�க ஒ��� க��ட� 

  ,ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட சிவ
 ேகாவ02 ெத,-வா��17 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட�ெத,-வா��17 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 அர9 ஆதிதிராவ0ட� ேம2நிைல ப�ள� 

வட�� பா��த கிழ�� ப�க ஒ��� 

க��ட� அைற எ? 13   ,ேமல�ெத, 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ேமல ஆதிதிராவ0ட� ெத,-வா��33 , 2.ப���ேகா�ைட 

(ந) ெவ���கா� உைடயா�ெத, வா�� 33 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 அர9 ஆதிதிராவ0ட� ேம2நிைல: ப�ள� 

கிழ�� பா��த >திய ஒ��� க��ட�   

,ேமல�ெத, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) கா�தாய0 அ�ம
 ேகாவ02 ெத,-வா��1 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) ேகா�ைட ேமல ேம� வா��16 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) 

ேமல�ெத,-வா��33 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) ெவ���கா� உைடயா� ெத,-

வா��33 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 நகரா�சி ந� நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

3வ6 ஒ��� க��ட�   ,ெப,மா� ேகாவ02 

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெப,மா� ேகாவ02 ெத,-வா��32 , 2.ப���ேகா�ைட 

(ந) ெச<கேம��கைர-வா��32 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) ஆ�ற<கைரவா��32 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3வ6 ஒ��� க��ட�   ,ெப,மா� ேகாவ02 

ெத, ப���ேகா�ைட614601

(ந) ெச<கேம��கைர-வா��32 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) ஆ�ற<கைரவா��32 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

2வ6 ஒ��� க��ட�   ,ெப,மா� 

ேகாவ02ெத, ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெப,மா� ேகாவ02,>6ேரா�-வா��32 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) மாதாேகாய02ஏCயா-வா��32 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) 

ெப,மா�ேகாவ02ெத,வா��32 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� ேம�� ப�க� 

கிழ�� பா��த க��ட� வட�� ப�தி 

பாரதியா� அைற   ,பாைளய� 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) நகர� ேரா�-வா��19 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

வ0ேவகானRத�நகரவா��19 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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158 158 நகரா�சி ந�நிைல: ப�ள� ேம�� ப�க� 

கிழ�� பா��த ஒ���க��ட� ெத�� ப�தி 

க�ப� அைற   ,பாைளய� 

ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) வ.உ.சி.நக�வா��19 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

L�G?டா�நக�வா��19 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) ஐய:பாநக�வா��19 , 

4.ப���ேகா�ைட (ந) ஆ�ற<கைரவா��19 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ெசய0
� தாமV ெதாட�க:ப�ள� ப�ள�  

வட�� பா��த ஒ��� க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) த8ச� ெத, வா��21 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

மாதாேகாய02 ெத,வா��22 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� ப��ண�தா� அைற   

1.ப���ேகா�ைட (ந) காள�ய�ம
 ேகாய02 ெத,-வா��21 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஒ��� க��ட� ப��ண�தா� அைற   

,பாைளய� ப���ேகா�ைட614601

வா3 வா�காள�க� -
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ெசய0
� தாமV ெதாட�க:ப�ள� ேம�� 

ஒ��� க��ட� ெத�� ப�தி    

,ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெகா?ட:ப நாய�க
பாைளய�-வா��22 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 �இ எ2 சி ந�நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

ஓ��� க��ட�   ,ப���ேகா�ைட614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) பழன�ய:ப
 ெத,வா��24 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ம,�6வமைன ேரா�-வா��23 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) தைலயாC ெத,-

வா��14 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

163 163 அர9 ஆ?க�  ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த >திய ஒ��� க��ட� வட�� ப�க� 

அைற எ? 7   ,ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) நா�L�6 நக�-வா�� 24 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

நா�L�6 நக� காலன�-வா��24 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) சி
ைனயா ெத,-

வா��24 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) ேபாலிV காலன�- வா�� 24 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 நகரா�சி ந�நிைல ப�ள� கிழ�� பா��த 

ஒ��� க��ட�   ,க?�ய
 ெத, 

ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) L�6:ேப�ைடேரா� வா��25 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அர9 ஆ?க� ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த >திய ஒ��� க��ட� ைமயப�தி 

வட�� ப�க� அைற எ?.9   

1.ப���ேகா�ைட (ந) >ன�த அRேதான�யா� ேகாவ02 ெத, கிழ�� ப�தி  

வா�� 26 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வட�� ப�க� அைற எ?.9   

,ப���ேகா�ைட 614602

166 166 அர9 ஆ?க� ேம2நிைல:ப�ள� >திய 

ஒ���க��ட� ெத�� பா��த வட�� ப�க 

அைற எ?.4,    ,ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) >ன�த அRேதான�யா� ேகாவ02 ெத, ேம�� ப�தி  

வா�� 26 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� வட�� பா��த 

அ<க
வா� ஒ��� க��ட� ேம�� ப�க� 

  ,நா�ய�பா�>ர� ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) கC�கா� காRதி நக� வா�� 27 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168 168 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி ஒ��� க��ட�    

,நா�ய�பா�>ர�, ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) கC�கா� பாரதிசாைல 1வ6 ெத,,2வ6 ெத,,3 வ6 

ெத, வா�� 27 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� வட�� ப�க ந�: ப�தி   

,நா�ய�பா�>ர� ப���ேகா�ைட  614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) கC�கா� பாரதிசாைல வா�� 27 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� ஒ�� க��ட� 

அ<க
வா� க��ட�  ெத�� பா��த6   

,நா�ய�பா�>ர� ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) கC�கா� Vேட�ேப< காலன� வா��27 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) கCகா� வ0Vவநாத
 நக� வா��27 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,நா�ய�பா�>ர� ப���ேகா�ைட 614602 வா3 வா�காள�க� -

171 171 அர9 ஆ?க� ேம2நிைல ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��க��ட� எVஎVஎ க��ட� 

ைமய ப�தி அைற எ? -58   

,ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) நா�ய�ம
 ேகாவ02 ேரா� வா��29 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) ஆ�.வ0. நக�-வா��-29 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 அர9 ஆ?க� ேம2நிைல ப�ள� ேம�� 

பா��த  எVஎVஎ ஒ��� க��ட� ந� 

ப�தி அைற எ?-57   ,ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) அ?ணா >6நக� வா��-23 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ரய02ேவ Vேடஷ
 ேரா�-வா��28 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) 

அ?ணா��ய0,:> கC�கா�-வா��28 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173 173 அர9 ஆ?க� ேம2நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த >திய ஒ��� க��ட�  ைமய ப�க� 

அைற எ?.5   ,ப���ேகா�ைட 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) நா�ய�ம
 ேகாவ02 ெத,-வா��29 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) அ?ணா நக� நC��றவ� லய
-வா��29 , 

3.ப���ேகா�ைட (ந) பாரதி நக� ெத
கைர-வா��29 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) 

கா��நாய�க
 காலன�-வா��29 , 5. ப���ேகா�ைட (ந) வ?ணா<�ள� 

கீ3கைர-வா��29 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரசின� ஆ?க� ேம2நிைல: ப�ள� 

ெத�� பா��த >திய ஒ��� க��ட� அைற 

எ? 2   ,ப���ேகா�ைட - 614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) பாரதிநக�-வா��29 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) அ?ணா 

நக� ப�தி 1 வா��23 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 அரசின� ஆ?க� ேம2நிைல: ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�க >திய ஒ��� 

1.ப���ேகா�ைட (ந) அ?ணா நக� ப�தி 2 வா��23 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத�� பா��த கிழ�� ப�க >திய ஒ��� 

க��ட� அைற எ? 1   ,ப���ேகா�ைட  

614602

வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ���க��ட� வட�� ப�தி   

,ெல�ச�ேதா:> ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெல�ச�ேதா:>-வா��31 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

வ \��வசதிவாCய ��ய0,:>வா��31 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) ப0எVஎV 

.நக�வா��31 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) கணபதிநக�வா�� 31 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� ஒ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,ெல�ச�ேதா:> ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெல�சேதா:> ெத�� வா��31 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� வட�� பா��த 

ஓ�� க��ட� ெத�� ப�தி    

,ெல�ச�ேதா:> ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ெல�ச�ேதா:> வட��-வா��31 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ெல�சேதா:> இைர�ைட8சாைலவா��31 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள�  வட�� பா��த 

க��ட� ைமய ப�தி   ,ெல�ச�ேதா:> 

ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) வ \��வசதிவாCய��ய0,:>-வா��31 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) கணபதிநக� வா��31 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) 

அJயாநக�-வா��31 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள�  வட�� பா��த 

ஒ��� க��ட�  ெத�� ப�தி   

,ெல�ச�ேதா:> ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) Gம2லியா��ள� கீ3கைர-வா��30 , 2.ப���ேகா�ைட 

(ந) Gைமயா
 �ள� ெத
கைர-வா��30 , 3.ப���ேகா�ைட (ந) Gைமயா
 

�ள� வடகைர-வா��30 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) Gம2லியா� �ள� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,ெல�ச�ேதா:> ப���ேகா�ைட614601 �ள� வடகைர-வா��30 , 4.ப���ேகா�ைட (ந) Gம2லியா� �ள� 

ேம2கைர-வா��30 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

181 181 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட�  வட�� ப�தி   

,ெல�ச�ேதா:> ப���ேகா�ைட614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) ப9�ெபா
 நக� வா��30 , 2.ப���ேகா�ைட (ந) 

ேநதாஜி நக�, கணபதி நக� வா��30 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� கிழ�� பா��த 

ஒ���க��ட� ெத�� ப�தி,    

,ெல�ச�ேதா:>, ப���ேகா�ைட 614601

1.ப���ேகா�ைட (ந) சிவ�ெகா2ைல ெமய0
 ேரா�, எV.வ0 நக�  வா��30 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆர�ப ப�ள� ெம�ட2 ஷ\� 

ெத�� பா��த  க��ட�   ,நா�ய�பா�>ர� 

ப���ேகா�ைட614602

1.ப���ேகா�ைட (ந) ரய02ேவ Vேடஷ
 ேரா�-வா��28 , 

2.ப���ேகா�ைட (ந) அ?ணா ��ய0,:> வா��-28 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 >ன�த ேசவ0ய� ெதாட�க ப�ள�, ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட� ந�: ப�தி,    

,அைண�கா� 614602

1.அைண�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அைண�கா� ேமல�ெத,, 

ெமய0
ேரா�1,2,3,4 வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 �.இ.எ2.சி.ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,அைண�கா� 614602

1.அைண�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மாதாேகாவ02 ெத, , 2.அைண�கா� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, , 3.அைண�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

தைலயாC�ெத, , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 �.இ.எ2.சி.ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ��க��ட� கிழ�� ப�தி   ,அைண�கா� 

614602

1.அைண�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
 ேரா� சாைல ெத, , 

2.அைண�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெப,மா� ெத,, , 3.அைண�கா� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ெத���ெத, , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�    ,க�ள��கா� 

6வர<�றி8சி வட�� 614613

1.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  வட��(ஊ) க�ள��கா� வா�� 1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ேம�� ப�க�     

,6வர<�றி8சி ெத�� 614613

1.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  வட��(ஊ) காRதிநக� மண0யார
 

ெத, ெமய0
ேரா�  வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

189 189 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட� கிழ�� ப�தி      

,6வர<�றி8சி ேம�� 614613

1.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  வட��(ஊ) வட���ெத, வா��-1 , 

2.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  வட��(ஊ) நC��றவ� காலன�, 

ேம���ெகா2ைல காலன�  வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� ப�தி, 

6வர<�றி8சி 614613   ,6வர<�றி8சி 

ேம�� 614613

1.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி ெத�� (ஊ) ெத
பாதி ெத��� 

ெத,வா��-5 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள�, வட�� 

பா��த ஒ���க��ட� ேம�� ப�தி, 

1.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  ெத��(ஊ)  ெபாRைதய
 

ெத,வா��-4 , 2.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  ெத��(ஊ)  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��த ஒ���க��ட� ேம�� ப�தி, 

6வர<�றி8சி ெத�� 614613   

,6வர<�றி8சி ெத�� 614613

ெத,வா��-4 , 2.6வர<�றி8சி  (வ.கி), 6வர<�றி8சி  ெத��(ஊ)  

கீழ�கா� ெபாRைதய
 ெத,வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,தாமர<ேகா�ைட கீழ�கா� 

தாமர<ேகா�ைட வட�� 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைடவட�� (ஊ) கீழ�கா� G<ெகா� 

ெகா2ைல , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

193 193 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,தாமர<ேகா�ைட கீழ�கா� 

தாமர<ேகா�ைட வட�� 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைடவட��(ஊ) கீழ�கா� 

ஆதிதிராவ0ட� ெத,வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,தாமர<ேகா�ைட 

கீழ�கா� தாமர<ேகா�ைட வட�� 614613

1.தாமர<ேகா�ைட (வ.கி)தாமர<ேகா�ைட வட��  (ஊ) தா?ட ேவளாள� 

ெத,  வா�� 1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி)   தாமர<ேகா�ைட வட��(ஊ) க�டேவளாள� Ü¬ùî¢¶ 195 195 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,தாமர<ேகா�ைட ேமல�கா� 

தாமர<ேகா�ைட வட�� 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி)   தாமர<ேகா�ைட வட��(ஊ) க�டேவளாள� 

ெத,  வா�� 1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,தாமர<ேகா�ைட 

ேமல�கா� தாமர<ேகா�ைட வட�� 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட வட�� (ஊ) ேமல�கா� 

ஆவேவளாள� ெத,வா�� 1 , 2.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட 

வட�� (ஊ) தாமர<ேகா�ைட வட��வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ராசிய<கா� 

தாரமர<ேகா�ைட வட��  614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட வட�� (ஊ) ராசிய<கா� வா��-

4 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 அரசின� உய� நிைல: ப�ள� ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி எV எV எ க��ட� அைற 

எ? 1 9ப0 வ�:>   ,ெச<க:ப��தா
கா� 

தாமர<ேகா�ைட வட�� 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட ெத�� (ஊ) தாமர<ேகா�ைட 

ெத�� வா��-1 , 2.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட ெத�� (ஊ) 

மHசவய2 வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 அர9 உய� நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி எV எV எ க��ட� அைற 

எ? 3 10� வ�:> அ ப0Cf   

,ெச<க:ப��தா
கா� தாமர<ேகா�ைட 

வட��614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட ெத�� (ஊ) ெச<க:ப��தா
 

கா� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 அர9 உய�நிைல: ப�ள� கிழ�� பா��த 

ந�:ப�தி    ,ெச<க:ப��தா
 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி)தாமர<ேகா�ைட ெத��  (ஊ) 

வடபாதிராசிய<கா� வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� 

வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,பழேவC�கா� 

614903

1.பழேவC�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) பழேவC�கா� வா�� 2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட�   ,பழேவC�கா� 

614903

1.பழேவC�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ0�கா�,ேகாவேலC�கா�வா��1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட� ெத�� ப�தி   

,கி,lணா>ர� 614613

1.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) கி,lணா>ர�(ஊ) கி,lணா>ர� வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ெத�� ப�தி   

,பர�கல�ேகா�ைட614613

1.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீ3பாதி அகLைடய� ெத,  -1 

வா��-2 , 2.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீ3பாதிஅகLைடயா�ெத,-

2 வா��-2 , 3.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

கீ3பாதிஅகLைடயா�ெத,-3 வா��-2 , 4.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) கீ3பாதிஅகLைடயா�ெத,-4 வா��-2 , 5.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) கீ3பாதிஅகLைடயா�ெத,-5 வா��-2 , 6.பர�கல�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேம2பாதிஅகLைடயா�ெத,-1 வா��-3 , 

7.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேம2பாதிஅகLைடயா�ெத,-2 

வா��-3 , 8.பர�கல�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேம2பாதிஅகLைடயா�ெத,-3 வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ஒதிய��கா� 

த.மறவ�கா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) ஒதிய��கா� (ஊ) ெத�� ப�த<கா� வா��-2 , 

2.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) ஒதிய��கா� (ஊ) வட�� ப�த<கா�. வா��-2 , 

3.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) ஒதிய��கா� (ஊ) ஒதிய��கா� வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 அர9 ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� ேம�� ப�க�   

,த�ப0�ேகா�ைட வடகா� -614 704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) ப?ைண�ேதா:> 

வா��-1 , 2.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி)த�ப0�ேகா�ைட வடகா�  (ஊ) 

ேவளா�ெத, வா��2 , 3.த�ப0�ேகா�ைட   (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� 

(ஊ) ெவ�ள�த,��ெத, வா��3 , 4.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) 

த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) ைவரவ
ெத, வா��4 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 அர9 ேம2நிைல: ப�ள� ெத�� பா��த 

ஒ��� க��ட� கிழ�� ப�க�   

,த�ப0�ேகா�ைட வட�கா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா�(ஊ) ப?ைணேதா:> 

வா��-1 , 2.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி)த�ப0�ேகா�ைட வடகா�  (ஊ) ைவரவ
 

ெத, வா��-1 , 3.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) 

சி
னா
���ெத, வா��-4 , 4.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி)த�ப0�ேகா�ைட 

வடகா�  (ஊ) ம?ண�கா� வா��-3 , 5.த�ப0�ேகா�ைட  

(வ.கி)த�ப0�ேகா�ைட வடகா�  (ஊ) ம,த
ெத, வா��-2 , 

6.த�ப0�ேகா�ைட (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா�(ஊ) ேகாவ02ேதா:> 

வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
176   ப	
�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ�� க��ட� ேம�� ப�க�   

,த�ப0�ேகா�ைட வடகா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) மண�கைர வா��-1 

, 2.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) ரய02ேவகாலண0 

வா��-1 , 3.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா�  (ஊ) 

மாCய�ம
ேகாய02காலன� வா��-1 , 4.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) 

த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) தயராய
ெத, வா��-2 , 5.த�ப0�ேகா�ைட  

(வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) கண�க�ெத, வா��-2 , 

6.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட வடகா� (ஊ) 

ெச�����ைட�காலன� வா��-2 , 7.த�ப0�ேகா�ட (வ.கி)த�ப0�ேகா�ைட 

வடகா�  (ஊ) ஐய�ேதா:> வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ�� க��ட� ெத�� ப�க�   

,த�ப0�ேகா�ைட வடகா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட (வ.கி) >6�ேகா�டக�   (ஊ) >6�ேகா�டக� வா��-4 , 

2.த�ப0�ேகா�ைட (வ.கி) 9Rதர�  (ஊ) 9Rதர� வா��-1 , 3.த�ப0�ேகா�ைட  

(வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட(ஊ) த?டா<கா� வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,த�ப0�ேகா�ைட வடகா� 614704 (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட(ஊ) த?டா<கா� வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

210 210 அர9 உய� நிைல ப�ள�  ெத��  பா��த  

ஒ��� க��ட� ேம�� ப�தி   

,த�ப0�ேகா�ைட ேமல�கா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட ேமல�கா� (ஊ) ம?�வ
கா� 

வா��-2 , 2.த�ப0�ேகா�ைட (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட ேமல�கா� (ஊ) 

சி
ன�த�கா�, ேமல�கா� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள�, வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�    ,த�ப0�ேகா�ைட 

ேமல�கா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட ேமல�கா�  (ஊ) ேமல�கா� 

வா�� 3  , 2.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட ேமல�கா�  (ஊ) 

ேமல�கா� வா��எ? வா��-4,5 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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�ேகா	ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ஊரா�சி  ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,த�ப0�ேகா�ைட 

மறவ�கா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி)த�ப0�ேகா�ைட மறவ�கா�  (ஊ) அமC�ள� ஏC 

ெத
>ற�  வா��-1 , 2.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி) த�ப0�ேகா�ைட மறவ�கா� 

 (ஊ) மHசவய2 ேரா� ெத
>ர� Lதலிகா� வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி  ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� வட�� 

ப�க ஓ���க��ட� ெத�� பா��த6   

,த�ப0�ேகா�ைட மறவ�கா� 614704

1.த�ப0�ேகா�ைட  (வ.கி)  த�ப0�ேகா�ைட மறவ�கா�(ஊ) வ \ரனா�ேகாவ02 

ேம�>ர� ெத
ப�க�  வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� 

அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ�� க��ட�    ,க,<�ள� 

1.தாமர<ேகா�ைட (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட ெத�� (ஊ) க,<�ள� வா��-4 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��த ஒ�� க��ட�    ,க,<�ள� 

தாமர<ேகா�ைட ெத�� 614613

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,மHசவய2 614613

1.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி)தாமர<ேகா�ைட ெத�� (ஊ) மHசவய2 வா�� 3 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ெத�� ப�க�   

,கCச�கா� தாமர<ேகா�ைட ெத��614613

1.தாமர<ேகா�ைட (வ.கி)தாமர<ேகா�ைட ெத��(ஊ) கCச�கா�1� ெத, 

வா��-4 , 2.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட ெத��(ஊ) கCச�கா� 

2�ெத, வா��4 , 3.தாமர<ேகா�ைட  (வ.கி)தாமர<ேகா�ைட ெத��  (ஊ) 

கCச�கா� 3�ெத, வா��4 , 4.தாமர<ேகா�ைட (வ.கி) தாமர<ேகா�ைட 

ெத�� (ஊ) கCச�கா� 4�ெத, வா��4 , 5.தாமர<ேகா�ைட  

(வ.கி)தாமர<ேகா�ைட ெத��(ஊ) கCச�கா� 5 �ெத, , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள�  ேம�� 

பா��த ஒ��க��ட�   ,9Rதரநாயகி>ர� 

614613

1.9Rதரநாயகி>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 9Rதரநாயகி>ர� ேகாவ02 ேதா:>  

வா��-1 , 2.9Rதரநாயகி>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 9Rதரநாயகி>ர� வா��-3 , 

3.9Rதரநாயகி>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ம
ன<கா� வா��-1 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வா3 வா�காள�க� -

218 218 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட� கிழ��ப�தி   

,பழHS� 614701

1.பழHS� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல பழHS� ேம2பாதிவா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத��� 

பா��த  ஓ���க��ட� ேம�� ப�க�   

,பழHS� 614701

1.பழHS� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல பழHS� கீ3பாதிவா��-2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ���க��ட� கிழ�� ப�க�   

,பழHS� 614701

1.பழHS� (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ:பழHS�வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,>6�ேகா�ைட உ�`�  614701

1.>6�ேகா�ைடஉ�`� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட��� ெத, வா��-1 , 

2.>6�ேகா�ைடஉ�`�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேம��ெத, வா��-1 , 

3.>6�ேகா�ைடஉ�`� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேம��ெத,,வா�பெகா�ைள , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட� கிழ��ப�தி   

,>6�ேகா�ைட உ�`� 614701

1.>6�ேகா�ைடஉ�`�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��� ெத, வா��-1 , 

2.>6�ேகா�ைடஉ�`�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ப0�ைளயா�ேகாவ02ெத, வா��-

2 , 3.>6�ேகா�ைடஉ�`�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட�ெத, வா��-3 , 

4.>6�ேகா�ைடஉ�`�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�வ0�கா� வா��-4 , 

5.>6�ேகா�ைடஉ�`�(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-5 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 1.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
 ேரா� வா��-1 , Ü¬ùî¢¶ 223 223 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� வட�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   

,ேச?டா�ேகா�ைட 614602

1.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெமய0
 ேரா� வா��-1 , 

2.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�ெத, வா��-1 , 

3.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட�� ெத, வா��-2,3 , 

4.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா��-3 , 

5.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத, வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,மாள�ய�கா� 

614602

1.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட�ெத, வா��-2 , 

2.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா� (ஊ) வட��ெத, வா��-3 , 

3.ெச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-3 , 

4.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா� (ஊ) ெத��ெத, வா��-3 , 

5.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா� (ஊ) கீழ�ெத, வா��-3 , 

6.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா� (ஊ) காசா<கா� வா��-3 , 

7.ேச?டா�ேகா�ைட (வ.கி) மாள�ய�கா�(ஊ) அ�கைரவய2 வா��-3 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� ெத�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,ப�ள�ெகா?டா
 

 614602

1.ப�ள�ெகா?டா
 (வ.கி) ம�+�(ஊ) ெச���கா�வா��-1 , 

2.ப�ள�ெகா?டா
 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ப�ள��ெகா?டா
வட���ெத, 

வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 614602 வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

226 226 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��க��ட�   ,ப�ள�ெகா?டா
  

614602

1.ப�ள�ெகா?டா
 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத, வா��-2 , 

2.ப�ள�ெகா?டா
 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத,வா��-3 , 

3.ப�ள�ெகா?டா
 (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ெத,வா��-2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஓ��� க��ட�   ,Lத2ேசC  614602

1.Lத2ேசC(வ.கி) ம�+�(ஊ) Gலா<க?ண0 வா��-3 , 2.Lத2ேசC(வ.கி) 

ம�+�(ஊ) Lத2ேசCெச���கா� வா��-3 , 3.ைநனா<�ள� (வ.கி) 

ம�+�(ஊ) ைநனா<�ள� வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 228 >ன�த ைம�ேக2 ெந�நிைல:ப�ள�, ெத�� 

பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� ப�தி   

,Lத2ேசC  614602

1.Lத2ேசC (வ.கி) ம�+� (ஊ) ந�த�ப�� கீழ�ெத, வா�� 1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 >ன�த ைம�க2 ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,Lத2ேசC  614602

1.Lத2ேசC (வ.கி) ம�+�(ஊ) Lத2ேசC வா��-2 , 2.Lத2ேசC (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) Lத2ேசC  கீழ�ெத, வா�� 1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� 

வட��பா��த ேம�� ஒ��� க��ட� 

கிழ�� ப�தி      ,ேகா�டா��� 614602

1.கா�காவய2(வ.கி) ம�+� (ஊ) கா�கவய2ப�ள� ெத,  வா��-1 , 

2.கா�காவய2(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகா�டா��� சிவ
 ேகாவ02 ெத, வா��-

1 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள�  வட�� 

பா��த கிழ�� ேம�� ஒ��� க��ட� 

ேம�� ப�தி    ,ேகா�டா��� 614602

1.கா�காவய2(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகா�டா���மாCய�ம
ேகாவ02ெத, 

வா��-1 , 2.கா�காவய2(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேகா�டா���அ�ேப�கா�நக� 

வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,மகிழ<ேகா�ைட 

614701

1.மகிழ<ேகா�ைட(வ.கி) ம�+� (ஊ) கீழ�கா� வா��-1 , 2.மகிழ<ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெதா��ய�ப�ள�வா��-2 , 3.மகிழ<ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ஆதிதிராவ0ட� ெத,வா��-3 , 4.ச�திர� ெதா�காள��கா�(வ.கி) 

மகிழ<ேகா�ைட (ஊ) ச�திர� ெதா�காள��கா� வா��-2 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,மகிழ<ேகா�ைட 

614701

1.மகிழ<ேகா�ைட (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�கா� ேதா:>�கா� வா��-2 , 

2.மகிழ<ேகா�ைட(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��கா�  ஆதிதிராவ0ட� ெத,  

வா��-3 , 3.சி
னஆfைடயா� ேகாவ02(வ.கி) மகிழ<ேகா�ைட (ஊ) 

சி
னஆfைடயா� ேகாவ02 ெத,  வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ெதா�காள��கா� 

614701

1.ெதா�காலி�கா� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஊ��கா� வா��-1 , 2.ெதா�காலி�கா� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ேதா:>�கா� வா��-2 , 3.ெதா�காலி�கா� (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ெதா��ய�ப�ள� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ராஜாமட� 614701

1.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) வட���ெத, வா��-1 , 2.இராஜாமட� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
 ேகாவ02 ேம���ெத, வா��-1 , 3.இராஜாமட� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ராஜாமட� 614701 (வ.கி) ம�+� (ஊ) சிவ
 ேகாவ02 ேம���ெத, வா��-1 , 3.இராஜாமட� 

(வ.கி) ம�+� ( ஊ) ேமல�ெத, வா��-2 , 4.இராஜாமட�  (வ.கி) ம�+� 

(ஊ) ஆதிதிராவ0ட�ெத, வா��-2 , 5.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ேச6சாைல வா��-2 , 6.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) அ�கரகார� வா��-

2 , 7.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேச6ேரா� வா��-2 , 8.இராஜாமட� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத��ெத, வா��-2 , 9.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

ஒ�தஅ�கரஹர� வா��-2 , 10.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) க8சவய2 

வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ந� ப�தி   

,கீழ�ேதா�ட� 614701

1.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெவ�ளாள� ெத, வா��-3 -  , 

2.இராஜாமட�  (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேமல�ெத, வா��-3 , 3.இராஜாமட� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, வா�� - 3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

237 237 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல:ப�ள� கிழ�� 

பா�� ஒ���க��ட� வட�� ப�தி    

,கீழ�ேதா�ட� 614701

1.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) மZனவ� காலன� வா�� - 4 , 2.இராஜாமட� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ந��ெத, ச<க� வா�� -4 , 3.இராஜாமட� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) ேம���ெத, வா�� -4 , 4.இராஜாமட� (வ.கி) ம�+� (ஊ) 

நா�ய�மா�>ர� வா�� -4 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� 

வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ஏC:>ற�கைர 

614701

1.ஏC:>ர�கைர (வ.கி) ம�+� (ஊ) ஏC:>ர�கைர  வா��-1 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த வட�� ஒ��� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,ஏC>ற�கைர 614701

1.ஏC:>ர�கைர (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேதா:>�கா� கைர[� ெத,  வா�� -2 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப�தி   ,ஏC>ற�கைர 614701

240 240 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ஏC>ற�கைர 614701

1.ஏC:>ர�கைர (வ.கி) ம�+� (ஊ) ெத�� ஆதிதிராவ0ட� ெத,, 

ெதா��ய�ப�ள�  வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,மழேவன��கா� 

614701

1.அதிரா�ப��ண� (வ.கி) மழேவன��கா� (ஊ) மழேவன��கா� வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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242 242 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,ந�வ0�கா� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (வ.கி) மழேவன��கா� (ஊ) ந�வ0�கா� வா��-2 , 

2.அதிரா�ப��ண� (வ.கி) மழேவன��கா� (ஊ) மிலாC�கா� வா��-2 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க:  ப�ள� எ? 1 

ெத�� பா��த ஒ���க��ட� ேம�� ப�தி 

  ,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6மைன�ெத, வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� எ? 1 

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட� கிழ�� 

ப�தி    ,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) அ�ேப�கா�ெத, ெத�� ப�தி  வா�� 21 , 

2.அதிரா�ப��ண� (ேப) ஆல�� ெத,   வா�� 21 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� எ?1 

ெத�� பா��த ஒ���க��ட� ந�:ப�தி 

ேம�� ப�க�    ,அதிரா�ப��ன� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) அ�ேப�கா�ெத,  வட�� ப�தி வா�� 21 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� எ? 2 

வட�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ம6�I� ேரா� வா��-1 , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) 

ம
ன:ப
�ள� வடகைர வா��-2 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) 

ம
ன:ப
�ள� ேம2கைர வா��-3 , 4.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேந,ஜி ெத, 

வா��-4 , 5.அதிரா�ப��ண� (ேப) ெச�க��ெத, வா��-6 , 

6.அதிரா�ப��ண� (ேப) ப0�ைளயா� ேகாவ02 ெத,வா��-6 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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247 247 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� எ? 1, 

ெத�� பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� 

ப�க� ேம�� ப�தி,    ,அதிரா�ப��ன� 

614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ஹாஜியா� ைல
 வா��-1 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) ச<க�6�ெகா2ைலவா��-3 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேதா:>�கா� 

வா��-5 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க ப�ள� எ?1. 

ெத�� பா��த ஒ���க��ட� கிழ�� 

ப�க�    ,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) சா2�ைல
ேரா� வா��-4 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) அ?ணாெத, வா��-7 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) சா2�ைல
 வா��-8 

, 4.அதிரா�ப��ண� (ேப) வ \ரனா� ேகாவ02 ெத,  வா��-6 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அர9 ெப?க� உய� நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��க��ட� கிழ�� ப�க� அைற 

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) 9:ப0ரமண0ய� ேகாவ02 ெத, வா��-4 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��த ஒ��க��ட� கிழ�� ப�க� அைற 

எ? 1   ,அதிரா�ப��ண� 614701

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அர9 ெப?க� உய� நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ேம�� ப�க� 

அைற எ? 2   ,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ெச2லிய�ம
ேகாவ02 ெத,, வா��-12  , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அர9 ெப?க� உய� நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,அதிரா�ப��ண� 

614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ெச2லிய�ம
ேகாவ02 ெத,, பழHெச��� ெத, 

வா�� , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) 9:ப0ரமண0யசாமி ேகாவ02 ெத, வா��-4 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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252 252 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ�� க��ட�   ,கைர[� ெத, 

அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) மாCய�ம
 ேகாவ02 ெத, (கைர[� ெத, வா��-

1)     , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ��� க��ட�   ,கைர[�ெத, 

அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) மாCய�ம
 ேகாவ02 ெத, (கைர[� ெத,)வா��-1 

, 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) சிவ
 ேகாவ02 ெத,வா��-5 , 3.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) ெபCயா� ெத,, வ�க� ெத,வா��-5 , 4.அதிரா�ப��ண� (ேப) 

பாரதியா� ெத,வா��-5 , 5.அதிரா�ப��ண� (ேப) கைர[� ெத,வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட� வட�� ப�தி     

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ைத�கா2 ெத, வா��-7 , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) 

கட�கைர�ெத, (காRதி நக�)  வா�� -8 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) ஆ+Lக 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பா��த ஒ��� க��ட� வட�� ப�தி     

,கட�கைர ெத, அதிரா�ப��ண�614701

கட�கைர�ெத, (காRதி நக�)  வா�� -8 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) ஆ+Lக 

கி�ட<கி� ெத, வா��-7 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள�  கிழ�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ெத�� ப�தி   

,கட�கைர ெத, அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) தரக� ெத, (ஆசா� நக�) வா��-1 , 

2.அதிரா�ப��ண� (ேப) கட�கைர� ெத, -வா��2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள� ஒ�� 

க��ட� ேம�� பா��த ெத�� ப�தி,    

,கட�கைர� ெத, அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) இரய02ேவ ைல
 வா��-1 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) கட�கைர� ெத, வா��-2 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேஷ� உ6மா
 

ெத,  வா��-3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 காத� Lைகத\
 ஆ?க� ேம2 நிைல: 

ப�ள� ேம�� ஒ��� க��ட� ைமய ப�தி 

அைற எ? 21   ,அதிரா�ப��ன� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6கைட� ெத, வா��-15 , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) 

திலக� ெத, வா��-11 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6�ெத, ெத
>ற� 

வா��-11 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 காத� Lைகத\
 ஆ?க� ேம2நிைல: 

ப�ள� ேம�� பா��த வட�� ப�தி கிழ�� 

ப�க ஒ���க��� அைற எ? 14, 12� 

வ�:> � ப0Cf   ,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேச6 ேரா�,ப01,ஹாஜா நக�2 வா��-1 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 காத� Lைகத\
 ஆ?க� ேம2நிைல: 1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேச6 ேரா�வா��-4 , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6� Ü¬ùî¢¶ 259 259 காத� Lைகத\
 ஆ?க� ேம2நிைல: 

ப�ள� ேம��� ப�க ஒ���க��� ேம�� 

பா��த ெத�� ப�தி  அைற எ? 17, 8� 

வ�:> சி ப0Cf      ,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேச6 ேரா�வா��-4 , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6� 

ெத,, வட>ற�வா��-12 , 3.அதிரா�ப��ண� (ேப) L�த�மா�  ெத,வா��-

11 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள�  கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�க ஒ��� க��ட�   

,ேமல�ெத, அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) கீழ�ெத, வா��-1 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

261 261 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த கிழ�� ப�க ஒ��க��ட�   

,ேமல�ெத, அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6ெநJ�கார�ெத,வா��-15 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) ேம2வட>ற�வா��-17 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ெத�� ஒ���க��ட� கிழ�� 

ப�க�   ,ேமல�ெத, அதிரா�ப��ன�  

614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேமல�ெத,, ெத
>ற� கீ3:ப�க� பாக�-1வா��-1 , 

99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேமல�ெத,, ெத
>ற� கீ3:ப�க� பாக�-2 வா��-1 Ü¬ùî¢¶ 263 263 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ெத�� 

பா��த ெத�� ஒ���க��ட� வட�� 

ப�க�   ,ேமல�ெத, அதிரா�ப��ன�  

614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேமல�ெத,, ெத
>ற� கீ3:ப�க� பாக�-2 வா��-1 

, 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 காத� Lைகத\
 ெப?க� ேம2நிைல ப�ள� 

ெத�� பா��த ஒ��� க��ட� கிழ�� 

ப�க� அைற எ? 2   ,அதிரா�ப��ண� 

614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேமல கீ3>ற� வா��-17 , 2.அதிரா�ப��ண� (ேப) 

காள�யா� ெத,வா��-14 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 காத� Lைகத\
 ெப?க� ேம2நிைல: 

ப�ள� கிழ�� பா��த ஒ��� க��ட�   

,அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) வ�ள�ய�ைம நக�வா��-20 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) மிலாC�கா�வா��-20 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

266 266 காத� Lைகத\
 ெப?க� ேம2 நிைல: 

ப�ள� வட�� பா��த ேம�� ப�க ஒ��� 

க��ட�   , அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ேமல ெநJய�கார�ெத,வா��-18 , 

2.அதிரா�ப��ண� (ேப) சி
ன ெநJய�கார�ெத,வா��-18 , 

3.அதிரா�ப��ண� (ேப) ெவ�றிைல�கார�ெத,வா��-14 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட� வட�� ப�தி   

,ந��ெத, அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) >6�ெத, வட>ற� வா��-12 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) ந��ெத,, ேம2>ற� வா��-14 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ைமய ப�தி   

,ந�� ெத, அதிரா�ப��ண�614701

1.அதிரா�ப��ண� (ேப) ந��ெத, கீ3>ற� வா��-13 , 2.அதிரா�ப��ண� 

(ேப) ந��ெத,, கைடசிசR6 வா��-13 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,ந�� ெத, அதிரா�ப��ண�614701

269 269 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல: ப�ள� ேம�� 

பா��த ஒ��� க��ட� ெத�� ப�க அைற  

 ,ந��ெத, அதிரா�ப��ண� 614701

1.அதிரா�ப��ன� (ேப) ஆVப�திC ெத, வா��-12 , 2.அதிரா�ப��ன� (ேப) 

வ உ சி ெத,  வா��-13 , 3.அதிரா�ப��ன� (ேப) ேநதாஜி ெத, வா��-13 , 

4.அதிரா�ப��ன� (ேப) ெப,மா� ேகாவ02 ெத,  வா��-12 , 99.அய2நா� 

வா3 வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க: ப�ள�  வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�   ,ேபJ�காள��கா� 

614613

1.நரசி<க>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) ேபJ�காலி�கா� வா��-1 , 2.நரசி<க>ர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) ம<கன<கா�, ேம�� வா��-2 , 99.அய2நா� வா3 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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271 271 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட�க:ப�ள� வட�� 

பா��த ஒ���க��ட�   

,வ�ள��ெகா2ைல�கா� 614613

1.நரசி<க>ர� (வ.கி) ம�+� (ஊ) L���கா�, வா��-2 , 2.நரசி<க>ர� 

(வ.கி) ம�+� (ஊ) வ�ள��ெகா2ைல�கா� வா��-2 , 3.நரசி<க>ர� (வ.கி) 

ம�+� (ஊ) நரசி<க>ர� வா��3 , 99.அய2நா� வா3 வா�காள�க� 

அய2நா� வா3 வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆ.அ?ணா6ைர இ.ஆ.ப

 மாவ�ட ேத�த2 அYவல� ம�+� மாவ�ட ஆ�சிய�இட�: ., தHசாN�

ேததி : 01/09/2018
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1 1 அர� ேம� நிைலப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட�, வட�� ப�தி   

,ெந!ேவலிெத"பாதி 614628

1.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) மாள�ைக ,-ைச  வா�/-1 , 2.ெந!ேவலி 

ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) வ1கி ெத2  வா�/-1 , 3.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ப�/�ேகா�ைடயா" ெத2 வா�/-1 , 4.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) �பா" ேதா,  வா�/-1 , 5.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

மண�ெகா�ைல  வா�/-1 , 6.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெநா7��ெத2  

வா�/-1 , 7.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) வ�தக" ெத2  வா�/-1 , 

8.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெபா"ன" ெத2  வா�/-1 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அர� ேம� நிைலப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட�. ைமய ப�தி   

,ெந!ேவலி ெத"பாதி 614628

1.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) <1கா" ெத2 வா�/-2 , 2.ெந!ேவலி 

ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ந�ணா ெகா�ைல வா�/-2 , 3.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ெச���ெத2  வா�/-2 , 4.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ெகா�லம=ைதெத2 வா�/-2 , 5.ெந!ேவலி ெத"பாதி  (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத��� ெத2 

 வா�/ 2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அர� ேம� நிைலப�ள� ேம�� 

பா��த ,திய க��ட�, ெத�� ப�தி   

,ெந!ேவலி ெத"பாதி 614628

1.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) <வ�கமைன  வா�/-3 , 2.ெந!ேவலி 

ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேச�வார" ெத2 வா�/-3 , 3.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ெச���ெகா�ைல வா�/-3 , 4.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

வ7ணா1ெகா�ைல வா�/-3 , 5.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ேகா�ட�ெகா�ைல வா�/-3 , 6.ெந!ேவலி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

>�?,��ெகா�ைல வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�,  நCப�ைத   

,ெந!ேவலி வடபாதி 614628

1.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) க�/வா�பDைற வா�/-1 , 2.ெந!ேவலி வடபாதி 

(ஊ) நCப�ைத வா�/-1 , 3.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ப�ள�தா" மைன 

வா�/-1 , 4.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) நாEசியா" ெத2 வா�/-1 , 

5.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) �யவ� ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�- 

மழவராய� ெத2, ெத�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,ெந!ேவலி 

வடபாதி 614628

1.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேதா�ட�தா� ெத2,  வா-2 , 2.ெந!ேவலி 

வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ந/� ெத2 வா�/-2 , 3.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) மழவமா��ெகா�ைல வா-2 , 4.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ெச1ெகா�ைல வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�தி" ேம�� 

பாக�,   ,ெச���ெத2, 

ெந!ேவலிவடபாதி 614628

1.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச���ெத2 வா�/ 3 , 2.ெந!ேவலி வடபாதி 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) <F�கமைன வா�/ 3 , 3.ெந!ேவலிவடபாதி  (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

கண�க� ெத2 வா�/ 3 , 4.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ஆவணா7�ெகா�ைல வா�/ 3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி,  

 ,ெச���ெத2, ெந!ேவலிவடபாதி 614628

1.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) வட�ெத2 வா�/-4 , 2.ெந!ேவலி வடபாதி 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) வட��ஆதிதிராவDட�ெத2 வா�/-4 , 3.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) க�ள�ெத2 வா�/-4 , 4.ெந!ேவலி வடபாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) HEசிக" 

ேதா, வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா�த க��ட�   

,ெச"ன�யவD/தி 614628

1.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேதாபநாயக� >�திைரய�ெத2 வா�/-1,2 , 

2.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ப1களாெத2 வா�/-1 , 3.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) க�/வா"பDைர ெத2 வா�/-2 , 4.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ெச"ன�யவD/தி ெத�� ெச"ன�ய�ெத2 வா�/ 2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க ப�ள�  

ெத�� பா��த  க��ட�    

,ெச"ன�யவD/தி 614628

1.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேதாபநாயக� யாதவ�ெத2 வா�/-1 , 

2.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச"ன�யவD/தி வட�� I�த"ெத2 வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�    

,ெச"ன�யவD/தி 614628

1.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) HசாC� ெத2 வா�/-3 , 2.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) உைடயா�� ெத2 வா�/-3 , 3.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ஆதிதிராவDட� ெத2 வா�/-3 , 4.ெச"ன�யவD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) க�ள� ெத2 வா�/-3 

, 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அர� ேம� நிைலப�ள� கிழ�� 

பா��த க��ட� ெத�� ப�தி   

,ெபCய�ேகா�ைட�கா/ -614628

1.ெபCயேகா�ைடகா/ (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) ெபCய� ேகா�ைட�கா/ வா�/-3 , 

2.ெபCயேகா�ைடகா/ (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) சி"ன ேகா�ைட� கா/ வா�/-3 , 

3.ெபCயேகா�ைடகா/ (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) ேதேவ=திர�ள�ெத2 வா�/-3 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி  

(பைழய க��ட� பD" ,ற�),   

,ெவ1கைர 614628

1.ெவ1கைர (வ.கி) ம�*� (ஊ) மா-ச�கா/ வா�/-2 , 2.ெவ1கைர (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ெவ1கைர கீழ�ெத2வா�/-1 , 3.ெவ1கைர (வ.கி) ம�*� (ஊ) வ7ணா1கா/வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ெவ1கைர 614628

1.ெவ1கைர (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெவ1கைர ேமல�ெத2 வா�/-1 , 2.ெவ1கைர (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) கர�ைப ப7ைணவா�/-1 , 3.ெவ1கைர (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

க�யாண�=தர,ர�வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�   ,திப"வD/தி 

614628

1.திப"வD/தி (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) க�ள�ெத2வா�/-5 , 2.திப"வD/தி (வ.கி) 

ெவ1கைர (ஊ) >MN� ெத2வா�/-5 , 3.திப"வD/தி (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) HசாC 

ெத2வா�/-5 , 4.திப"வD/தி (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) ேகானா� ெத2 வா�/ 5 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைலப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�, ைமயப�தி   

,திப"வD/தி 614628

1.திப"வD/தி (வ.கி) ெவ1கைர (ஊ) ேகானா� ெத2 வா�/ 4 , 2.திப"வD/தி (வ.கி) 

ெவ1கைர (ஊ) இைடய"கா/ க�ள� ெத2 வா�/ 4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல ப�ள� 

வட�� பா��த, ேம�� ப�தி   

,ெவ�/வா�ேகா�ைட 614614

1.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேகாவD� ெகா�ைல வா�/-3 , 

2.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமலெவ�ளாள� ெத2 வா�/-3 , 

3.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ச=ைத ேப�ைட வா�/-3 , 

4.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) கீழெவ�ளாள� ெத2 வா�/-3 , 

5.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) அக>ைடயா� ெத2 வா�/-3 , 

6.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ச��க�� ெத2 வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ெவ�/வா�ேகா�ைட 614614

1.ெவ�/வா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�*� (ஊ) த�டா" ெகா�ைல வா�/-2 , 

2.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச�ம" ,-ைச வா�/-2 , 

3.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) PCய�ம" ,-ைச வா�/-2 , 

4.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெநப" ெத2 வா�/-2 , 

5.ெவ�/வா�ேகா�ைட  (வ.கி) ம�*� (ஊ) ராமா,ர� காலன�வா�/-2 , 

6.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*�(ஊ) ஆ�*கைர ெத2 வா�/-3 , 

7.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) தQ��தா" ெத2 வா�/-3 , 

8.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) க�ணா�ள� ெத2 வா�/-3 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�   

,ெவ�/வா�ேகா�ைட 614631

1.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெவ�/வா� ெத2 வா-3 , 

2.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) அக>ைடயா� ெத2 வா-3 , 

3.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ச�க�� ெத2  வா-3 , 4.ெவ�/வா�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) ம=ைதெகா�ைல ,-ைச வா-3 , 5.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) தQ��தா"ெத2 வா-3 , 6.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ச�திரப�� 

வா-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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19 19 ேஜாதி உதவD ெப*� ந/ நிைலப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   ,ஊரணD,ர� 

614631

1.ஊரணD,ர� (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ப�/வD/தி வட���ெத2 வா�/-2 , 

2.பா7�பழமைனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ப�/வD/தி ேகானா�ெத2 வா�/-

2 , 3.ஊரணD,ர� (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ப�/ெதா7டமா" ெத2 வா�/-2 , 

4.பா7�பழமைனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ஆ�தா1கைர ஊரணD,ர� வா�/-

2 , 5.பா7�பழமைனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ஆதி�தர1கைரஊரணD,ர� 

வா�/-2 , 6.ஊரணD,ர� (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ஊரணD ெத��ெத2 வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ேஜாதி உதவD ெப*� ந/ நிைலப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,ஊரணD,ர� 614631

1.ஊரணD,ர� (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ஆ�த1கைர ஊரணD,ர� வா�/-3 , 

2.ஊரணD,ர� (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ெபCயா�நக� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ேஜாதி உதவD ெப*� ந/ நிைலப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�, ெத�� ப�தி  

 ,ஊரணD,ர� 614631

1.ஊரணD,ர� (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) காமராஜநக� ஊரணD,ர� வா�/-3 , 

2.பா7�பழமைனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ஊரணD,ர� ெத��ெத2 வா�/-3 

, 3.பா7�பழமைனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட (ஊ) ஊரணD,ர� ெத��ெத2 வா�/-

3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�, கிழ�� பாக� 

  ,,<வD/தி 614631

1.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) STமா�ெகா�ைல ம1கி� ெத2 வா�/-1 , 

2.ெவ�/வா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ,<வD/தி, வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 53



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

23 23 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�ப�ள� வட�� 

பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,,<வD/தி 614631

1.பா7�பழமனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட  (ஊ) ,<வD/தி ெப�தி ெத2 வா�/-1 , 

2.பா7�பழமனகா/ (வ.கி) ெவ�/வா�ேகா�ைட  (ஊ) ,<வD/தி ேமல�ெத2 வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி  

 ,கா�டா�தி 614615

1.கா�டா�தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) HசாCெத2 வா�/-1 , 2.கா�டா�தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

கலியராய"ெத2 வா�/-1 , 3.கா�டா�தி(வ.கி) ம�*� (ஊ) சி�தா"ெத2 வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

   ,கா�டா�தி 614615

1.கா�டா�தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) >MN�ெத2 வா�/-2 , 2.கா�டா�தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

கா=தி நக� வா�/-3 , 3.கா�டா�தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ப�லவராய�ெத2 வா�/-2 , 

4.கா�டா�தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) >Uமா1ெகா�ைல வா�/-2 , 5.கா�டா�தி (வ.கி) 

ம�*� (ஊ ) ,<வD/தி  பD�<�ழி ெத2 வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த  பா�லியம"ற க��ட� 

  ,தள�ைகவD/தி 614614

1.தள�ைக வD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) வட��� ெத2 வா�/-1  , 2.தள�ைக வD/தி  (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) மாதா ேகாவD� ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ேம�� பா��த ம�*� ெத�� 

ப�யD" அைன�< கிராம அ7ணா 

ம*மல�Eசி தி�ட க��ட�.   

,தள�ைகவD/தி 614614

1.தள�ைக வD/தி  (வ.கி) ம�*� (ஊ) ந/ உைடயா� ெத2 வா�/-2 , 2.தள�ைக வD/தி  

(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத�� ெத2 வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28 28 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ேம�� பா��த ம�*� வட�� 

ப�தியD" அைன�< கிராம அ7ணா 

ம*மல�Eசி தி�ட க��ட�.   

,தள�ைகவD/தி 614614

1.தள�ைக வD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� ெத2 வா�/-3 , 2.தள�ைக வD/தி 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) ,< நக�  வா�/-3 , 3.தள�ைக வD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) கிழ�� ெத2 

வா�/-3 , 4.தள�ைக வD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) மணD�கிரா" ெத2 வா�/-3 , 5.தள�ைக 

வD/தி (வ.கி) ம�*� (ஊ) கா�/ ெகா�ைல வா�/-3 , 6.தள�ைக வD/தி  (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) ஆதிதிராவDட�  காலன� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 அர� உய� நிைலப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ைமய ப�தி க��ட�   

,ந�பDவய� 614615

1.ந�பDவய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� ெத2வா�/-1 , 2.ந�பDவய� (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) க�ள� ெத2வா�/-2 , 3.ந�பDவய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) வ�?வ� ெத2 வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 அர� உய�நிைல ப�ள� (ஆ�எ�எMஏ) 

I/த� வ�பைற ம�*� ஆ!வக 

க��ட� கிழ�� பா��த க��ட�, 

ெத�� ப�தி.    ,ந�பDவய� 614615

1.ந�பDவய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� ெத2வா�/-1 , 2.ந�பDவய� (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) யாதவ� ெத2, வா�/-3 , 3.ந�பDவய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) சிவ�ெகா�ைல 

ெத2வா�/3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அர� உய� நிைலப�ள� ெத�� பா��த 

 க��ட�   ,அத�ைப வட��  614602

1.அத�ைப வட��(வ.கி) அத�ைப  (ஊ) வ�ல�ப�ெகா�ைல வா�/-1 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க ப�ள�  

ேம�� க��ட�, வட�� ப�தி      

,அத�ைப வட�� 614602

1.அத�ைப வட��(வ.கி) அத�ைப  (ஊ) அத�ைப வட�� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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33 33 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�   

,கீழ�ெகா�?�கா/ 614615

1.ெகா�?�கா/ (வ.கி) பாதிர1ேகா�ைட (ஊ) வட��� ெத2 காள�ய�ம" ேகாவD� 

ெத2,கீழ�ெகா�?�கா/ , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா�சி ஒ"றிய ச>தாய Iட� 

கிழ�� பா��த க��ட�   

,கீழ�ெகா�?�கா/ 614614

1.ெகா�?�கா/ (வ.கி) பாதர1ேகா�ைட வடபாதி (ஊ) ேமல�ெகா�?�கா/ வா�/-3  , 

2.பாதர1ேகா�ைட வட��(வ.கி) ம�*� (ஊ) பாதிர1ேகா�ைட வட�� அ�பல�காரெத2 

வா�/-4  , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அர� உய� நிைலப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட� வட�� ப�தி   ,கா�டா�தி 

உ-சியவD/தி 614615

1.ெகா�?�கா/ (வ.கி) பாதிர1ேகா�ைட (ஊ) K உ-சியவD/தி வா�/-1 , 

2.பாதர1ேகா�ைட வட��(வ.கி) ம�*� (ஊ) பாதர1ேகா�ைட வட�� கா. உ-சிய 

வD/தி வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,பாதிர1ேகா�ைடெத��614615

1.பாதர1ேகா�ைட ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) பYமா நக� ஆதிதிராவDட� ெத2 வா�/-1 , 

2.பாதர1ேகா�ைட ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத�� ெத2 வா�/-1 , 

3.பாதர1ேகா�ைட ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆ7டா"ெகா�ைல வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த எM 

எM ஏ க��ட�   

,அன=தேகாபால,ர�614614

1.அன=தேகாபால,ர� ெத"பாதி(வ.கி)பாதர1ேகா�ைட ெத"பாதி (ஊ) அன=தேகாபால,ர� 

ெத"பாதி கீ;பாதி  வா�/ -4 , 2.அன=தேகாபால,ர� ெத"பாதி(வ.கி) பாதர1ேகா�ைட 

ெத"பாதி (ஊ) அன=தேகாபால,ர� ெத"பாதி அன=தேகாபால,ர� ேம�பாதி வா�/-3 , 

3.அன=தேகாபால,ர� வடபாதி(வ.கி) பாதர1ேகா�ைட ெத"பாதி (ஊ) அன=தேகாபால,ர� 

வடபாதி வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,அத�ைப 

ெத�� 614602

1.அத�ைப ெத��(வ.கி) அத�ைப  (ஊ) கிழ���ெத2,ேம��ெத2,ேநதாஜிநக� வா�/-3 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ைமய ப�தி   ,அத�ைப 

ெத�� 614602

1.அத�ைப ெத��(வ.கி) அத�ைப (ஊ) ேதா,�ெத2 க�ள�Eசி ெத2 வா�/-4 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊஒெதாப�ள� ெத�� 

பா��தஒ�/க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ந/வD�ேகா�ைட 614602

1.ந/வD�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�/-2 , 2.ந/வD�ேகா�ைட(வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ெபCயா�நக� காலணD வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத��  பா��த ,திய 

ஒ�/ க��ட�   ,ந/வD�ேகா�ைட 

614602

1.ந/வD�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) கீழ�ெத2 வா�/-1,2 , 2.ந/வD�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�   

,Pர"ெகா�ைல ந/வD�ேகா�ைட-614602

1.ந/வD�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச�க��ெகா�ைல, Pர1ெகா�ைல வா�/-1,2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊஒெதாப�ள� ெத�� 

பா��தஒ�/க��ட�   ,ெகா7���ள� 

 614602

1.ெகா7��ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ), ெகா7��ள� ேமல� ெத2 வா�/-1 , 

2.ெகா7��ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ), ெகா7��ள� கீழ�ெத2 வா�/-2, 3.ெகா7��ள� 

(வ.கி) ம�*� (ஊ), ெகா7��ள� ஆ�ற1கைர ெத2 வா�/-1 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ேம�� பா��த க��ட� ெத�� 

ப�தி.   ,ெகா7���ள�  614602

1.ெகா7��ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ), ெகா7��ள� >�கிய சாைல வா�/-1 , 

2.ெகா7��ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ),  ெகா7��ள� ச��கா� ேதா, வா�/-1, 

3.ெகா7��ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ), சீதா�பா�,ர� வா�/-1,99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,ெகா7���ள�  614602

1.<வைர மைட (வ.கி) ெகா7��ள� (ஊ) <வைர மைட வா�/-2 , 

2.ைப1கா�/வய�(வ.கி) ெகா7��ள� (ஊ) ைப1கா�/வய� வா�/-2 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஆதிதிராவDட ந ெதா ப�ள� ெத�� 

பா��த க��ட�    ,அலிவல� 614602

1.அலிவல� (வ.கி) ம�*� (ஊ) அலிவல� வா�/  1.2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,வட�� பா��த,ந/ ப�தி 

(எMஎMஏ க��ட�)   ,காயாZ� 614628

1.காயாZ� (வ.கி) ம�*� (ஊ) கிழ���ெத2,வட��ெத2,ந/�ெத2,ேமல�ெத2,வா�/ , 

2.காயாZ�(வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�பலகார� ெத2,வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க ப�ள�,(ஒ2 

வ�பைற க��ட�) ேம�� 

பா��த,வட�� ப�தி,ஒ�/�க��ட�   

,காயாZ� 614628

1.காயாZ� (வ.கி) ம�*� (ஊ) காவ�கார� ெத2 வா�/-2, 2.காயாZ�(வ.கி) ம�*� (ஊ) 

அ7ணா,ர� வா�/-2,3.காயாZ� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத�� ெத2 ஜQவா நக� வா�/-2, 

4.காயாZ�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ம1கா1�ள� வா�/-2,5.காயாZ�(வ.கி) ம�*� (ஊ) 

அ7ணாநக� வா�/-2,99.அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊஒந 

நிப�ள�ெத��பா��தஒ�/�க��ட�   

,Hவா[� 614628

1.Hவா[� (வ.கி) ம�*� (ஊ) Hவா[� வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,ெந!வாவD/தி 614 602

1.ெந!வாவD/தி (வ.கி) Hவா[� (ஊ) ெந!வாவD/தி வா�/-2 , 2.அன=தQMவர,ர� (வ.கி) 

Hவா[� (ஊ) அன=தQMவர,ர� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ெத�� பா��த ஒ�/�க��ட�   

,வா�டா�தி�ேகா�ைட 614628

1.வ\தைலவ�ட�  (வ.கி) வா�டா�தி�ேகா�ைட (ஊ) வ\தைல வ�ட� வா�/-3 , 

2.பYமா,ர� (வ.கி) வா�டா�தி�ேகா�ைட (ஊ) பYமா,ர�வா�/-4 , 3.வா�டா�தி�ேகா�ைட 

ெகா�?�கா/ (வ.கி) வா�டா�தி�ேகா�ைட(ஊ) வா�டா�தி�ேகா�ைட வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,வட�� பா��த ப�தி   

,வா�டா�தி�ேகா�ைட 614628

1.வா�டாதிேகா�ைட ெகா�?�கா/ (வ.கி)வா�டா�தி�ேகா�ைட (ஊ) கீழக�ெத2, 

கைட�ெத2, க�ள�ெத2, வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,கிழ�� பா��த க��ட�   

,வா�டா�தி�ேகா�ைட ெகா�?�கா/ 

614628

1.வா�டாதிேகா�ைட ெகா�?�கா/ (வ.கி) வா�டா�தி�ேகா�ைட (ஊ) 

ெவ�ைளய"ெத2,  வா�டா�தி�ேகா�ைட வா�/-2 , 2.வா�டாதிேகா�ைட 

ெகா�?�கா/ (வ.கி) வா�டா�தி�ேகா�ைட (ஊ) வா�டா�தி�ேகா�ைட வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த  

க��ட� ேமல ேகானா�ெத2   

,இைடயா�தி வட��  614628

1.இைடயா�தி வட��(வ.கி) இைடயா�தி (ஊ) அரச�க" ெத2,கா�தா1க" ெத2,ேகானா� 

ெத�� ெத2  , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல 

ப�ள�,ெத�� பா��த ேமல ேகானா� 

ெத2 (எMஎMஎ க��ட� ந/ அைற)   

,இைடயா�தி வட�� 614628

1.இைடயா�தி வட��(வ.கி) இைடயா�தி (ஊ) ப��கார"ெத2 வ7ணா1ெகா�ைல 

வா�/-7 , 2.இைடயா�தி வட��(வ.கி) இைடயா�தி (ஊ) ேமலேகானா� ெத�� ெத2  

வா�/-7 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,ெவ�ளாள�ெத2 

இைடயா�தி ேம�� 614628

1.இைடயா�தி வட��(வ.கி) இைடயா�தி (ஊ) ப�ள�ெத2 வா�/-4 , 2.இைடயா�தி ெத�� 

(வ.கி) இைடயா�தி (ஊ) ெவ�ளாள� ெத2 வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,இைடயா�தி கிழ��  614628

1.இைடயா�தி வட�� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேவளா�ப�� வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ. ஒ. ெதா. ப�ள�  ேம�� பா��த 

க��ட�, வட�� ப�தி   ,இைடயா�தி 

கிழ��  614628

1.இைடயா�தி  வட�� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ைகலா7� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�, ெத�� ப�தி   ,இைடயா�தி 

கிழ�� 614628

1.இைடயா�தி  வட�� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� வட��,ெத�� ெத2 வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊஒெதாப�ள�ெத��பா��தஒ�/க��ட

�   ,ெச2வாவD/தி வட�� 614628

1.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ெவ���கா/, அ�பல�கார� 

ெத2  வா�/-1 , 2.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) 

ெவ���கா/ ஆதிதிராவDட�ெத2 வா�/-1 , 3.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) 

ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) பைனப"ெத2 வா�/-2 , 4.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) 

ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ஆவDைட�ெத2 வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ஒ�/�க��ட�கிழ�� பா��த 

ெத�� ப�தி (ஐ=தா� வ�, க��ட�) 

  ,ெச2வாவD/தி வட�� 614628

1.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ெச��யா�ெத2 வா�/-2 , 

2.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ெவ�ளாள�ெத2 வா�/-2 , 

3.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ேமலஆதிதிராவDட�ெத2 

வா�/-2 , 4.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) வ Qரமா"�ள�ெத2 

வா�/-2 , 5.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) த7டா�ள�ெத2 

வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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�கப�ள� 

கிழ�� பா��த வட��ப�தி ஒ�/ 

க��ட� உைடயா� ெத2,   

,ெச2வாவD/தி வட�� 614628

1.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) கீழ உைடயா� ெத2,  வா�/-

3 , 2.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ேமலஉைடயா� ெத2, 

வா�/-3 , 3.ெச2வாவD/தி வடபாதி (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ஈEசா" வD/தி 

நாக" ெத2  வா�/-3 , 4.ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) க�ள�ெத2 வா�/-4 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,கிழ�� பா��த ெத�� ப�தி 

ஒ�/�க��ட�,உைடயா� ெத2   

,ெச2வாவD/தி வட�� 614628

1.PCயநாராயண,ர� (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ஈEச"வD/தி வா�/-4 , 

2.PCயநாராயண,ர� (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) ,<நக� வா�/-4 , 

3.PCயநாராயண,ர� (வ.கி) ெச2வாவD/தி வட�� (ஊ) PCயநாராயண,ர� வா�/-4 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ெச2வாவD/தி ெத�� 614628

1.ெச2வாவD/தி ெத"பாதி(வ.கி) ம�*� (ஊ) சாயDேதா, வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த  

க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,ெச2வாவD/தி ெத�� 614628

1.ெச2வாவD/தி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) Iைழய" ெத2 வா�/-3 , 

2.ெச2வாவD/தி ெத"பாதி(வ.கி) ம�*� (ஊ) ேபா�திய�மா� நக�  வா�/-3 , 

3.ெச2வாவD/தி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) மாCய�ம"ேகாவD� ெத2 வா�/-3 , 

4.ெச2வாவD/தி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேகானா�  ெத2  வா�/-3 , 

5.ெச2வாவD/தி ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�மEச"ெத2 வா�/-3 , 6.ெச2வாவD/தி 

ெத"பாதி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட�ந/�ெத2 வா�/-3 , 7.ெச2வாவD/தி 

ெத"பாதி(வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட�கீழ�ெத2 வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,மட�தி�கா/ 614628

1.மட�தி�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) மட�தி�கா/ ேரா/,கீழ�ெத2 ,ேமல�ெத2,அ!யனா� 

ேகாயD� ெத2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த பD" 

ப�க க��ட�   ,மட�தி�கா/ 614628

1.மட�தி�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) PCயனாராயன,ர� ேரா/, காலன� , ெத��ப�தி,, , 

2.மட�தி�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) பD�ைளயா�ேகாவD� ேரா/ ெத��ப�தி   வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊ.ஒ.ந.நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,வலச�கா/ 614628

1.<றவD�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெமயD"ேரா/, ேபராZரணD ெமயD"ேரா/, வலச�கா/ 

ெமயD" , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊ.ஒ.ந.நிைலப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,வலச�கா/ 614628

1.தி2Eசி�ற�பல� ேம�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ)  நCய1கா/ ேரா/ வா�/-4 , 

2.<றவD�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ)  நCய1கா/ ேரா/ வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 கைலமக� உதவD ெப*� ந நி ப�ள� 

வட�� பா��த  க��ட�, ேம�� ப�தி 

  ,<றவD�கா/ 614628

1.<றவD�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) அற=தா1கி ேபராZரணD ெமயD"ேரா/  ,ேபராZரணD 

ெமயD" , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 கைலமக� உதவD ெப*� ந நி ப�ள� 

வட�� பா��த  க��ட�, கிழ�� ப�தி 

  ,<றவD�கா/ 614628

1.<றவD�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமல�ெத2, �ப"ெத2, ஆ�ற1கைர�ெத2  வா�/-1 

, 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ,ன�த ஆேரா�கிய அ"ைன ேம நி 

ப�ள� ேம�� ப�தி , அைற எ7 4   

,,ன�வாச� 614628

1.,னவாச� கிழ�� (வ.கி) ,னவாச�(ஊ) ,னவாச� ெத�� ெத2வா�/-1 , 2.,னவாச� 

கிழ�� (வ.கி),னவாச�   (ஊ) ந/�ெத2வா�/-1 , 3.,னவாச� கிழ�� (வ.கி) ,னவாச� 

(ஊ) ேகாவD� ெத2வா�/-1 , 4.,னவாச� கிழ�� (வ.கி),னவாச� (ஊ) வட�� ெத2வா�/-

1 , 5.,னவாச� கிழ�� (வ.கி),னவாச�(ஊ) க�ள� ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,,ன�வாச� 614628

1.,னவாச�கிழ��(வ.கி) ,னவாச�(ஊ) வட��,னவாச�வா�/-3 , 2.,னவாச� கிழ�� 

(வ.கி) ,னவாச� (ஊ) அ�பலகார� ெத2வா�/-3 , 3.,னவாச�கிழ��(வ.கி) ,னவாச� (ஊ) 

ஆதிதிராவDட�ெத2வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த  

க��ட�   ,,ன�வாச� 614628

1.,னவாச�ேம��(வ.கி) ,னவாச� (ஊ) இராமகி2_ணா,ர�வா�/-4 , 

2.,னவாச�ேம��(வ.கி) ,னவாச� (ஊ) கீழ,னவாச�வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

75 75 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த  

க��ட�   ,,ன�வாச� 614603

1.,னவாச� ேம�� (வ.கி) ,னவாச� (ஊ) பDளா" ��யD2, கிழ��வா�/-2 , 

2.,னவாச� ேம�� (வ.கி) ,னவாச� (ஊ) பDளா" ��யD2, ேம��வா�/-2 , 

3.,னவாச� ேம�� (வ.கி) ,னவாச� (ஊ)  >2க" ெத2வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ,ன�த ஆேரா�கிய அ"ைன 

ேம�நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட� கிழ�� ப�தி அைற எ7-3.   

,,ன�வாச� 614603

1.,னவாச� கிழ�� (வ.கி) ,னவாச� (ஊ) ப�ள�� ெத2 வா�/ 2 , 2.,னவாச� ேம�� 

(வ.கி) ,னவாச� (ஊ) �றி-சி நக�வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊ.ஒ.ந.நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ேம�/வய�

1.�றிEசி (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேம�/ வய� பன1கா/, இ=திராநக� வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊ ஒ ந/ நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,�றிEசி 614602

1.�றிEசி  (வ.கி) ம�*� (ஊ) �றிEசி, ெத��ெத2,வட��ெத2,ேஜாதி,ர� சீன�வாச,ர� 

, 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊ.ஒ.ந.நிைலப�ள�வட��பா��தஒ�/க

��ட�   ,பால�தள�  614602

1.பால�தள� (வ.கி) ம�*� (ஊ) பால�தள� வா�/-1 , 2.எ\�தாணD வய�(வ.கி) பால�தள� 

(ஊ) எ\�தாணD வய� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�  

ெத�� பா��த ஒ�/ க��ட�   

,மணவய�  614602

1.எ7ணாணD வய�(வ.கி) பால�தள� (ஊ) எ7ணாணD வய� வா�/-1 , 2.மணவய� (வ.கி) 

பால�தள� (ஊ) மணவய� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�, வட�� ப�தி   

,க\க,லி�கா/  614602

1.க\�,ள��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) க\�,ள��கா/ கீழ�ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊ ஒ. ெதா. ப�ள� ேம�� பா��த  

க��ட�, ெத�� ப�தி   

,க\க,லி�கா/  614602

1.க\�,ள��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) க\�,ள��கா/ ேமல�ெத2 வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,க\�,லி�கா/  614602

1.பD�ல1�ழி (வ.கி) க\�,ள��கா/ (ஊ) பD�ல1�ழி வா�/-3 , 2.க\�,ள��கா/(வ.கி) 

ம�*� (ஊ) அCசன� ெத2 வா�/-3 , 3.க\�,ள��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) �>ள1�ழி 

வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த 

க ��ட�, ேம�� ப�தி   ,ப7ணவய� 

614602

1.ப7ணவய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) வட���ெத2 வா�/-1 , 2.ப7ணவய�(வ.கி) ம�*� 

(ஊ) ெத���ெத2 வா�/-1 , 3.ப7ணவய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) க�மய1க7ணD ெத2 

வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,ப�ளேச�திவய� 

ப7ணவய�-�=த�ராஜ,ர�  614602

1.I�தா�வய�(வ.கி) ப7ணவய� (ஊ) �=த�ராஜ,ர� வா�/-3 , 2.I�தா�வய�(வ.கி) 

ப7ணவய� (ஊ) I�தா�வய� வா�/-3 , 3.ப7ணவய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�ேப�கா� 

நக�, தி2வ�?வ� நக�   வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   ,ப�ள�`� 

614803

1.ப�ள�`� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) ெவ�ளாள� ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 ஊரா�சி ஒ"றிய  ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி  

 ,ப�ள�`� 614803

1.ப�ள�`� (வ.கி) ம�*� (ஊ) எைடய� ெத2 வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த  

க��ட�   ,ப�ள�`� 614803

1.ப�ள�`� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) ஆதி திராவDட� ெத2  வா�/ 3 , 2.ப�ள�`� 

ஆல��கா/ (வ.கி) ப�ள�`�(ஊ) ஆல��கா/ வா�/ 4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஆ தி நல ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

ஒ�/க��ட�   ,நாரா7� 614803

1.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேகானா� ெத2 வா�/-2 , 2.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� ெத2 வா�/-2 , 3.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

அ�பல�கார�ெத2 வா�/-2 , 4.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) >கமதிய�ெத2 வா�/-

3 , 5.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ராஜமட�தா�ெத2 வா�/-3 , 6.ெசா�கநாத,ர� 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) கீழ�கா/ வா�/-3 , 7.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ப�மாகாலன� 

வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,ஒள�ராம"கா/- 614803

1.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) க�ள�ப�� வா�/-1 , 2.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) 

ம�*�  (ஊ) ஆய�தா�� வா�/-1 , 3.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) ஒள�ராம"கா/ 

வா�/-1 , 4.ெசா�கநாத,ர� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) I�த"மைன வா�/-1 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த , 

கிழ�� ப�தி   ,ெகா�?�கா/ 614723

1.ெகா�?�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆ7�வய� வா�/ 1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ெகா�?�கா/ 614723

1.ெகா�?�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) சி"னஆaைடயா� ேகாவD� ெகா�?�கா/ வா�/ 1 

, 2.ெகா�?�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� ெத2 வா�/ 2 , 3.ெகா�?�கா/  

(வ.கி) ம�*� (ஊ) அ=ேதாணDயா�,ர� வா�/ 2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,ஆ7��கா/ 

614723

1.ஆ7��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட�ெத2 வா�/ 3 , 2.ஆ7��கா/ (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) அக>ைடயா" ெத2 வா�/ 1 , 3.ஆ7��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ெவ�ளாள�ெத2 வா�/ 1 , 4.ஆ7��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�பலகாரெத2 வா�/ 2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட� ேம��ப�தி   ,ஆ7��கா/ 

614723

1.உதய>ைடயா" (வ.கி) ஆ7��கா/ (ஊ) உதய>ைடயா" வா�/-3 , 2.ஆ7��கா/ 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட� காலன� வா�/-3 , 3.ஆ7��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ஆதிதிராவDட� ெத2, ெநா7�ெதா,  வா�/-3 , 4.ஆ7��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

திC��ள� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,ஆ7��கா/ 

614723

1.ம2த1காவய�(வ.கி) ஆ7��கா/ (ஊ) ம2த1காவய� வா�/ -4 , 2.எ��வய�(வ.கி) 

ஆ7��கா/ (ஊ) எ��வய� வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�   

,,<ப��ண� 614723

1.,<ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) கைரb� ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 21 of 53



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�  

கிழ�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,,<ப��ண� 614723

1.,<ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) >கமதியா�ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க ��ட� ெத�� ப�தி    

,,<ப��ண� 614723

1.ெவள�வய� (வ.கி) ,<ப��ண� (ஊ) ெவள�வய� வா�/-2 , 2.ெவள�வய�(வ.கி) 

,<ப��ண� (ஊ) ெவள�வய� �ள� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 அ ேம நி ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,ம�லிப��ண� 614723

1.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) வட�� ெத2 வா�/ 3 , 

2.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) காசி�அப�ெத2 வா�/ 3 , 

3.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) உம�,லவ�ெத2 வா�/ 3 , 

4.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ராம�ேகாவD�ெத2 வா�/ 3 , 

5.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ம�லிப��ன� ேரா/  வா�/ 3 , 

6.க�ள�வய�(வ.கி) சரேப=திரராஜ"ப��ண�  (ஊ) க�ள�வய� வா�/ 3 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 அ ேம நி ப�ள� ெத�� பா��த 

க ��ட� கிழ�� ப�தி   

,ம�லிப��ண� 614723

1.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) வட��ெத2 வா�/ 3 , 

2.சரேப=திரராஜ"ப��ண�  (வ.கி) ம�*� (ஊ) உம�,லவ� ெத2 வா�/ 3 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 அ ேம நிப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

ேம�� ப�தி   ,ம�லிப��ண� 614723

1.சரேப=திரராஜ"ப��ண�  (வ.கி) ம�*� (ஊ) தி,���தா" ெத2 வா�/ 3 , 

2.சரேப=திரராஜ"ப��ண�  (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஹாபD இமா� ெத2  வா�/  3 , 

3.சரேப=திரராஜ"ப��ண�  (வ.கி) ம�*� (ஊ) சீத�காதி ெத2  வா�/ 3 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ம�லிப��ண� 614727

1.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ராம�ேகாவD� ெத2 வா�/ 1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த  

க��ட�,, வட�� ப�தி   

,ம�லிப��ண� 614727

1.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ,<மைன�ெத2 வா�/ 1 , 

2.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேக� காலன�  வா�/ 1 , 

3.சரேப=திரராஜ"ப��ண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�/ 2 , 

4.க�ள�வய�(வ.கி) சரேப=திரராஜ"ப��ண�  (ஊ) க�ள�வய� வா�/ 2 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊ ஒ ந நி ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,சி"னமைண 614723

1.சரேப=திரராஜ"ப��ன� (வ.கி) ம�*� (ஊ) சி"னமைன வா�/-3 , 

2.சரேப=திரராஜ"ப��ன� (வ.கி) ம�*�(ஊ) மேனாரா காலன� வா�/-3 , 

3.க�ள�வய�(வ.கி) சரேப=திரராஜ"ப��ன� (ஊ) க�ள�வய� வா�/-3 , 

4.சரேப=திரராஜ"ப��ன� (வ.கி) ம�*� (ஊ) S.R.ப��ண� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�     ,இர7டா�,லி�கா/ 614723

1.இர7டா�,ள��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச��யா�ெத2 வா�/-1 , 2.இர7டா�,ள��கா/ 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) கா�டா*கைர வா�/-1 , 3.இர7டா�,ள��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

அCசனகாலன� வா�/-1 , 4.த"டாமைர�கா/ (வ.கி) இர7டா�,ள��கா/ (ஊ)  

ேவளா��� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 அர� உய�நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

2வ< க��ட�   ,இர7டா�,லி�கா/ 

614723

1.இர7டா�,ள��கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) யாதவ�ெத2 வா�/-1 , 2.ப�ள�ஓடவய� (வ.கி) 

இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) நவ�ெகா�ைல வா�/-2 , 3.ப�ள�ஓடவய� (வ.கி) 

இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) ெமயD"ேரா/ வா�/-2 , 4.ப�ள�ஓடவய� (வ.கி) 

இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) நாண�திட� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� 

அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 அர� உய�நிைல ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�      ,இர7டா�,லி�கா/ 

614723

1.அலமதி�கா/ (வ.கி) இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) அலமதி�கா/ வா�/ 2 , 2.அலமதி�கா/ 

(வ.கி) இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) ஆதிதிராவDட�காலன� வா�/ 2 , 3.அலமதி�கா/ (வ.கி) 

இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) கைட�ெத2 வா�/ 2 , 4.மறவ"வய�(வ.கி) 

இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) மறவ"வய� வா�/ 2 , 5.மறவ"வய�(வ.கி) 

இர7டா�,ள��கா/ (ஊ) ெநேபாைட வா�/ 2 , 6.,திCவய�(வ.கி) இர7டா�,ள��கா/ 

(ஊ) ,திCவய� வா�/ 3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,கCசவய� 614723

1.அழகியநாயகி,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) அழகியநாயகி,ர� வா�/-2 , 2.எரள�வய�(வ.கி) 

அழகியநாயகி,ர� (ஊ) எரள�வய� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,கCசவய� 614723

1.கCசவய� (வ.கி) அழகியநாயகி,ர�  (ஊ) பழயஆMப�திCேரா/ வா�/ 1 , 2.கCசவய� 

(வ.கி) அழகியநாயகி,ர�, (ஊ) ப�ள�வாச�ெத2 வா�/ 1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

110 110 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,வட�� பா��த ேம�� ப�தி 

(அைன�< கிராம அ7ணா ம*மல�Eசி 

தி�ட க��ட�)   ,கCசவய� 614723

1.கCசவய� (வ.கி) அழகியநாயகி,ர� (ஊ) ெத��ெத2 வா�/ 1 , 2.கCசவய� (வ.கி) 

அழகியநாயகி,ர� (ஊ) >MN�ெத2 வா�/ 1 , 3.கCசவய� (வ.கி) அழகியநாயகி,ர� 

(ஊ) கCச�ள� ேம�� வா�/ 1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட� ெத��ப�தி   ,,�கர�ைப 

614803

1.,�கர�ைப (வ.கி) ம�*�  (ஊ) பா/வா" ெகா�ைல வா�/ 4 , 2.,�கர�ைப (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) தி�ல1கா/ ேம�� வா�/ 3 , 3.,�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) தி�ல1கா/ 

கிழ�� வா�/ 4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட� வட�� ப�தி     ,,�கர�ைப 

614803

1.,�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேம����கா/ வா�/-2 , 2.,�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

,<���யD2, வா�/-1 , 3.,�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) ,�கர�ைப வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க ��ட�, ைமய ப�தி   ,கீழHவாண� 

614803

1.Hவாண� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமலHவாண� , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� வட�� ப�தி   

,கீழHவாண� 614803

1.Hவாண� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) கீழHவாண� , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� 

அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�   ,க�டய1கா/ 

உ�கைட 614803

1.மத"ப�டZ� (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) மத"ப�டZ� வா�/ 4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஆ தி நல ெதாட�கப�ள� ேம�� 

பா��த க��ட�, ெத�� ப�தி   

,ந/வD��றிEசி-614803

1.ந/வD��றிEசி(வ.கி) ஓ�ட"கா/ (ஊ) வட��-ெத�� வா�/2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,க�ைடய1கா/ உ�கைட 

614803

1.க�டய1கா/உ�கைட (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) அ�பா�,ர� வா�/-1 , 2.க�டய1கா/ 

உ�கைட (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) க�டய1கா/உ�கைட வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�, வட�� ப�தி   

,நவ�ெகா�ைல�கா/  614803

1.ஒ�ட1கா/உ�கைட (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) நவ�ெகா�ைலகா/ வா�/ 1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,ேகாரவய�கா/ 614803

1.ஒ�ட1கா/ உ�கைட (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) ேகாரவய�கா/ வா�/ 2 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 g க2ைபயா உைடயா� நிைனa 

ெதாட�கப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட� கிழ�� ப�தி   ,ஒ�ட1கா/- 

614803

1.ஒ�ட1கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமலஒ�ட1கா/ வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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 g க2ைபயா உைடயா� நிைனa 

ெதாட�க ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

ேம�� ப�தி   ,ஒ�ட1கா/- 614803

1.ஒ�ட1கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) சி"னெத��ெத2,மாCய�ம"ேகாயD�ெத2 வா�/-1 , 

2.ஒ�ட1கா/  (வ.கி) ம�*� (ஊ) ந/மைன�கா/ வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 g க2ைபயா உைடயா� 

நிைனaஉதவDெப*�ெதாப�ள�ெத��பா�

�தஓ�/க��ட�ேம��ப�தி   

,ஒ�ட1கா/ 614803

1.ஒ�ட1கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ந�லமா" ,-ைச வா�/-3 , 2.ஒ�ட1கா/ (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ஊமEசி ,-ைச வா�/-3 , 3.ஒ�ட1கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ந/மைன�கா/ 

வா�/-3 , 4.ஒ�ட1கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) நேடசேதவ� காலணD வா�/-3 , 5.ஒ�ட1கா/ 

(வ.கி) ம�*� (ஊ) கைட�ெத2 வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ெபCயெத��கா/ 614803

1.ஒ�ட"கா/உ�கைட (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) ஒ�ட"கா/உ�கைட வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைலப�ள�  

கிழ��பா��த  க��ட�   

,ெபCயெத��கா/614803

1.ஒ�ட"கா/ உ�கைட (வ.கி) ஒ�ட"கா/ (ஊ) ெபCயெத�� கா/ வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த ஆ� சி சி க��ட�   

,ெபா�க"வD/தி -614628

1.தி2Eசி�ற�பல� ேம�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) ெபா�க" வD/தி வா�/ - 4 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
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126 126 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த ஆ� சி சி பைழய 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,தி2Eசி�ற�பல� 614628

1.தி2Eசி�ற�பல� ேம�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) ெபா�க"வD/தி ெத��, 

கCகால" ெத2 சி�<�கா/வ4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��தேம�� 

ப�தி  க��ட�   ,தி2Eசி�ற�பல� 

614628

1.தி2Eசி�ற�பல� ேம�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) கைட வ Qதி  வா�/ 2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 அரசின� ேம� நிைலப�ள� வட�� 

பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி   

,தி2Eசி�ற�பல� 614628

1.தி2Eசி�ற�பல� ேம�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) ேமல�கா/ வா�/ 3 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க ��ட�, வட�� ப�தி   

,தி2Eசி�ற�பல� 614628

1.தி2Eசி�ற�பல� கிழ�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) எM.வD. நக� ேகாவD� ெத2   

வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�, ெத�� ப�தி   

,தி2Eசி�ற�பல� 614628

1.தி2Eசி�ற�பல� கிழ�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) தி2Eசி�ற�பல� எைடய� ெத2 

 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ெத�� பா��த க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,தி2Eசி�ற�பல� 614628

1.தி2Eசி�ற�பல� கிழ�� (வ.கி) தி2Eசி�ற�பல� (ஊ) வலEேசC�கா/ வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,கள�`� நாடா1கா/ 614816

1.கள�`� கிழ�� (வ.கி) கள�`� (ஊ) கள�`� வா�/-3,4 , 2.கள�`� கிழ�� (வ.கி) 

கள�`� (ஊ) நாடா1கா/  வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,கள�`� ேம�� 614816

1.கள�`� ேம��(வ.கி) கள�`� (ஊ) கள�`� ேம��  வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,கள�`� ேம�� 614816

1.கள�`� ேம��(வ.கி) கள�`� (ஊ) கள�`� ேம��  வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,கள�`� கிழ�� 614804

1.கள�`� கிழ�� (வ.கி) கள�`� (ஊ) ெபா�க"வD/திவட��ெத2,கிழ��ெத2, 

ஆ�<�கைரெத2 வ      , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அ உ நி ப�ள� ெத�� பா��த க��ட�  

 , கள�`� சி�<�கா/- 614804

1.கள�`� ேம��(வ.கி) கள�`� (ஊ) பD�ைளயா� ேகாவD�ெத2 வா�/-2 , 2.கள�`�  

ேம��(வ.கி) கள�`� (ஊ) கண�க" ெத2 வா�/-2 , 3.கள�`� ேம��(வ.கி) கள�`� 

(ஊ) அர"மைன ெதா, வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 அ உ நி ப�ள� ெத��  பா��த க��ட� 

  , கள�`� சி�<�கா/- 614628

1.கள�`� ேம��(வ.கி) கள�`�(ஊ) >ணDயா"� ெத2 வா�/-1 , 2.கள�`� 

ேம��(வ.கி) கள�`� (ஊ) காள�ய�ம"ேகாவD�ெத2 வா�/-1 , 3.கள�`� 

ேம��(வ.கி)கள�`� (ஊ) ,�ளா"வD/தியா"ெத2 வா�/-1 , 4.கள�`�ேம��(வ.கி) 

கள�`�(ஊ) ெமயD"ேரா/ வா�/-1 , 5.கள�`� ேம�� (வ.கி)கள�`� (ஊ) 

பளள��Iட�ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த  

க��ட� ேம�� ப�தி   

,ெச2வாவD/தி ெத�� 614628

1.ெச2வாவD/தி ெத��(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச��யா� ெத2 வா�/-1 , 2.ெச2வாவD/தி 

ெத��(வ.கி) ம�*� (ஊ) Iைழய" ெத2  வா�/-1 , 3.ெச2வாவD/தி ெத��(வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ெச��யா�, க�ள�, ெவ�ளாள� ெத2 வா�/-1 , 4.கி2_ணா,ர� (வ.கி) 

ெச2வாவD/தி ெத�� (ஊ) கி2_ணா,ர� Wd-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, கிழ��ப�தி   ,>MN� 

ெத2 ஆவண� 614623

1.ெபCயநாயகி,ர� (வ.கி) ம�*� ஊ ஆவண�bன�ய"HசாCெத2வா�/-4 , 

2.ெபCயநாயகி,ர� (வ.கி) ம�*� ( ஊ) HசாCெத2ேரா/-1வா�/-4 , 3.ெபCயநாயகி,ர� 

(வ.கி) ம�*� ( ஊ)  HசாCெத2ேரா/-2வா�/-4 , 4.ெபCயநாயகி,ர�  (வ.கி) ம�*� ( ஊ) 

 மாCய�ம"ேகாவD�ேரா/வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�,   ேம�� ப�தி   ,>MN� 

ெத2 ஆவண�614623

1.ஆவண�  (வ.கி) ம�*� ( ஊ) ஆவண� வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

141 141 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,>MN� 

ெத2 ஆவண� 614623

1.ெபCயநாயகி,ர� (வ.கி) ம�*� ( ஊ)  ெபCயநாயகி,ர� வா�/-1 , 2.ஆவண� (வ.கி) 

ெபCயநாயகி,ர� ( ஊ)  ேப�ைட வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊ.ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�,  ேம�� பாக�   ,>MN� 

ெத2 ஆவண� ேம��614623

1.ஆவண� (வ.கி) ெபCயநாயகி,ர� ( ஊ)  >MN�ெத2 வா�/-1,2 , 2.ஆவண� (வ.கி) 

ெபCயநாயகி,ர� ( ஊ)  அக>ைடயா�ெத2 வா�/-1,2 , 3.ஆவண� (வ.கி)  

ெபCயநாயகி,ர� ( ஊ) ஆதிதிராவDட�ெத2 வா�/-1,2 , 4.ெபCயநாயகி,ர�  (வ.கி) ம�*� 

( ஊ) <F�கவD/திெத�� வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊ ஒ ெதா ப�ள�  கிழ�� பா��த, 

க ��ட�   ,அக>ைடயா� 

ெத2ெபCயநாயகி,ர�614623

1.ெபCயநாயகி,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெபCயநாயகி,ர� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊ ஒ ந/ நிைல ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,<F�கவD/தி 614623

1.ெபCயநாயகி,ர�  (வ.கி) ம�*� ( ஊ) <F�கவD/திவா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஆதி. நல, உய� நிைல ப�ள� ேம�� 

பா��த I/த� க��ட�   

,க�jரணD�கா/ 614804

1.க�jரணD�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) க�jரணD�கா/வா�/-1,2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஆதி திராவDட�  நல உய� நிைலப�ள� 

வட�� பா��த  க��ட�  கிழ�� 

ப�தி,   ,க�jரணD�கா/ 614804

1.காலக� (வ.கி)ம�*� (ஊ) காலக� அைன�கா/ வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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147 147 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�   

,ெகா7ண�கா/  614804

1.காலக� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெகா"ன�கா/வா�/-1 , 2.காலக� (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

நாடா�ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 அர� உய� நிைலப�ள� வட �� 

பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி    

,ெகா"ன�கா/ 614804

1.காலக� (வ.கி) ம�*� (ஊ) காலக� ெகா"ன�கா/ -வா�/-1 , 2.காலக� (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) தி2HரணD�கா/ வா�/-2 , 3.காலக�(வ.கி) ம�*� (ஊ) அ-PரணD�கா/வா�/-3 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊ ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,காலக� 614804

1.காலக� (வ.கி) ம�*� (ஊ) காலக� ச�திர� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊ ஒ.ெதா.ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,காலக� 614804

1.காலக� (வ.கி) ம�*�(ஊ) காலக� �ப�வா�/-4 , 2.காலக� (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

காலக� மிதிய���கா/வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,சீவ"�றிEசி 614804

1.பைழயநகர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) சீவ"�றிEசி ,பழயநகர� வா�/-1 , 2.ெதா=<,ள��கா/ 

(வ.கி) பழயநகர� (ஊ) ெதா=<,ள��கா/ வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�  

வட�� பா��த க ��ட�   

,ெத"ன1��வட�� 614804

1.ெத"ன1�� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத"ன1��வா�/-1 , 2.ெத"ன1��(வ.கி) ம�*� 

(ஊ) ெத"ன1�� வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

,ெத�� பா��த க��ட�   ,நாடாகா/ 

614804

1.மாவ/�றிEசி (வ.கி) ம�*� (ஊ) மாவ/�றிEசி, நாடாகா/வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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154 154 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�  

ெத�� பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி  

 ,ெத"ன1�� உ�கைட 614804

1.மாவ/ �றிEசி(வ.கி) ம�*� (ஊ) இ=திரா நக� மாவ/ �றிEசிவா�/-3 , 2.மாவ/ 

�றிEசி(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச�வவDநாயக ,ர� மாவ/ �றிEசிவா�/-4 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க ப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�,ேம�� ப�தி   

,ெத"ன1�� உ�கைட 614804

1.மாவ/ �றிEசி(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத"ன1�� உ�கைட மாவ/ �றிEசிவா�/-6 , 

2.மாவ/ �றிEசி(வ.கி) ம�*� (ஊ) ஊரணDகைர கீழ�கா/  மாவ/ �றிEசிவா�/-6 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�  

வட�� பா��த க��ட�   ,மாவ/ 

�றிEசி ேம��- 614804

1.மாவ/�றிEசி (வ.கி) ம�*� (ஊ) மாவ/�றிEசிேம��ெத2வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த ,திய க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,அ�ைமயா7� 614623

1.அ�ைமயா7�(வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�ைமயா7� வா�/ -2 , 2.அ�ைமயா7�(வ.கி) 

ம�*� (ஊ) அ�ைமயா7� வா�/ -3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த வட�� ப�தி ,திய 

க��ட�   ,அ�ைமயா7� 614623

1.அ�ைமயா7� (வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�ைமயா7� வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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159 159 அரசின� உய�நிைலப�ள�  வட�� 

பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,ஏனாதிகர�ைப -614623

1.ப-சநதி,ர� (வ.கி) அ�ைமயா7� (ஊ) ப-சநதி,ர�,வா�/-3 , 2.ஏனாதி கர�ைப (வ.கி) 

அ�ைமயா7�  (ஊ) ஏனாதிகர�ைப ,உைடயா�ெத2 வா�/ 4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 அரசின� உய�நிைலப�ள�  வட�� 

பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ஏனாதிகர�ைப 614623

1.ஏனாதி கர�ைப(வ.கி) அ�ைமயா7� (ஊ) ஏனாதிகர�ைப வா�/ 5 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 அ.உ.நி.ப�ள� ெத�� பா��த  க��ட�   

,ைப1கா� 614623

1.ைப1கா�(வ.கி)ம�*� (ஊ) ைப1கா�(கிழ��) வா�/-1 , 2.ைப1கா�(வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ைப1கா� ேம��)  வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   

,சாணா�கைர 614623

1.சாணாகைர(வ.கி) ம�*� ைப1கா� (ஊ) சாணாகைர வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   

,ஆ7டா�ேகா�ைட-614623

1.ஆ7டா�ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� ைப1கா� (ஊ) ஆ7டா�ேகா�ைட வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க ��ட�   

,ெச1கம1கல� 614804

1.ெச1கம1கல�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச1கம1கல� ேமல�ெத2,ெத��ெத2 வா�/-1 , 

2.ெச1கம1கல�(வ.கி) ம�*�  (ஊ) ேகாவD�ெத2,வட��ெத2 வா�/-2 , 

3.ெச1கம1கல� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) கீழ�ெத2வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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165 165 அ.உ.நி.ப�ள� ேம�� பா��த க��ட�, 

ந/ ப�தி   ,ெச1கம1ல� 614804

1.ெச1கம1கல� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) ெச1கம1கல�-ெத��ெத2வா�/-1 , 

2.ெச1கம1கல� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) வட��ெத2வா�/-2 , 3.ெர1கநாயகி,ர�(வ.கி) 

ெச1கம1கல� (ஊ) கீழ�ெத2,ெர1கநாயகி,ர� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 அரசின� ஆ7க� ேமன�ைலப�ள�, 

ேம�� பா��த க ��ட�, வட�� ப�தி  

 ,ேபராZரணD   614804

1.ேபராZரணD (ேப) அழகபா ெத2 வா�/-3 , 2.ேபராZரணD (ேப) கீழவ Qதி வா�/-3 , 

3.ேபராZரணD (ேப) சி"ைனயா ெத2 வா�/-3  , 4.ேபராZரணD (ேப) ெத��வ Qதி வா�/-3 , 

5.ேபராZரணD (ேப) ேகா�டவய� வட��� ெத2வா�/-3 , 6.ேபராZரணD (ேப) 

ேகா�டவய� ெத��� ெத2வா�/-3 , 7.ேபராZரணD (ேப) ப�ள�வாச� ேரா/வா�/-3 , 

8.ேபராZரணD (ேப) ெமயD"ேரா/ ைஹMI�ேரா/வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரசின� மகள�� ேமன�ைலப�ள� 

ெத�� பா��த ஒ�/ க��ட� ேம�� 

ப�தி   ,ேபராZரணD  614804

1.ேபராZரணD (ேப) ஆaைடயா� ேகாவD� ேரா/வா�/-6 , 2.ேபராZரணD (ேப) ச7>க� 

ெத2வா�/-6 , 3.ேபராZரணD (ேப) வ Qரப" ெத2வா�/-6 , 4.ேபராZரணD (ேப) ரயD�ேவ 

ைல" கிழ�� ெத2வா�/-9 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 அரசின� மகள�� ேமன�ைலப�ள� 

ெத�� பா��த ஒ�/ க��ட�, கிழ�� 

ப�தி   ,ேபராZரணD  614804

1.ேபராZரணD (ேப) நா�டாணD�ேகா�ைட ��கிரவார�க�டைளெமயD"ேரா/வா-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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169 169 அர� ெப7க� ேம�நிைல ப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�,கிழ�� ப�தி 

அைற எ7-6.   ,ேபராZரணD  614804

1.ேபராZரணD (ேப)ேக.ேக நக� வா�/-4, 2.ேபராZரணD (ேப) �றவ� காலன�வா�/-

4,3ேபராZரணD (ேப)ேச< ேரா/ வா�/-4,99.அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 அர� ெப7க� ேம�நிைல ப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�,கிழ�� ப�தி 

அைற எ7-7.   ,ேபராZரணD  614804

1ேபராZரணD (ேப) பா=த�ள� வா�/-4, 2.ேபராZரணD (ேப) எ�ஜிஆ� நக� வா�/-

4,3.ேபராZரணD (ேப)அ7ணா நக� வா�/-4,99.அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 அரசின� மகள�� ேம�நிைலப�ள�, 

ெத�� பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி  

 ,ேபராZரணD 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ஆன=தவ�ள�,ர� வா!�கா� ெத2வா�/-8 , 2.ேபராZரணD (ேப) கீழ� 

ெத2வா�/-8 , 3.ேபராZரணD (ேப) நQலக7ட" 2வ< ெத2வா�/-8 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 அரசின� மகள�� ேம�நிைலப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ேபராZரணD 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ரயD�ேவ ைல" ேமல ெத2வா�/-9 , 2.ேபராZரணD (ேப) 

நQலக7டபD�ைளயா� ேகாவD� ெத2வா�/-7 , 3.ேபராZரணD (ேப) அ�ேப�கா� 

ேரா/வா�/-7 , 4.ேபராZரணD (ேப) சி"ன�த�பD ேரா/வா�/-7 , 5.ேபராZரணD (ேப) 

நQலக7ட" ெத2வா�/-7 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

173 173 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல 

ப�ள�,நா�டாணD�ேகா�ைட 

(வட��),ேம�� பா��த ெத�� 

ப�தியD" எMஎMஏ S"* 

வ�பைற க��ட�   ,ேபராZரணD 

614804

1.ேபராZரணD (ேப) >�< அழகபா ேரா/ வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல 

ப�ள�,நா�டாணD�ேகா�ைட 

(வட��),ேம�� பா��த ந/ ப�தியD" 

எMஎMஏ S"* வ�பைற க��ட�  

 ,ேபராZரணD 614804

1.ேபராZரணD (ேப) நா�டான� ேகா�ைட வட�� ெத2வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ,ன�த அ7ணா� உதவD ெப*�  

ெதாட�கப�ள� வட�� பா��த 

க��ட� ேம�� ப�தி   , ஆதU� 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ஆதk�ெத��� ெத2  வா�/ 10 , 2.ேபராZரணD (ேப) ஆதU� 

வட�� வா�/  10 , 3.ேபராZரணD (ேப) I,ள��கா/ஆ,நாத" ெத2 வா�/ 12 , 

4.ேபராZரணD (ேப) I,ள��கா/வ Qமா�தா� ெத2 வா�/ 12 , 5.ேபராZரணD (ேப) 

I,ள��கா/ ேமல�ெத2 வா�/ 12 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

176 176 ,ன�த அ7ணா� உதவD ெப*� 

ெதாட�கப�ள� வட�� பா��த 

க ��ட� கிழ�� ப�தி   ,ஆதk� 614804

1.ேபராZரணD (ேப) க2பமைன ெமயD"ேரா/, ஆ�.சி.ச�E.ேரா/, வா�/-11 , 2.ேபராZரணD 

(ேப) எM.பD.ஜி.ச�E ேரா/வா�/-11 , 3.ேபராZரணD (ேப) ெர1க" ெத2வா�/-11 , 

4.ேபராZரணD (ேப) ஆ�மநாத" ெத2வா�/-11 , 5.ேபராZரணD (ேப) வ Qமா�தா� 

ெத2வா�/-11 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊரா�சி ஒ"றிய  ெதாட�க ப�ள� 

வட�� பா��த க��ட� கிழ�� ப�தி  

 ,ேபராZரணD ேம�� 614804

1.ேபராZரணD   ேபராZரணD ெத���ெத2, வா�/-12 , 2.ேபராZரணD 

ேபராZரணDேமல�ெத2 வா�/-13 , 3.ேபராZரணD I,ள��கா/ கிழ��வா�/-12 , 

4.ேபராZரணD I,ள��கா/ ேம��வா�/-12 , 5.ேபராZரணD >ட,ள��கா/ வா�/-13 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி  

 ,ேபராZரணD ேம�� 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ேபராZரணD அ�ரகார�, காமராஜ� ெத2,ெதப��ள�ெத2 காமராஜ� 

ெத2 வா�/-14 , 2.ேபராZரணD (ேப) காமராஜ� ெத2வா�/-14 , 3.ேபராZரணD (ேப) 

ெதப��ல� ெத2வா�/-14 , 4.ேபராZரணD (ேப) தி2ேவ1கட� ெத2வா�/-14 , 

5.ேபராZரணD (ேப) காள�ய�ம"ேகாவD�ெத2வா�/-14 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊரா�சி ஒ"றிய� ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   

,ேபராZரணDகிழ�� 614804

1.ேபராZரணD (ேப) >ட,ள��கா/ ,<�ெத2வா�/-15 , 2.ேபராZரணD (ேப) ெமயD"ேரா/ 

கைட�ெத2வா�/-9 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ"றிய� ெதாட�கப�ள� 

ெத��� பா��த க��ட�   , 

ேபராZரணD கிழ�� 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ஆவண� ெமயD" ேரா/  வா�/-15 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல ப�ள� 

ெத�� பா��த க ��ட�   

,ெபா"னா1க7ணDகா/ 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ஆMப�திC ேரா/ வா�/ 18 , 2.ேபராZரணD (ேப) மாவ/ �றிEசி 

ேரா/  வா�/  18 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைல 

ப�ள�,வட�� பா��தக��ட�,ந/ 

ப�தி   ,ெபா"னா1க7ணD�கா/ 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ேதவதாM ேரா/ வா�/-1 , 2.ேபராZரணD (ேப) சித�பர� ேரா/ வா�/-

1 , 3.ேபராZரணD (ேப) ஆன=தவ�ள�,ர� வா!�கா� ெத2 வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/நிைலப�ள�  

கிழ�� பா��த க ��ட�, வட�� ப�தி  

 ,ெபா"னா1க7ணD�கா/ 614804

1.ேபராZரணD (ேப) ஆன=தவ�ள�,ர� வா!�கா� ெத2  வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள�  

கிழ�� பா��த க��ட�, ெத�� ப�தி  

 ,ெபா"னா1க7ணD�கா/ 614804

1.ேபராZரணD (ேப) அ!யனா� ேகாவD� ெத2  வா�/-1 , 2.ேபராZரணD (ேப) மணD�க�� 

ெத2 வா�/-1 , 3.ேபராZரணD (ேப) வ Qர�மா காள� ேரா/ வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 ஊரா�சி ஒ"றிய� ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� வட�� ப�தி   

,பD"னவாச� 614804

1.பD"னவாச� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) பD"னவாச�வட�� ,<��யD2,(வா�/-2) , 

2.பD"னவாச� (வ.கி) ம�*�  (ஊ) பD"னவாச�ெத��வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ"றிய� ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�, ெத�� ப�தி   

,பD"னவாச� 614804

1.பD"னவாச�(வ.கி) ம�*� (ஊ) பD"னவாச�வட��வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சிஒ"றிய� ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�   

,சி�தாதி�கா/ 614804

1.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*� பD"னவாச� (ஊ) சி�தாதி�கா/ சி�தாதி�கா/ 

ெத��வா�/-4 , 2.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*� பD"னவாச� (ஊ) சி�தாதி�கா/ 

ந/�ெத2 வா�/-4 , 3.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*�பD"னவாச� (ஊ) 

அற=தா1கிசாைல��ெத��வா�/-4 , 4.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*� பD"னவாச� (ஊ) 

அற=தா1கிசாைல��வட��வா�/-4 , 5.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*� பD"னவாச� (ஊ) 

கீரம1கல� சாைலவா�/-4 , 6.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*� பD"னவாச� (ஊ) 

ேபராZரணD சாைலவா�/-4 , 7.சி�தாதி�கா/ (வ.கி) ம�*� பD"னவாச� (ஊ) 

>னQMவர�நக�வா�/-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 அரசின� உய� நிைலப�ள� ெத�� 

பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,ெசா�ண�கா/ 614804

1.ெசா�ண�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெசா�ண�கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 40 of 53



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

189 189 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�   ,ப�ட�`ரணD-

614804

1.ெசா�ண�கா/(வ.கி) ம�*�  (ஊ) ப�ட�`ரன�வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சிஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   

,படபனா�வய� 614804

1.படபனா� வய�(வ.கி) ம�*� ெசா�ண�கா/  (ஊ) படபனா� வய� வா�/-2 , 

2.படபனா� வய�(வ.கி) ம�*� ெசா�ண�கா/  (ஊ) சி"னபடபனா�வய�வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,வளபDரம"கா/ 614804

1.வலபDரம"கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) வலபDரம"கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட� ஒ�/ க��ட�   ,பன-ேசC -

614804

1.பன-ேசC (வ.கி) ம�*� வலபDரம"கா/ (ஊ) பன-ேசC வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,வ Qர���-614802

1.மண�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெந�லிய��கா/வா�/1 , 2.மண�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ெந�லிய��கா/வா�/3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அ உ நி ப�ள� வட�� பா��த க��ட�, 

ைமய ப�தி   , மண�கா/614612

1.வ Qர��� (வ.கி) மண�கா/ (ஊ) வ Qர���வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   

,ேமலமண�கா/-614802

1.மண�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) மண�கா/வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊ ஒ ந நி ப�ள�  கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,ெர�டவய�614612

1.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) மண�கா/ ேரா/வா�/-1 , 2.ெர�டவய� 

உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) அற=தா1கிேரா/ ேம��வா�/-1 , 3.ெர�டவய� 

உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) 

அற=தா1கிேரா����ெத��,ேபராZரணDேரா����ேம.வா�/-1 , 4.ெர�டவய� 

உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) ேபராZரணD ேரா���� கிழ��,��யD2,ேரா/வா�/-1 

, 5.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) 

ேபராZரணDேரா����கிழ��,��யD2,ேரா����வா�/-1 , 6.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) 

ெர�டவய� (ஊ) கிராமநி�வாக அFவலக�தி��ெத�� வா�/-1 , 7.ெர�டவய� 

உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) மாCய�ம" ேகாவD�ப�திவா�/-1 , 8.ெர�டவய� 

உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) ப�ள��Iடப�திவா�/-1 , 9.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) 

ெர�டவய� (ஊ) வட�� ேரா���� வட��வா�/-1 , 10.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) 

ெர�டவய� (ஊ) கிழ�� ேரா���� கிழ��வா�/-1 , 11.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) 

ெர�டவய� (ஊ) ெவ�ளாள1கா/ேரா���� கிழ��வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊ ஒ ந நி ப�ள�  ேம�� பா��த 

க ��ட�, ம�திய ப�தி   

,ெர�டவய�614612

1.ெர�டவய� உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) சி"னெர�டவய� வா�/-1 , 2.ெர�டவய� 

உ�கைட(வ.கி) ெர�டவய� (ஊ) ஆதிதிராவDட���யD2,வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ெகார�l� 614804

1.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச� (ஊ) ெகார�l� 

ஜமm",ெமயD"ேரா/ஓர�,ேபரா.ேரா/ வா�/ -3 , 2.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச� 

(ஊ) ெகார�l�,ெமயD"ேரா/,மாCய�ம"ேகாயD� வா�/ -3 , 3.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) 

கழன�வாச� (ஊ) ப�ள��Iட�-ேம�� வா�/ -3 , 4.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) 

கழன�வாச�(ஊ) ந/��யD2, வா�/ 3 , 5.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச� (ஊ) 

கிழ��-��யD2, வா�/ -3 , 6.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச� (ஊ) 

ஆதிதிராவDட�ெத2 வா�/ 3 , 7.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச� (ஊ) 

ஆதிதிராவDட�.கிழ�� வா�/ 3 , 8.ெபCயக�தி�ேகா�ைட (வ.கி) கழன�வாச� 

(ஊ)ெபCயக�தி�ேகா�ைட-ெத�� வா�/ 3 , 9.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச�(ஊ) 

ந/��யD2,-வ. வா�/ 3 , 10.ெகார�l� உ�கைட (வ.கி) கழன�வாச� (ஊ) ெமயD"ேரா/-

ேம�� வா�/ 3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க ��ட� கிழ�� ப�தி   

,ெபCயக�தி�ேகா�ைட614802

1.ெபCயக�தி�ேகா�ைட (வ.கி) ஊம�தநா/ (ஊ) ெபCயக�தி�ேகா�ைடவா�/-6 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,கழன�வாச�614804

1.கழன�வாச� (வ.கி) ம�*� (ஊ) கழன�வாச� வா�/ - 1 , 2.கழன�வாச� (வ.கி) ம�*� 

(ஊ) கழன�வாச� வா�/ - 2 , 3.கழன�வாச� (வ.கி) ம�*� (ஊ) கழன�வாச� வா�/ - 3 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊ ஒ ந நி ப�ள�  கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,கழன�வாச�614804

1.கழன�வாச� (வ.கி) ம�*� (ஊ) கழன�வாச� வா�/ 2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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í¢ 
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âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊ ஒ ந நி ப�ள�, ேம�� பா��த 

க��ட�, ைமய ப�தி   , 

>டEசி�கா/614804

1.>டEசி�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) >டEசி�கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊ ஒ ந நி ப�ள�  ேம�� பா��த 

க��ட�, ெத�� ப�தி   

,>டEசி�கா/614804

1.>டEசி�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ)  >டEசி�கா/வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�   

,கழன��ேகா�ைட 614804

1.>டEசிகா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) >டEசி�கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,வா�தைல�கா/ 614804

1.வா�தைல�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) வா�தைல�கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த  

க��ட�   ,H�ெகா�ைல 614804

1.Hைன��தி�கா/ (வ.கி) வா�தைல�கா/ (ஊ) Hைன��தி�கா/ வா�/-2 , 

2.ெர�நாத,ர� (வ.கி)  வா�தைல�கா/ (ஊ) ெர�நாத,ர� வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

ெத�� பா��த க��ட�   ,க�ள1கா/ 

614802

1.�2வD�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெபCய க�ள1கா/ சி"னக�ள1கா/வா�/-1 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 அர� ேம�நிைலப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�, ெத�� ப�தி   

,>Uமா�கா/ 614802

1.�2வD�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) நாடாகா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

209 209 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,�2வD�கர�ைப 1 614802

1.�2வD�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) �2வD�கர�ைபவா�/-3,4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊ .ஒ. ெதாப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�, ைமய ப�தி   

,�2வD�கர�ைப  614802

1.�2வD�கர�ைப  (வ.கி) ம�*� (ஊ) �2வD�கர�ைப வா�/-3,4 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அர� ேம� நிைலப�ள�  ேம�� 

பா��த க��ட�, வட�� ப�தி   , 

>Uம�கா/ 614802

1.�2வD�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) >Uமா�கா/, வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊ ஒ .ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,�றவ"ெகா�ைல 614802

1.�2வD�கர�ைப (வ.கி) ம�*� (ஊ) க-சிரா1கா/ க��ள�வா�/-1,2 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊ ஒ ந/ நிைல ப�ள�, ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,ஓமவய�  

614802

1.ெக1காதர,ர� (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

வDள��ெவ���கா/,ெகா�ல1கர�ைப,ஒமவய�வா�/-1 , 2.ேகா�ைட�கா/ (வ.கி) 

ெக1காதர,ர� (ஊ) ேகா�ைட�கா/ வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள�, 

ெத�� பா��த க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ஓமவய�  614802

1.பாலEேசC�கா/ (வ.கி) ெக1காதர,ர� (ஊ) பாலEேசC�கா/,�7டாமைர�கா/வா�/-4 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

215 215 ஊரா�சி ஒ"றிய� ெதாட�க ப�ள�  

ெத�� பா��த க ��ட�, கிழ�� ப�தி  

 ,கர�ப�கா/  614802

1.கர�ப�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) கர�ப�கா/ வா�/ 1 , 2.கர�ப�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

கர�ப�கா/ வா�/2  , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�   

,ெச2பால�கா/ 614803

1.ெச2பால�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச2பால�கா/ வட���ெத2வா�/-1 , 

2.ெச2பால�கா/ (வ.கி) ம�*� ஊ ெச2பால�கா/ ெத���ெத2வா�/-2 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,சா=தா�ேப�ைட614802

1.ம21காப�ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ) உைடய�கா/வா�/-3 , 2.சா=தா�ேப�ைட (வ.கி) 

ம21காப�ள� (ஊ) சா=தா�ேப�ைடவா�/-3-4 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அ உ நி ப�ள� கிழ�� பா��த க ��ட�, 

ைமய ப�தி   ,நா�ய�614802

1.நா�ய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) நா�ய� ேமல�ெத2வா�/-1 , 2.நா�ய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

த7டாமைர�கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,நா�ய�614802

1.நா�ய�  (வ.கி) ம�*� (ஊ) அCசனெவள�மட� ேகா�ைட ��யD2,வா�/-2 , 

2.நா�ய� (வ.கி) ம�*� (ஊ) நாண�திட� ப7ைணயா�வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ேச<பாவாச�திர�614802

1.ேச<பாவாச�திர�(வ.கி) ம�*� (ஊ) சிவ" ேகாவD� ெத2,ேச<பாவாச�திர�வா�/-3 , 

2.ேச<பாவாச�திர�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமல�ெத2,ேச<பாவாச�திர�வா�/-3 , 

3.ேச<பாவாச�திர�(வ.கி) ம�*� (ஊ) யாதவ� ெத2,ேச<பாவாச�திர�வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221 221 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம��  பா��த 

க��ட�   ,ேச<பாவாச�திர�614802

1.ேச<பாவாச�திர�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ப�ள� வாச� ெத2,ேச<பாவாச�திர�வா�/-1 , 

2.ேச<பாவாச�திர�(வ.கி) ம�*� (ஊ) கட�கைர ெத2, பன1��� ேதா, 

ேச<பாவாச�திர�வா�/-1 , 3.ேச<பாவாச�திர�(வ.கி) ம�*� (ஊ) மmனவ� காலன� 

ேச<பாவாச�திர�வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி  

 ,மர�காவலைச - ெகா�வய�- 614802

1.மர�காவலைச(வ.கி) ம�*� (ஊ) மர�காவலைசவா�/-2 , 2.மர�காவலைச (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) கழம1�டாவா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ளள� 

வட�� பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி  

 ,ெகா�வய�  - மர�காவலைச- 614802

1.ெகா�வய�(வ.கி) மர�காவலைச (ஊ) ெகா�வய�வா�/-2 , 2.மர�காவலைச(வ.கி) 

ம�*� (ஊ) கார1�டா,க\ம1�டா,,<�ெத2வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊ ஒ ந/ நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட� ேம�� ப�தி   

,ம21கப�ள�  614802

1.ம21கப�ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ம21கப�ள� ேமல�கா/வா�/-1 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊ ஒ ந/ நிைல ப�ள� வட�� பா��த 

க ��ட� ைமய ப�தி   

,ம21கப�ள�  614802

1.ம21கப�ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ) கீழ�கா/ உைடய�கா/ ெகா�?�கா/வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,ெர�நாயகி,ர�614804

1.ெர�நாயகி,ர� (வ.கி) மர�காவலைச (ஊ) ெர�நாயகி,ர� வா�/-1 , 2.<ைறb� (வ.கி) 

மர�காவலைச (ஊ) <ைறb�வா�/-1 , 3.நாயக�திவய�(வ.கி) மர�காவலைச (ஊ) 

நாயக�திவய�வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,வ QCய1ேகா�ைட614802

1.வ QCய1ேகா�ைட (வ.கி) ம�*� (ஊ) வ QCய1ேகா�ைட வா�/1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   

,வ QCய1ேகா�ைட614802

1.வ QCய1ேகா�ைட(வ.கி) ம�*� (ஊ) வ QCய1ேகா�ைட வா�/2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க ��ட�, வட�� ப�தி   

,ைகவDன�வய�614802

1.ைகவDன�வய� (வ.கி) ஊம�தநா/ (ஊ) ைகவDன�வய�வா�/-7 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�, ைமய ப�தி   

,ஊம�தநா/ 614802

1.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஊம�தநா/ வா�/ 1 , 2.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ஊம�தநா/ வா�/ 2 , 3.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) �ப�ேதவ" வலைச வா�/-3 , 

4.ஊம�தநா/  (வ.கி) ம�*� (ஊ) �ப�ேதவ" வலைச வா�/ 3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,ஊம�தநா/ 614802

1.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஊம�தநா/ வா�/-1- , 2.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ஊம�தநா/வா�/-2 , 3.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஊம�தநா/வா�/-3 , 

4.ெப�தனா�சிவய�(வ.கி) ஊம�தநா/  (ஊ) ெப�தனா�சிவய�வா�/-8 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 அ உ நி ப�ள� ெத�� பா��த க��ட�, 

ேம�� ப�தி   ,உைடயநா/ -614802

1.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஊம�தநா/க�F�கைடெத2வா�/-4 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அ உ நி ப�ள�  வட�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி    ,உைடயநா/ 

614802

1.ஊம�தநா/ (வ.கி) ம�*�  (ஊ) ப�ள��Iட�ெத2வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�, வட�� ப�தி   

,ச�ைபப��ண� 614802

1.ராa�த"வய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ராa�த"வய�வா�/-1,2 , 2.மறவ"வய� (வ.கி) 

ராa�த"வய� (ஊ) மறவ"வய�வா�/-1,2 , 3.ராa�த"வய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) 

வD�FணDவய�வா�/-1,2 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,அ�மணDEச�திர�614802

1.வDள1�ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ) அ�மணDEச�திர� மா2திப��ன�வா�/-4 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க��ட�   ,அைட�க�ேதவ"614802

1.அைட�க�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) அைட�க�ேதவ"வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊ ஒ ந நி ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,ெச=தைலவய�614802

1.ெச=தைலவய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ேமல�ெத2,ேமலா1ெகா�ைல ெச=தைலவய�வா�/-

2 , 2.ெச=தைலவய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெத�� ெத2,ெச=தைலவய�வா�/-5 6 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊ ஒ ந நி ப�ள� வட�� பா��த 

க ��ட�, ந/ ப�தி   

,ெச=தைலவய�614802

1.ெச=தைலவய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) வட�� ெத2 ெச=தைலவய�வா�/-3. 4 , 

2.ெச=தைலவய�(வ.கி) ம�*� (ஊ) கிழ�� கட�கைர சாைல ேம�,ற ெத2 

ெச=தைலவய�வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

239 239 அ உ நி ப�ள� ெத�� பா��த க��ட� 

கிழ�� ப�தி    ,வDள1�ள� 614802

1.வDள1�ள�(வ.கி) ம�*� (ஊ) வDள1�ள� வா�/-1 ேதவ� ��யDர2,வா�/-1 , 

2.வDள1�ள� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ஆதிதிராவDட ��யD2,வா�/-2 , 3.வDள1�ள� (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) வDள1�ள� வட�� கி2Mதவ ��யD2,வா�/-3 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ெவ�லாள1கா/ 614612

1.2�ரசி=தாமணD (வ.கி) ம�*� (ஊ) 2�ரசி=தாமணD வா�/ 1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ப\�கா/ 614612

1.2�ரசி=தாமணD (வ.கி) ம�*� (ஊ) 2�ரசி=தாமணD வா�/ 2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊ ஒ ெதா ப�ள�  ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ெகாள ��� 614805

1.ெகாள���(வ.கி) ம�*� (ஊ) ெகாள���வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊ ஒ ெதா ப�ள�, ெத�� பா��த 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,Hலா1ெகா�ைல 614612

1.Hலா1ெகா�ைல (வ.கி) ெகாள��� (ஊ) Hலா1ெகா�ைல பன1�ள�வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,><கா/ 614612

1.><கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) கிழ�� ��யD2, வா�/-2 ,2.><கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

><கா/ காலன� வா�/-2,99.அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,வட�� பா��த,ெத�� ப�தி 

(ஆ1கில வ�, க��ட�)   ,><கா/ 

614612

1.><கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ><கா/ ேமல ��யD2, வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�, ெத�� ப�தி  

 ,><கா/ 614612

1.ஆவைடயான��ேகா�ைட (வ.கி) ><கா/ (ஊ) ஆவைடயான��ேகா�ைடவா�/-3 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள� 

ேம�� பா��த க��ட� ெத�� ப�தி   

,க�யாணராமநாத,ர�- 614612

1.ெப2மக[� (ேப) ேந2 நக� வா�/-6 , 2.ெப2மக[� (ேப) ெக"ன�  நக�  வா�/-6 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ"றிய ந/ நிைலப�ள�, 

ேம�� பா��த க��ட�, வட�� ப�தி  

 ,க�யாணராமநாத,ர�- 614612

1.ெப2மக[� (ேப) பாரதி  நக�  வா�/-7 , 2.ெப2மக[� (ேப) வDேவகான=தா  நக�  

வா�/-8 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�, 

ேம�� பா��த க��ட� வட�� ப�தி   

,`ரா1��-614612

1.ெப2மக[� (ேப) அ7ணா நக� வா�/-6 , 2.ெப2மக[� (ேப) ஈ.ெவ.ரா. நக� வா�/-7 , 

3.ெப2மக[� (ேப) தி2.வD.க. நக� வா�/-7 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� அய�நா/ 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ேம�� பா��த 

க��ட�   ,ஆதியா ��யD2, 614612

1.ெப2மக[� (ேப) வ�?வ� நக�வா�/-4 , 2.ெப2மக[� (ேப) கா=தி நக�வா�/-5 , 

3.ெப2மக[� (ேப) காமராn நக�வா�/-5 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177   ேபரா�ரண� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251 ஊ ஒ ெதா ப�ள� கிழ�� பா��த 

க��ட�   ,ெப2மக[� 614612

1.ெப2மக[� (ேப) சாMதிC நக� வா�/-10 , 2.ெப2மக[� (ேப) வ. உ. சி. நக�வா�/-11 , 

3.ெப2மக[� (ேப) ெலன�" நக�வா�/-12 , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள�, 

ெத�� பா��த க��ட�   ,ப�ட1கா/-

614612

1.ெப2மக[� (ேப) ஆ�. ேக. நக�வா�/-1 , 2.ெப2மக[� (ேப) பாரதிதாச" நக�வா�/ 2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   , ெப2மக[� 

614612

1.ெப2மக[� (ேப) ஜQவா நக�வா�/-3 , 2.ெப2மக[� (ேப) ேநதாஜி நக�வா�/-9 , 

3.ெப2மக[� (ேப) ெப2மக[� (ஊ) ெப2மக[� , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�   ,ேசாைல�கா/ 614802

1.ேசாைல�கா/ (வ.கி) ம�*� (ஊ) ேசாைல�கா/ வா�/ 1 , 2.ேசாைல�கா/ (வ.கி) 

ம�*� (ஊ) ேசாைல�கா/ வா�/ -2  , 99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊ ஒ ெதா ப�ள� வட�� பா��த 

க ��ட� ெத�� ப�தி   

,தி2வ�ேதவ" 614802

1.தி2வ�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) தி2வ�ேதவ"வா�/-1 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ெத�� பா��த,வட�� 

க��ட�எM.எM.ஏ க��ட� ஐ=தா� 

வ�, அைற)   ,தி2வ�ேதவ" 614802

1.தி2வ�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) ப=த�ப��ன�வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� அய�நா/ வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â
í¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 ஊ ஒ ெதா ப�ள� ெத�� பா��த 

க��ட�, ேம�� ப�தி   

,ேசாமநாத"ப��ண� 614802

1.தி2வ�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) க2ப���கா/�ப�மா�ச�திர�வா�/-1 , 

2.தி2வ�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) 

ேசாமநாத"ப��ண�,அ7ணாநக�,<�ெத2வ�லவ" ப�தி. வா�/-2 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�கப�ள� 

வட�� பா��த க��ட�, கிழ�� ப�தி  

 ,ெச�லபD�ைளயா�ேகாவD�-614802

1.�ப�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச�லபD�ைளயா� ேகாவD� வா�/-1 , 99.அய�நா/ 

வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க 

ப�ள�,ேம�� பா��த எM.எM.ஏ 

க��ட�)   ,�ப�ேதவ" 614802

1.�ப�ேதவ" (வ.கி) ம�*� (ஊ) �ப�ேதவ" வா�/-2 , 99.அய�நா/ வா; 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ"றிய ெதாட�க ப�ள� 

கிழ�� பா��த க��ட�   

,�ப�ேதவ" 614802

1.ெச�பDயமகாேதவDப��ன� (வ.கி) ம�*� (ஊ) ெச�பDயமகாேதவDப��ன� வா�/-2 , 

99.அய�நா/ வா; வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அ7ணா<ைர இ.ஆ.ப

இட�: ., த-சாZ�  மாவ�ட ேத�த� அFவல� ம�*� மாவ�ட ஆ�சிய�
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