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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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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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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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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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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÷¢
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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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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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

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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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

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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 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

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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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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 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

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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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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

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÷¢
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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

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÷¢
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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

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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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÷¢
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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

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÷¢
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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

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÷¢
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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

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÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 38 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

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¢ 
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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

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÷¢
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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

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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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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

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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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

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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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

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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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

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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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÷¢
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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

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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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÷¢
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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

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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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

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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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

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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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

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÷¢
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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

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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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

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.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

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÷¢
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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 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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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

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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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

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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.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 ே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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

Ü¬ùî¢¶ 
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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