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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�,பைழய 

க��ட�ேம�� ப�தி   

,ப�ள�ய�ரஹார� 613003

1.த#சா$% (மா) அகிலா�பா� ேப�ைடகைட ெத* வா%
-1 , 2.த#சா$% (மா) 

ப�ள�ய�ரஹார� ேரா
  வா%
-1 , 3.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� ேமல.ெத*  

வா%
-1 , 4.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� வட��. ெத*  வா%
-1 , 5.த#சா$% 

(மா) ப�ள�ய�ரஹார� கீழ.ெத*  வா%
-1 , 6.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� ந
 

ெத*   வா%
-1 , 7.த#சா$% (மா) ப#சநாத�ப3�ைள ச45  வா%
-1 , 8.த#சா$% 

(மா) ஜ�8� காேவ9 ெத*    வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�, 

பைழயக��ட� (ெத�� ப�தி)    

,ப�ள�ய�ரஹார�, 613003

1.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார� ெத�� ெத*   வா%
-1 , 2.த#சா$% (மா) 

��பேகாண� ேரா
   வா%
-1 , 3.த#சா$% (மா) ஆதிதிராவ3ட% ெத*  வா%
-1 , 

4.த#சா$% (மா) ப�ள�ய�ரஹார சி?ன ஆதிதிராவ3ட% ெத*   வா%
 1 , 

5.த#சா$% (மா) ச.தியகி*Aணாநக%  வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 B கி*Aணா பாடசாைல 

ெதாட�கப�ள�, ெத�� பா%.த ேம�� 

ப�தி   , ெவCணா�றEகைர- 613003

1.த#சா$% (மா) ஆன4தவ�ள� அ�ம? ேகாய3; வட�� ச45  வா%
-1 , 

2.த#சா$% (மா) ஆன4தவ�ள� அ�ம? ேகாய3; ெத��. ெத*  வா%
-1 , 

3.த#சா$% (மா) அ?னF ச.திர� கைட. ெத*   வா%
-1 , 4.த#சா$% (மா) வ3ஜய 

ராகவாFசா9யா% ேரா
   வா%
-1 , 5.த#சா$% (மா) சிEகெப*மா� ேகாவ3; 

வட��. ெத*   வா%
-1 , 6.த#சா$% (மா) சிEகெப*மா� ேகாவ3; ச?னதி ெத* 

   வா%
-1 , 7.த#சா$% (மா) சிEகெப*மா� ேகாவ3; ெத�� ெத* வா%
-1 , 

8.த#சா$% (மா) ெல�Gமண நாய�க? ெத*   வா%
-1 , 9.த#சா$% (மா) ப�ப3E 

Hேடஷ? ேரா
  வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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4 4 B கி*Aணா பாடசாைல 

ெதாட�கப�ள�, ெத�� பா%.த கிழ�� 

ப�தி   , ெவCணா�றEகைர- 613003

1.த#சா$% (மா) நJலேமக ெப*மா� ேகாய3; ெத*  வா%
-1  , 2.த#சா$%   (ந) 

அ?னF ச.திர� ேரா
  வா%
-1 , 3.த#சா$%   (ந) ெலAமணநாய�க?ெத* 

வா%
-1 , 4.த#சா$% (மா) ஆன4தவ�ள�ய�ம? ேகாவ3; வட�� ெத*  வா%
-1 , 

5.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% காலன�  வா%
-1 , 6.த#சா$% (மா) வ Jரராஜேசாழ? 

நக%   வா%
-1 , 7.த#சா$% (மா) ச.தியகி*Aணா நக%  வா%
-1 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�, வட�� 

Lத?ைம க��ட� வட��ப�தி   

,கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) நJ.5�கார.ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) ெகாைட�கார.  ெத* 

 வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) க;Mகார ெத*   வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� N
த; 

க��ட�, ெத�� பா%.த கிழ�� ப�தி, 

நகரா�சி ம*4தக� எதி9;   

,கர4ைத,613002

1.த#சா$% (மா) கீழநJ.5�கார. ெத*   வா%
-4 , 2.த#சா$% (மா) 

ெசEக;கார.ெத*   வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) இமா%.தி ெகா.த? ெத* வா%
-4 

, 4.த#சா$% (மா) �ள.5 ேம�
 ேமல.ெத* வா%
-4 , 5.த#சா$% (மா) �ள.5 

ேம�
 ப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத*   வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�, N
த; 

க��ட� வட��ப�தி  நகரா�சி 

ம*.5வமைன எதி9; கர4ைத   

,த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) �ள.5ேம�
 ெத��. ெத*  வா%
-4 , 2.த#சா$% (மா) 

�ள.5ேம�
 வட��. ெத*  வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) கீைர�கார. ெத*  

வா%
-4 , 4.த#சா$% (மா) ப.5க�
 ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-4 , 5.த#சா$% 

(மா) �ள.5 ேம�
 வட�� ெத*  வா%
 4 , 6.த#சா$% (மா) Gஜானா நக% 

(கிளறி�கார. ெத*)  வா%
-4 , 7.த#சா$% (மா) ேகாழி�கைர ச45  வா%
-4 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

8 8 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�,கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி  நகரா�சி 

ம*.5வமைன எதி9; கர4ைத   

,த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) ேகாழி�கார. ெத* வா%
-4 , 2.த#சா$% (மா) �ள.5 ேம�
 

கிழ�� ெத*  வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) ெகா��காQ% ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-

4 , 4.த#சா$% (மா) அ�மா ேதா�ட� வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, தன� 8திய 

கிழ�� பா%.த ேம�� க��ட�   

,கர4ைத-613002.

1.த#சா$% (மா) ெச;லிய�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) 

தCடாRதபாண3 மடவ3ளாக� வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) Lதலி ெத* வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, வட�� 

க��ட� ெத�� பா%.த கிழ�� ப�தி   

,கர4ைத- 613002.

1.த#சா$% (மா) பாபார சி?ைனயா ப3�ைள ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) 

�திைரக��. ெத* வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) ெப9யநாயகி அ�ம? ச?னதி ெத* 

வா%
 3 , 4.த#சா$% (மா) ராஜாரா� மட.ெத* வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� தன� 8திய 

க��ட�    ,கர4ைத -613002

1.த#சா$% (மா) GEகா4திட; ெப9ய ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% 

(மா) GEகா4திட; சி?ன ஆதிதிராவ3ட% ெத*  வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) 

அ9�கார. ெத* வா%
-3 , 4.த#சா$% (மா) ஆC�யாப3�ைள அ�ரஹார� வா%
-

3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� N
த; 

க��ட�, ெத�� பா%.த ேம�� ப�தி, 

நகரா�சி ம*4தக� எதி9;   ,கர4ைத -

613002

1.த#சா$% (மா) வைளய;கார. ெத*  வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) கவா�கார. 

ெத* வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) சS�ைகசேவ9யா% ேகாய3; ெத* வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

13 13 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� 

ெத��ப�தி ஏ ேக ேவல? க��ட� 

கர4ைத   ,கர4ைத த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) GEகா4திட; ேமல. ெத* வா%
-3 , 2.த#சா$% (மா) 

GEகா4திட; வட��. ெத* வா%
-3 , 3.த#சா$% (மா) GEகா4திட; கிழ��. 

ெத* வா%
-3 , 4.த#சா$% (மா) GEகா4திட; ெத��. ெத* வா%
-3 , 5.த#சா$% 

(மா) G4தர�ப3�ைள  நக% வா%
-3 , 6.த#சா$% (மா) G4தர�ப3�ைள  நக% 

வ39வா�க� வா%
-3 , 7.த#சா$% (மா) ச*�ைக சேவ9யா% ேகாவ3;ெத* வா%
-3 

, 8.த#சா$% (மா) G4தர� ப3�ைள 3� ெத* வா%
-3 , 9.த#சா$% (மா) 

G4தர�ப3�ைள நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� ேம�� 

ப�தி ஏ ேக ேவல? க��ட�    

,கர4ைத த#சா$%,613002

1.த#சா$% (மா) ச?னதி வான�ய. ெத* வா%
-5 , 2.த#சா$% (மா) 

GCணா�8�கார வட�� ெத* வா%
-4 , 3.த#சா$% (மா) GCணா�8�கார ெத�� 

ெத* வா%
-4 , 4.த#சா$% (மா) மிள� மா9Fெச�� ெத* வா%
-4 , 5.த#சா$% 

(மா) வாண3ய.ெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 உமா மேகHவரா க;Q9 க��ட� 

வட�� ப�தி   ,கர4ைத,613002

1.த#சா$% (மா) ேமல. தி*ைவயாS ேரா
 வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) ைஜன 

Vப. ெத* வா%
-5 , 3.த#சா$% (மா) ேமல ெவ�ளாள.ெத* வா%
-5 , 

4.த#சா$% (மா) கீழ ெவ�ளாள.ெத* வா%
-5 , 5.த#சா$% (மா) சீரEக ெகா.த? 

ெத* வா%
-5 , 6.த#சா$% (மா) நாராயண? ெகா.த? ெத* வா%
-5 , 7.த#சா$% 

(மா) ைஜன Lதலி ெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� அைற 

எC-11    ,கர4ைத 613002

1.த#சா$% (மா) ெச;லப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத* வா%
-5 , 2.த#சா$% (மா) 

கர4ைத ஓ.ைத ெத* வா%
-5 , 3.த#சா$% (மா) ம4தார� ெத* வா%
-5 , 

4.த#சா$% (மா) மXனா�சி அ�ம? ேகாவ3; மடவ3ளாக� , 5.த#சா$% (மா) 

ச?னாசி �ள� ேரா
 வா%
-5 , 6.த#சா$% (மா) பரGராம அ�ரஹார� வா%
-5 , 

7.த#சா$% (மா) ஆ.5 ேம�
 ெத* வா%
-5 , 8.த#சா$% (மா) கர4ைத கைட. 

ெத*  வா%
-5 , 9.த#சா$% (மா) L.5சாமி நாய�க? ச45 வா%
-5 , 

10.த#சா$% (மா) ெரEகசாமி நாய�க? ச45 வா%
-5 , 11.த#சா$% (மா) 

அழ�ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 12.த#சா$% (மா) ஆSLக� ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 

13.த#சா$% (மா) �பா? ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 14.த#சா$% (மா) 

ைவ.திலிEக� ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 15.த#சா$% (மா) சிவரா�ப3�ைள ச45 

வா%
-5 , 16.த#சா$% (மா) ேச%ைவ�கார? ெத* வா%
-5 , 17.த#சா$% (மா) 

வ Jரப3�ைள ச45 வா%
-5 , 18.த#சா$% (மா) நாராயண� ப3�ைள ச45 வா%
-5 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 உமா மேகHவரா ேம நி ப�ள� 

N
த;க��ட� அைறஎC-12    

,கர4ைத 613002

1.த#சா$% (மா) ேசஷYயா சாHதி9 ேரா
 வா%
-5 , 2.த#சா$% (மா) த��மா; 

ச45 வா%
-5 , 3.த#சா$% (மா) �ஜிலியE�ள� மரா��ய. ெத* வா%
-5 , 

4.த#சா$% (மா) �ஜிலியE�ள� வடகைர வா%
-5 , 5.த#சா$% (மா) 

�ஜிலியE�ள� வட�� எட.ெத* வா%
-5 , 6.த#சா$% (மா) �ஜிலியE�ள� 

ெத�� எட.ெத* வா%
-5 , 7.த#சா$% (மா)  ராஜவ Jதி வா%
-5 , 8.த#சா$% (மா) 

ெசEக�. ெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�க ப�ள�, 

ேம�� பா%.த வட�� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,வல�89 வட��, கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) வல�89 ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) வல�89 

ெத* வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) �*வ3�கார வட��. ெத* வா%
-2 , 4.த#சா$% 

(மா) �*வ3�கார ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�கப�ள�  

ேம�� பா%.த வட�� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,வல�89 வட��, கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) �*வ3�கார ெத�� ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) ேவQ% 

ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) கி;லணபா மCடப� வா%
-2 , 

4.த#சா$% (மா) ேவQ% ெத* வா%
-2 , 5.த#சா$% (மா) �*வ3�கார ேமல. 

ெத* வா%
-2 , 6.த#சா$% (மா) சேவ9யா% ேகாவ3; ெத* வா%
-2 , 7.த#சா$% 

(மா) ேமல. தி*வாதி ெத* வா%
-2 , 8.த#சா$% (மா) வல�89 ெத* வா%
-2 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ைஜன உதவ3 ெபS� ந
நிைல ப�ள�, 

Lத?ைம க��ட� கிழ�� ப�தி    

,கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) ஓ4தாFசி ெகா.த? ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) ம;Mக 

ெச��. ெத* வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) ெப.தநாய�க? ச45 வா%
-2 , 

4.த#சா$% (மா) த�டா? �ள� ெத* வா%
-2 , 5.த#சா$% (மா) [��ள� ெத�� 

ெத* வா%
-2 , 6.த#சா$% (மா) [��ள� வட�� ெத* வா%
-2 , 7.த#சா$% (மா) 

[��ள� ேமல. ெத* வா%
-2 , 8.த#சா$% (மா) கி*Aண�ேகாய3; எட.ெத* 

வா%
-2 , 9.த#சா$% (மா) ேமல.தி*ைவயாSேரா
 [��ள� வா%
-2 , 

10.த#சா$% (மா) [��ள� 85நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ைஜன உதவ3 ெபS� ந
நிைல ப�ள�,  

Lத?ைம க��ட�   ,கர4ைத- 613002

1.த#சா$% (மா) காசி பC�த% �ள� வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) வ
க% ெத* 

வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) ேம�
 ெத* வா%
-2 , 4.த#சா$% (மா) 

வாY�கா?கார.ெத* வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 B சாவ3.தி9 வ3.யாலயா 

ெம�9��ேலச? ப�ள� வட�� பா%.த 

ெத�� க��ட� அைற எC 2   ,கர4ைத-

 613002

1.த#சா$% (மா) கி*Aண? ேகாவ3; எட.ெத* வா%
-2 , 2.த#சா$% (மா) 

கி*Aண? ேகாவ3; மடவ3ளாக� வா%
-2 , 3.த#சா$% (மா) ைத�கா; ெத* 

வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 1   ,வட�� வாச;, 

த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) வட�� ெமய3? ெத* வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) சிேரH ச.திர� 

ேரா
 வட�� வாச; வா%
-6 , 3.த#சா$% (மா) ேராகின� சாைல வா%
-6 , 

4.த#சா$% (மா) வட�� வ Jதி வா%
-6 , 5.த#சா$% (மா) பாவாமட� ச45 வா%
-6 , 

6.த#சா$% (மா) காசி அ;லா ேகாவ3; ச45 வா%
-8 , 7.த#சா$% (மா) படா 

அ;லா உேச? ேகாவ3; ச45 வா%
-8 , 8.த#சா$% (மா) அ�மாலய� ச45 வா%
-

8 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 2   ,வட�� வாச;, 

த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) சிேரH ச.திர� ேரா
 வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) வட�� 

அலEக� வா%
-6 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 4 ேம�� ப�தி   

,வட�� வாச;, த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) ெபா4தி9 பாைளய� ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-6 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 7 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 4 கிழ�� ப�தி   

,வட�� வாச;, த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) ெபா4தி9 பாைளய� ேரா
 (கEகா நக%) வா%
-6 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள� அைற எC 6   ,வட�� வாச;, 

த#சா$% -613008.

1.த#சா$% (மா) வட��அலEக� வா%
 6 , 2.த#சா$% (மா) வட�� அலEக� 

வா%
-8 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 நகரா�சி ெதாட�கப�ள� ெத�� 

க��ட� ேம��ப�தி   ,வட��வாச; 

த#சா$% 613008

1.த#சா$% (மா) ெகா�மர.5 Vைல வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) GCணா�8 

காளவாY ேரா
 வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, வட�� பா%.த 

ெத�� க��ட� ைமய ப�தி   

,வட��வாச;, த#சா$%- 613008.

1.த#சா$% (மா) காசிப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத* வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) 

ஏ.ஓY.ஏ நாடா% ேரா
  ேம�� வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) சிேரH ச.திர� ேரா
 

வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 Zய ஜா? � ப39�ேடா ந
நிைல 

ப�ள�, ெத�� பா%.த வட�� க��ட� 

ைமய வ�8 அைற எC  5   

,வட��வாச;, த#சா$%- 613008.

1.த#சா$% (மா) யாNப3யா ெத* வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) பாரதிதாச? ெத* 

வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) �45லகார.ெத* வட��வாச; வா%
-7 , 4.த#சா$% 

(மா) வட��வாச; வா%
-7 , 5.த#சா$% (மா) எ�.ஜி.ஆ%. நக% வா%
-7 , 

6.த#சா$% (மா) க?ன�ய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
-7 , 7.த#சா$% (மா) வட�� 

ேராகின� காலன� வா%
-7 , 8.த#சா$% (மா) ேச%ம? ஏவ3 பதி நக% வா%
-6 , 

9.த#சா$% (மா) அ?ைன ச.தியா நக% வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 நகரா�சி 5வ�கப�ள�, 

ெத���க��ட�, கிழ�� ப�தி   

,வட��வாச; த#சா$% 613008

1.த#சா$% (மா) பைழய தி*ைவயாS ேரா
 வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) பைழய 

ெந;MமC� ெத* வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 நகரா�சி 5வ�கப�ள�, வட��வாச;, 

அEக?வா� ைமய�   ,வட��வாச; 

த#சா$% 613008

1.த#சா$% (மா) யாNப3யா ெத* வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) ெந;MமC� ச45 

வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) கீ.5�கார. ெத* வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, 8திய க��ட�, 

கிழ�� ப�தி   ,கவா��கார. ெத*, 

த#சா$% -613001.

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ந4தவன� வட�� பாக� ெத�� ப�தி வா%
-9 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 அEக?வா� ைமய� ேம�� பா%.த 

8திய கிழ�� க��ட� நகரா�சி 5வ�க 

ப�ள� வளாக�   ,கவா��கார. ெத*, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ந4தவன� வட�� பாக� வட��ப�தி வா%
-9 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 நகரா�சி 5வ�கப�ள�, ம.திய ப�தி,  

 ,கவா��கார. ெத*, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ந4தவன� ெத�� ப�தி வா%
-9 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 நகரா�சி 5வ�கப�ள�  ம.திய ப�தி   

      ,வட��வாச; த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ஏ.ஓY.ஏ நாடா% ேரா
 வா%
-7 , 2.த#சா$% (மா) வட�� ேராகின� 

ெத*  பாக� வா%
-7 , 3.த#சா$% (மா) ம5ைர வ Jர? ேகாய3; ந
ைல? வா%
-7 

, 4.த#சா$% (மா) வட��வாச; வா%
-7 , 5.த#சா$% (மா) ராம% காலன�  

வட��வாச; வா%
-9 , 6.த#சா$% (மா) ெபா?ன�நக% வட��வாச; வா%
-9 , 

7.த#சா$% (மா) �றி#சி நக%  வா%
-9 , 8.த#சா$% (மா) பாரதிநக%  வா%
-9 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 நகரா�சி ெதாட�க ப�ள� கவா��கார 

ெத* ச.5ண\ ைமய� 

பாேலாபாந4தவன�   ,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ��பேகாண.தா? ெத* வா%
-10 , 2.த#சா$% (மா) L�K�கார 

ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-9 , 3.த#சா$% (மா) ��பேகாண.தா� ச45 வா%
-10 , 

4.த#சா$% (மா) L�K�கார. ெத* வா%
-9 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 நகரா�சி 5வ�கப�ள� 8திய க��ட� 

ேம��ப�தி பாேலாபா ந4தவன�   

,கவா�காரெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ட\?ேபா]H Hேடச? ேரா
 வா%
-9 , 2.த#சா$% (மா) 

காவல% ��ய3*8   வா%
-9 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 நகரா�சி 5வ�கப�ள� Lத?ைம 

க��ட� ேம�� ப�தி ப3�ைளயா% 

ேகாவ3;    ,வா%�கார ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) [மா; ரா\.த? ேகாவ3; ச?னதி ெத* வா%
-10 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 நகரா�சி 5வ�கப�ள� 

Lத?ைம�க��ட� கிழ��ப�தி    

,ப3�ைளயா%ேகாவ3;, வா%�காரெத*, 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா)  [மா;ரா\.த? ேகாவ3; ெத* வா%
-10 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� 8திய 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� பா%.த 

வட�� ப�க�   ,�றிFசி Gப3ரமன�ய% 

ேகாவ3; ெத*, கீழவாச;, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) தாசப? ராய�க? ெத* வா%
 11 , 2.த#சா$% (மா) �றிFசி 

85.ெத* வா%
-11 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� 8திய 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� பா%.த 

ைமய ப�தி   ,�றிFசி Gப3ரமன�ய% 

ேகாவ3; ெத*, கீழவாச;, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) டப%̂�ள� மரா��ய.ெத*  கீழவாச;வா%
11 , 2.த#சா$% (மா) 

�றிFசி Gரமண3யேகாய3; ெத* வா%
11 , 3.த#சா$% (மா) எH ? எ� . நக% 

கீழவாச; வா%
11 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 நகரா�சி 5வ�கப�ள� ேம��க��ட� 

�றிFசி Gரமண3யேகாவ3; ெத*        

 ,கீழவாச;, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) �றிFசி ��ைட�காரெத* வா%
-11 , 2.த#சா$% (மா) �றிFசி 

ெத�� ெத* வா%
-11 , 3.த#சா$% (மா) �றிFசி வட�� ெத* வா%
-11 , 

4.த#சா$% (மா) திெரௗபதி அ�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-11 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ம�க� ஊழிய% சEக ந
நிைல ப�ள�, 

வட கிழ�� ப�தி   ,டப%̂�ள� ேரா
, 

த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) கய.5�கார ெத* வா%
-12 , 2.த#சா$% (மா) ப3�ைளயா% 

ேகாய3; வா%கார. ெத* வா%
-11 , 3.த#சா$% (மா) ஓ.ைத வா%�கார. ெத* 

வா%
-11 , 4.த#சா$% (மா) இர�ைட வா%�கார. ெத* வா%
-11 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ம�க� ஊழிய% சEக ந
நிைல ப�ள�, 

ெத�� ப�தி   ,டப%̂�ள� ேரா
, 

த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) டப%̂�ள� ேரா
 வா%
-11 , 2.த#சா$%  - ந ெப9ய�*�ைப 

ெத* வா%
-14 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ம�க� ஊழிய% சEக ந
 நிைல ப�ள�, 

கிழ�� க��ட�   ,டப%̂�ள� ேரா
, 

த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) பைழய மா9ய�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-12 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47 ம�க� ஊழிய% சEக ந
 நிைலப�ள�, 

கிழ�� பா%.த கிழ�� க��ட�      

,டப%̂�ள� ேரா
, த#சா$%- 613001

1.த#சா$% (மா) பைழய மா9ய�ம? ேகாவ3; GCணா�8�கார. ெத* வா%
-12 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,சி?னகைட.ெத*, கீழவாச;, த#சா$%-

 613001.

1.த#சா$% (மா) கவா��கார. ெத* வா%
-10 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�, வட�� ப�தி 

ேம�� 8திய க��ட�   

,சி?னகைட.ெத*, கீழவாச;, த#சா$% 

-613001

1.த#சா$% (மா) �*வா�பா� ஒ�ட�கார. ெத* வா%
-12 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 நகரா�சி ந நி ப�ள� வட��க��ட� 

ேம��ப�தி   ,சி?னகைட.ெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சி?னகைட.ெத* வா%
-12 , 2.த#சா$% (மா) 

GCணா�8கார.ெத* வா%
-12 , 3.த#சா$% (மா) கர�ைபவட��.ெத* வா%
-13 , 

4.த#சா$% (மா) கர�ைபெத��.ெத* வா%
-13 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�  வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,சி?ன�கைட. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) கர�ைப ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-13 , 2.த#சா$% (மா) கர�ைப 

�யவ% ெத* வா%
-13 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள�  வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட� ேம�� ப�க 

ைமய ப�தி   ,சி?னகைட.ெத*, 

கீழவாச;, த#சா$% -613001

1.த#சா$% (மா) க9ய ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-13 , 2.த#சா$% (மா) சாைல�கார 

ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-13 , 3.த#சா$% (மா) ட\? கர��ைப காேவ9 நக% 

வா%
-13 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 நகரா�சி நநிப�ள�  ெத��க��ட�  

கிழ��ப�தி                             

                                        

                             

,சி?னகைட.ெத* கீழவாச; த#சா$%  

613001

1.த#சா$% (மா) சி?ன அ9சி�கார. ெத* வா%
-30 , 2.த#சா$% (மா) 

ஒ.ைத.ெத* வா%
-30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 நகரா�சி ந
நிைலப�ள�  வட�� 

க��ட�  கிழ��ப�தி                   

                                        

                                       

,சி?னகைட.ெத* கீழவாச; த#சா$%  

613001

1.த#சா$% (மா) இைடய% ெத* வா%
-30 , 2.த#சா$% (மா) கCணா��கார.ெத* 

வா%
-30 , 3.த#சா$% (மா) GCணா�8கார.ெத* வா%
-12 , 4.த#சா$% (மா) 

சாமா4த� பாைளய� LHலி� ெத* வா%
-28 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 � இ எ; சி ந நி ப�ள� கிழ��ப�தி    

,வா�வாச; கைட.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெப9ய அ9சி�கார. ெத* வா%
-28 , 2.த#சா$% (மா) சி?ன 

இைடய% ெத* வா%
-30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 �.இ.எ;.சி ந
 நிைலப�ள� ப�ள� 

ேம�� பா%.த ெத�� க��ட�    

,வா�வாச; கைட.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெப9ய சாைல ேரா
 வா%
 30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 �இஎ;சி ந நி ப�ள� கிழ��ப�தி 

க��ட�    ,வா�வாச; கைட.ெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ராமசாமி ேப�ைட ெத* வா%
-28 , 2.த#சா$% (மா) வா�வாச; 

ைவ�ேகா;கார. ெத* வா%
-28 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 � இ எ; சி ந
நிைலப�ள� 

ெத��க��ட� ேம��ப�தி வா�வாச;  

 ,மிஷ? ஆலமர.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ஆட�கார.ெத* வா%
-30 , 2.த#சா$% (மா) 

கC�ராஜாஅரCமைன வா%
-30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம; நிைலப�ள�( 

கிழ�� ப39\ வாய3; )ெத��க��ட� 

ேம��ப�தி     ,கீழவாச; த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத LH]� ெத* வா%
-12 , 2.த#சா$% (மா) 

கீழவாச; பைழய மX? மா%�ெக� ேரா
 வா%
-12 , 3.த#சா$% (மா) 

பைடெவ��ய�ம? ேகாவ3; ெத* வா%
-12 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம; நிைலப�ள�( 

கிழ�� ப39\ வாய3; )ெத��க��ட� 

கிழ�� ப�தி     ,கீழவாச; த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத ெத* வா%
-14 , 2.த#சா$% (மா) ரா\.தா 

பாைளய� ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) LH]�ெத* எ�சாவ� வா%
-14 , 

4.த#சா$% (மா) ரா\.தாபாைளய� வா%
-14 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம; நிைலப�ள� ( 

கிழ�� ப39\ வாய3;)வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி     ,கீழவாச;  த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ைசய.அலிபா�சா ெத��.ெத* வா%
-28 , 2.த#சா$% (மா) 

பைழய ெந;MமC� கீழ.ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) சாமியாப3�ைள 

ெத* வா%
-14 , 4.த#சா$% (மா) L.5 சிEக ேச%ைவ�கார? ெத* வா%
-14 , 

5.த#சா$% (மா) சி?ன �*�ப% ெத* வா%
-28 , 6.த#சா$% (மா) தாத? ச45 

வா%
-29 , 7.த#சா$% (மா) ெத�� ெகா�ைட ெகா;ைல ெத* வா%
-28 , 

8.த#சா$% (மா) க4த ெபா�கார. ெத* வா%
-29 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 Lத;நிைல இ45 மாதி9 ப�ள� 

ப3ரதான க��ட� ேம�� ப�தி   

,ஆ�
ம4ைத அ#ச;கார. ெத*, கீழ 

வாச;, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ெப9ய �*�ப% ெத* வா%
-14 , 2.த#சா$% (மா) வட�� 

ெகா�ைட� ெகா;ைல. ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) பைழய ெந;MமC� 

ேமல.ெத* வா%
 14 , 4.த#சா$% (மா) ைசய5 அலிபா�சா வட��ெத* வா%
-28 

, 5.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத அ#ச;கார. ெத* வா%
-29 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 Lத;நிைல இ45மாதி9 

ந
நிைலப�ள� Lத?ைம� க��ட� 

வட��ப�தி   ,ஆ�
ம4ைத 

அ#ச;கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சி?ைனயாப3�ைள ெத* வா%
-29 , 2.த#சா$% (மா) 

ம*ைதயாப3�ைள ெத* வா%
-31 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 Lத;நிைல இ45மாதி9 

ந
நிைலப�ள� Lத?ைம�க��ட� 

ெத�� ப�தி   ,ஆ�
ம4ைத 

அ#ச;கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெகா�Kேப�ைட. ெத* வா%
-29 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ராஜா அரசின% ேம;நிைலப�ள� 

ெத��ப�தி அைறஎC 23   ,கீழ வ Jதி 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) தக�ராb அபா ச45 வா%
-15 , 2.த#சா$% (மா) ம;லனபா 

ச45 வா%
-15 , 3.த#சா$% (மா) வ3�ேடாபா ேகாவ3; ச45 வா%
-15 , 4.த#சா$% 

(மா) ப�
�ேகா�ைட காேடராb ச45 வா%
-15 , 5.த#சா$% (மா) ைத�கா; ச45 

வா%
-15 , 6.த#சா$% (மா) ெகாC�ராஜபாைளய� வா%
-15 , 7.த#சா$% (மா) 

ஜா�ேலராb ச45 வா%
-15 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ராஜா அரசின% ேம;நிைலப�ள� 

ப3ரதானக��ட� வட��ப�தி அைறஎC 

25   ,கீழ வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ராbபகZ% ஏ.ஒY.ஏ. நாடா% ேரா
 வா%
 15 , 2.த#சா$% (மா) 

வC�ேப�ைட.ெத* வா%
-14 , 3.த#சா$% (மா) கீழவாச; கைட. ெத* வா%
-14 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, வட�� 

பா%.த 8திய க��ட�,  அைற எC 9    

,ெத? கீ< அலEக�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) கீழ அலEக� வா%
  15 , 2.த#சா$% (மா) அ�ேப.கா% நக% 

வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) Q%5 நக%,வா%
 26 , 4.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% 

நக% வா%
-26 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� 

ப�தி, அைற எC 11    ,ெத? கீ< 

அலEக�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) நாகமர ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (ந ெவ�ளப3�ைளயா% 

ேகாவ3; ச?னதி ெத* வா%
-15 , 3.த#சா$% (மா) த.ேதாஜியபா ச45 வா%
-26 , 

4.த#சா$% (மா) மண3கCேடHவர%சாமி ேகாவ3; ெத* வா%
-26 , 5.த#சா$% 

(மா) கிழ�� ெமய3? வ Jதி வா%
-25 , 6.த#சா$% (மா) அரசமரலாய� வா%
-26 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�, அைற எC 3    ,ெத? கீ< 

அலEக�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெகா.த? ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (மா) ெபா?னா ப3�ைள 

ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) அரசமர� ச45 வா%
-26 , 4.த#சா$% (மா) 

கி*Aணப3�ைள ச45 வா%
-26 , 5.த#சா$% (மா) ெத�� அலEக�   

தி*வ�cவ% திேய�ட% Lத; கா4திஜி ேரா
 வைர வா%
  26 , 6.த#சா$% (மா) 

ரய3ல� Lத; மண3NC
 வைர வா%
  26 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம;நிைலப�ள� 

ஜி R ேபா ப3ளா� கிழ�� க��ட� 

ைமய ப�தி வட�� ெமய3? வ Jதி   , 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) வட�� ெமய3? வ Jதி வா%
-6 , 2.த#சா$% (மா) ெசCபகவ�ள� 

அ�மா� ச45 வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) லாட�கார ச45 வா%
-16 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம;நிைலப�ள� 

ஜி R ேபாப3ளா� ேம�� க��ட� 

வட��வ Jதி   ,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) இ4திராண3 அ�கா ச45 வா%
-16 , 2.த#சா$% (மா) வட�� 

ஆஜார� வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) கCண�ய? ச45 வா%
-16 , 4.த#சா$% (மா) 

சார� அபாராb ச45 வா%
-16 , 5.த#சா$% (மா) ைவ.தியலிEக ெகா.தானா% 

ச45 வா%
-16 , 6.த#சா$% (மா) மாேனாஜியபா வ Jதி வா%
-16 , 7.த#சா$% (மா) 

படேகாசாமி வ�டார� வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ெசய3C� ப�̂ட%H ேம;நிைலப�ள� 

ஜி R ேபா ப3ளா� கிழ��க��ட�   

,வட��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சிவாராமப3�ைள ச45 வா%
-17 , 2.த#சா$% (மா) ேமள�கார 

ச45 வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) க?ச% ேகா�ைட ச45 வா%
-16 , 4.த#சா$% 

(மா) கEகா ச45 வா%
-16 , 5.த#சா$% (மா) ெதME� ெச��. ெத* வா%
-16 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ெசய3C�ப�̂ட%H ேம;நிைல ப�ள� 

ஜி R ேபா ப3ளா� ேம��க��ட�   

,வட��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ராஜேகாபா;சாமி ேகாய3; ெத* வா%
 16 , 2.த#சா$% (மா) 

ெர.தினகார பC�த% ச45 வா%
 16 , 3.த#சா$% (மா) காேவ9ய�கா ச45 வா%
-

16 , 4.த#சா$% (மா) கி�டபா வ�டார� வா%
-16 , 5.த#சா$% (மா) ராமநாதப� 

ச45 வா%
-16 , 6.த#சா$% (மா) ஹ9பC�த% �ள� கீ<கைர வா%
-16 , 

7.த#சா$% (மா) ஹ9பC�த% �ள� வடகைர வா%
-16 , 8.த#சா$% (மா) ஹ9 

பC�த% �ள� ேம;கைர வா%
-16 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 க;யாணG4தர� ேம நி 

ப�ள�.அ*ணாசல ேம�� க��ட� 

அ.எC 50   ,ச�காநாய�க?ெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; ேம��மடவ3ளாக� வா%
-17 , 

2.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; ெத��மடவ3ளாக� வா%
-17 , 

3.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; வட��மடவ3ளாக� வா%
-17 , 

4.த#சா$% (மா) ராண3 வாY�கா; ச45 வா%
-17 , 5.த#சா$% (மா) இராம% மட� 

ச45 வா%
-17 , 6.த#சா$% (மா) ப4த மாண3�கபா ச45 வா%
-17 , 7.த#சா$% 

(மா) ெவEகேடச ெப*மா� ேகாய3; ச?னதி ெத* வா%
-16 , 8.த#சா$% (மா) 

ெப.தெப*மா�ச45 வா%
-17 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 க;யாணG4தர� ேம;நிைல 

ப�ள�.அCண[ரண3 க��ட� அஎC 44  

                          

,ச�காநாய�க?ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) கவ3 ச45 வா%
-17 , 2.த#சா$% (மா) கா�கா வ�டார� வா%
-17 , 

3.த#சா$% (மா) அஜCணா வ�டார� வா%
-17 , 4.த#சா$% (மா) பாப?னாச45 

வா%
-17 , 5.த#சா$% (மா) வ3Hவா�பரபC�த%ச45 வா%
-17 , 6.த#சா$% (மா) 

ேதவாஜிராbச45 வா%
-17 , 7.த#சா$% (மா) ஐயE�ள�வடகைர வா%
-17 , 

8.த#சா$% (மா) ஐயE�ள� கீ<கைர வா%
-17 , 9.த#சா$% (மா) 

ஐயE�ள�ெத?கைர  வா%
-17 , 10.த#சா$% (மா) ெப.தெப*மா�ச45 வா%
-17 , 

11.த#சா$% (மா) ெவEேகாபராbச45 வா%
-17 , 12.த#சா$% (மா) 

நானாசாகிலாய� வா%
-17 , 13.த#சா$% (மா) ராண3வாY�கா;ச45 வா%
-17 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 க;யாணG4தர� ேம நி ப�ள� காமா�சி 

க��ட� கிழ��ப�தி அஎC 36   

,ச�காநாய�க? ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேச\ அமி%த� ப3�ைள ச45 நா%மC� வா%
-17 , 2.த#சா$% 

(மா) கசா8� கைடச45 வா%
-24 , 3.த#சா$% (மா) ெந;M மC�.ெத* வா%
-24 

, 4.த#சா$% (மா) லHக% பஜா% ச45 வா%
-24 , 5.த#சா$% (மா) ச�கா நாய�க? 

ெத* வா%
-24 , 6.த#சா$% (மா) காG� கைட. ெத* வா%
-24 , 7.த#சா$% (மா) 

ஜயEகைட. ெத*, மாேனாஜியபா வ Jதி வா%
-24 , 8.த#சா$% (மா) ஐயEகைட. 

ெத* வா%
-24 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 க;யாணG4தர� ேம;நிைல ப�ள�, 

ெத��� க��ட� அைற எC -23 ேம�� 

ப�தி                              

,ச�காநாய�க? ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) காேளராb அபா ச45 வா%
-17 , 2.த#சா$% (மா) கி*Aணபா 

ச45 வா%
-16 , 3.த#சா$% (மா) �பCணபா ச45 வா%
-24 , 4.த#சா$% (மா) 

சEகரபா வா.தியா% ச45 வா%
-24 , 5.த#சா$% (மா) ப#சநாத� ப3�ைள ச45 

வா%
 24 , 6.த#சா$% (மா) ல�GமணபC�த% ச45 வா%
-24 , 7.த#சா$% (மா) 

கி*Aணராய% ச45 வா%
-24 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 க;யாணG4தர� ேம;நிைல ப�ள�, 

ெத��� க��ட� அைற எC -22 கிழ�� 

ப�தி   ,ச�காநாய�க? ெத*, த#சா$%-

 613001.

1.த#சா$% (மா) ெஜ�ேகராb ச45 வா%
-24 , 2.த#சா$% (மா) ேகாeHவர? ச45 

வா%
-24 , 3.த#சா$% (மா) மாேனாஜியபா வ Jதி வா%
-25 , 4.த#சா$% (மா) 

எ;ைலய�ம?ேகாவ3;ெத* வா%
-24 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�, கிழ�� ப�தி க��ட�    

,ேமலவ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேமலஅலEக� வா%
-19 , 2.த#சா$% (மா) பFசCணாச45 வா%
-

18 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�,, கிழ�� க��ட� வடப�க�   

,ேமலவ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) அYயாைவய% ச45 வா%
-18 , 2.த#சா$% (மா) காமா�சிய�ம? 

ேகாவ3; ச45 வா%
-18 , 3.த#சா$% (மா) ேபா]H ராமசாமி நாய�க? ச45 

வா%
-18 , 4.த#சா$% (மா) ேமலவ Jதி வா%
-17 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�, ெத��ப�திக��ட�   ,ேமலவ Jதி 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) பாேலாபா ச45 வா%
-18 , 2.த#சா$% (மா) சி?னப3யாM ச45 

வா%
-18 , 3.த#சா$% (மா) ெப9யப3யாM வ Jதி வா%
18 , 4.த#சா$% (மா) 

ராமFச4திரா தேவ ச45 வா%
-18 , 5.த#சா$% (மா) த�டார ச45 வா%
-18 , 

6.த#சா$% (மா) வைளய;கார ச45 வா%
-18 , 7.த#சா$% (மா) ெப9யப3யாM 

ெத* (ேமலவ Jதி) வா%
 18 , 8.த#சா$% (மா) �*�ப% ச45 வா%
-25 , 9.த#சா$% 

(மா) பFசCணா ச45 (ேமலவ Jதி) வா%
-18 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 உ�கைட B அ�பா� உய%நிைல 

ப�ள�,  வட��ப�தி    

,ேமலவ Jதி,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேமலவ Jதி  பாக� வா%
-23 , 2.த#சா$% (மா) Gபராயப� ச45, 

வா%
-23 , 3.த#சா$% (மா) ராLஅYய%ச45 வா%
-23 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 உதவ3 ெதாட�க க;வ3 அMவலக� 

ெத�� பா%.த5   ,சிவகEைக [Eகா, 

ேமலவ Jதி, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) க�ேபாH� ெடேபா ேரா
 வா%
-19 , 2.த#சா$% (மா) ேமல 

அலEக� ேகா�ைட வைள\ வா%
-19 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 உதவ3 ெதாட�க க;வ3 அMவலக அைற 

ேம�� க��ட� வட�� ப�தி கிழ�� 

பா%.த5   ,சிவகEைக [Eகா, ேமலவ Jதி, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேமல அலEக� வா%
-19 , 2.த#சா$% (மா) தமதம ேமைட வா%
-

19 , 3.த#சா$% (மா) ேமல அலEக� L*க? காலன� வா%
-19 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 மCடல உட�க;வ3 ஆYவாள% 

அMவலக� ேம�� க��ட� வட�� 

ப�தி கிழ�� பா%.த5   ,சிவகEைக 

[Eகா, ேமலவ Jதி, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேமல அலEக�  ( பாக�  ) வா%
-19   , 2.த#சா$% (மா) 

கC�தா\.தா ச45 வா%
-18 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 லAமி நாராயணா 5வ�க ப�ள� 

ேம��க��ட� ெத�� ப�தி கிழ�� 

பா%.த5                               

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) சீன�வாச8ர� கி9 ேரா
 வா%
-20 , 2.த#சா$% (மா) ராஜாஜி ேரா
 

வா%
-20 , 3.த#சா$% (மா) கி9ேரா
 வ39வா�க� வா%
-20 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 லAமி நாராயணா 5வ�க ப�ள� 

ேம�� க��ட� ைமய ப�தி   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ராஜ? ேரா
 சீன�வாச8ர�  வா%
-20 , 2.த#சா$% (மா) 

ெர��பாைளய�ேரா
 சீன�வாச8ர�  வா%
-19 , 3.த#சா$% (மா) இராஜ? 1வ5 

கிராH ேரா
 வா%
-20 , 4.த#சா$% (மா) ஆன4த?நக% Lத; ெத* வா%
 19 , 

5.த#சா$% (மா) ஆன4த?நக%3�ெத* வா%
-19 , 6.த#சா$% (மா) 

கி*Aணா8ர�காலன� சீன�வாச8ர� வா%
 19 , 7.த#சா$% (மா) 

கி*AணV%.திநக% வா%
-19 , 8.த#சா$% (மா) கா4தி8ர� சீன�வாச8ர� வா%
-19 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 லAமி நாராயணா 5வ�க ப�ள� 

ேம�� க��ட� வட�� ப�தி கிழ�� 

பா%.த5   ,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 

613009.

1.த#சா$% (மா) காமராச%ேரா
 சீன�வாச8ர� வா%
-20 , 2.த#சா$% (மா) 

ராஜராஜ? ேசாழ? நக%சீன�வாச8ர� வா%
-20 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

கிழ�� ெதா�தி 5� வ�8 ப3 ப39\ 

ேம�� பா%.த5 அைற எC 2   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ப3ரதா சி�ம8ர� வா%
 20 , 2.த#சா$% (மா) சீன�வாச8ர� 

ேமல. ெத* வா%
-20 , 3.த#சா$% (மா) ேசவப நாய�க? வா9 ேம;கைர வா%
-

20 , 4.த#சா$% (மா) ப3ரதாப சி�ம8ர� வா%
-20 , 5.த#சா$% (மா) சீன�வாச8ர� 

வா%
-20 , 6.த#சா$% (மா) அலேமM மEக8ர� வா%
-20 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

90 90 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

கிழ�� ெதா�தி 4� வ�8 ப3 ப39\ 

ேம�� பா%.த அைற எC 1   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) வடகைர வா%
 20 , 2.த#சா$% (மா) சிவபநாய�க% வா9 

கீ<கைர வா%
-21 , 3.த#சா$%  ேந*ஜி நக% ேம;கைர வா%
-20 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

ேம�� ெத�� ப�தி அைற எC 4, 5� 

வ�8 சி ப39\ ேம�� ெதா�தி   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 கீ<கைர வா%
-21 , 2.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 

ெத?கைர 2வ5 ெத* வா%
-21 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச? ப�ள� 

ேம�� ெத�� ப�தி அைற எC 3, 5� 

வ�8 சி ப39\ ேம�� ெதா�தி கிழ�� 

ப�க�   ,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 ந
�ள� ப
ைக  வா%
-21 , 2.த#சா$% (மா) 

ேசனாவா9 ெத?கைர ந
�ள� வா%
-21 , 3.த#சா$% (மா) ேசனாவா9 ந
�ள� 

ப
ைக வா%
-21 , 4.த#சா$% (மா) ந
��ள� ேசனாவா9 வா%
-21 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச?  ப�ள� 

கிழ�� க��ட� 5� வ�8 அ ப39\ 

கிழ�� ெதா�தி ேம��, ெத�� 

பா%.த5   ,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 

613009.

1.த#சா$% (மா) ேசபனவா9 ெத?கைர 4வ5 ெத* வா%
-21 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ெவEகேடHவரா ெம�9�ேலச?  ப�ள� 

கிழ�� பா%.த N�ட அரEக�   

,சீன�வாச8ர�, த#சா$% - 613009.

1.த#சா$% (மா) ேசபனவா9 ெத?கைர Lத;ெத* வா%
-21 , 2.த#சா$% (மா) 

ந
��ள� 4ஆ�ெத*  ேசபனவா9 வா%
-21 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 GைபயாநாR
 ந
நிைலப�ள� 

8தியக��ட� வட��ப�தி   

,நாணய�கார ெச��ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) L.ேதாஜியபா ச45 வா%
-25 , 2.த#சா$% (மா) எ;ைலய�ம? 

ேகாவ3; ெத* வா%
-24 , 3.த#சா$% (மா) ேகாபால Lதலியா% ச45 வா%
-23 , 

4.த#சா$% (மா) ஜ\ள� ெச�� ெத* வா%
-23 , 5.த#சா$% (மா) ச�ைடயபா 

வா.தியா% ெத* வா%
-23 , 6.த#சா$% (மா) ச�ைடயபா வா.தியா% ச45 

கிழ��வட�� வா%
 23 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 GைபயாநாR
 ந
நிைலப�ள� 

8தியக��ட� ெத��ப�தி அைற எC.1  

  ,நாணய�காரெச��ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ெதா8�ப3�ைளயா% ேகாவ3; ச45 வா%
-23 , 2.த#சா$% (மா) 

நாணய�கார ெச�� ெத* வா%
-23 , 3.த#சா$% (மா) ேசா?ஜியபா ச45 வா%
-23 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 GைபயாநாR
 5வ�கப�ள� 

8தியக��ட� அ எ. 2   ,நாணய�கார 

ெச��ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) எ;ைலய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
-24 , 2.த#சா$% (மா) 

ெத��அலEக�  வா%
-23 , 3.த#சா$% (மா) ெத��வ Jதி வா%
-23 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 வ Jரராகவா ேம;நிைலப�ள� 

Lத?ைம�க��ட� ேம��ப�தி அைற 

எC .3    ,ெத��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) வரகைபYய% ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (மா) �8சாமி 

ெமாYேதாராb ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) அCணாப3�ைள ச45 வா%
-25 , 

4.த#சா$% (மா) மா�
 ேமHதி9 ச45 வா%
-26 , 5.த#சா$% (மா) ெத�� வ Jதி 

வா%
-25 , 6.த#சா$% (மா) மாேனாஜJயபா வ Jதி வா%
-25 , 7.த#சா$% (மா) 

தி;ைலயபா வா.தியா% ெத* வா%
-23 , 8.த#சா$% (மா) ப3FசாC� Lதலி. 

ெத* வா%
-23 , 9.த#சா$% (மா) ேபாகிெல�Gமண நாய�க? ச45 வா%
-23 , 

10.த#சா$% (மா) ராமலிEகப.த% ப3;�E ெத��வ Jதி வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 வ Jரராகவா ேம;நிைலப�ள� 

Lத?ைம�க��ட� கிழ�� ப�தி அைற 

எC  7   ,ெத��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சாமா?தா? �ள� ச45 வா%
-26 , 2.த#சா$% (மா) த�சிணா 

ெபா� ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) ப�ேகாசாமி வ�டார� வா%
-25 , 

4.த#சா$% (மா) அரCமைன கா�ப\C� வா%
-25 , 5.த#சா$% (மா) தாH 

தமா; ச45 வா%
-25 , 6.த#சா$% (மா) வரதராஜ ெப*மா� ேகாவ3; ச45 வா%
-

25 , 7.த#சா$% (மா) �*�ப% ச45 வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 வ Jரராகவா ேம;நிைலப�ள� 

கிழ��ப�தி�க��ட�  அைற எC. 6   

,ெத��வ Jதி த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) L5ேபாகி G8ராய ப3�ைள ச45 வா%
-25 , 2.த#சா$% (மா) 

ராேச கா�ேகராb ச45 வா%
-25 , 3.த#சா$% (மா) கீைர� கைட ச45 வா%
-25 , 

4.த#சா$% (மா) ேமள�கார ச45 வா%
-25 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� ப�தி 

வட�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,மா%ெக� ேரா
, கீழ வாச;, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) Rனான� ைவ.திய% ச45 வா%
-27 , 2.த#சா$% (மா) G;தா? 

ஜJயபா ச45 வா%
-26 , 3.த#சா$% (மா) க�மE ெகா;ைல வா%
-27 , 4.த#சா$% 

(மா) அறிஞ% அCணா சாைல வா%
-27 , 5.த#சா$% (மா) சி?ைனயா நாய�க? 

ச45 வா%
-27 , 6.த#சா$% (மா) பா�பா�� ெத* வா%
-27 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ெத�� பா%.த5   ,மா%ெக� 

ேரா
, கீழ வாச;, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) கவாHகார ெத* வா%
-27 , 2.த#சா$% (மா) கவாHகார 3வ5 

ெத* வா%
-27 , 3.த#சா$% (மா) சி�கா9ய�மா� ெத* வா%
-27 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ெபCக� 

கிறிHதவேம;நிைலப�ள�.மான�8Fசா

வ� அைற எC 5    ,மிஷ? ச%F ேரா
 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) சா4தா உேச? சாகி ைத�கா; ெத* வா%
 எC 28 , 2.த#சா$% 

(மா) ச�கா சாகி ைத�கா; ெத* வா%
 எC29 , 3.த#சா$% (மா) சாம4தா� 

பாைளய� LHஸி� ெத*வா%
 எC28 , 4.த#சா$% (மா) ஆ�
ம4ைத 

ைவ�ேகா;கார. ெத* வா%
 எC 29    , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

104 104 Zயஅ4ேதாண3யா% ந
நிைலப�ள� 

வட��க��ட�    ,சி?ைனயாபாைளய� 

ேரா
,மான�8Fசாவ�, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) அழகி �ள� ேபாகி.ெத* வா%
-29 , 2.த#சா$% (மா) அழகி �ள� 

கீைர�கார.ெத* வா%
-31 , 3.த#சா$% (மா) அ4ேதாண3யா% ேகாய3; ெத* வா%
-

31 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 Zயஅ4ேதாண3யா% ந நி ப�ள� 

ேம��க��ட�    ,சி?ைனயாபாைளய� 

ேரா
 மான�8Fசாவ�  த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) மிஷி? ச%F ேரா
 வா%
-31 , 2.த#சா$% (மா) அழகி �ள� 

வா9.ெத* வா%
-31 , 3.த#சா$% (மா) வா�வாச; கைட.ெத* வா%
-29 , 

4.த#சா$% (மா) ஆேரா�கிய மாதா ேகாய3; ெத* வா%
-31 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ெசௗராA�ராஅரG உதவ3ெபS� 5வ�க 

ப�ள� கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா%.த5   ,ஆ�
�கார ெத*, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) வ3ஜய மCடப.ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) பEகளா. ெத* 

வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) மான�8Fசாவ� வா%
-32 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ெசௗராA�ரா அரG உதவ3ெபS� 

5வ�கப�ள�, ேம�� க��ட�, ெத�� 

ப�தி   ,ஆ�
�கார.ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ந�ப% ஒ?S நாைக ேரா
 ச45 வா%
-33 , 2.த#சா$% (மா) 

சிவராய% ேதா�ட� ேமலராஜவ Jதி வா%
-34 , 3.த#சா$% (மா) ஆ�
�கார. ெத* 

வா%
-32 , 4.த#சா$% (மா) ப�
h; கீழ ராஜவ Jதி வா%
-32 , 5.த#சா$% (மா) 

மான�8Fசாவ� வா%
-32 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108 ெசௗராA�ரா அரG உதவ3ெபS� 

5வ�கப�ள�, ேம�� க��ட�, கிழ�� 

ப�தி   ,ஆ�
�கார.ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) வாண�கார ைவ�ேகா;கார. ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) 

ெதா;காப3ய% நக% வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) ெதா;காப3ய% நக% -1� ெத* 

வா%
-32 , 4.த#சா$% (மா) ெதா;காப3ய% நக% 2� ெத* வா%
-32 , 5.த#சா$% 

(மா) ெதா;காப3ய% நக% 3-� ெத* வா%
-32 , 6.த#சா$% (மா) ெதா;காப3ய% நக% 

4� ெத* வா%
-32 , 7.த#சா$% (மா) 85வாண�கார.ெத* வா%
-32 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ெசௗராA�ராஅரG 

உதவ3ெபS�5வ�கப�ள� 

கிழ��க��ட� வட��ப�தி   

,ஆ�
�கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) வாண�கார. ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) மான�8Fசாவ� 

வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) ெஜCபகவ�ள�நக% வா%
 32 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� கிழ�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   ,வC��கார. 

ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) கீழ வC��கார. ெத* வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�� பா%.த5 கிழ�� ப�தி  

 ,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) வC��கார. ெத* வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ெவ�
�கார. 

ெத* வா%
-33 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� வட�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� ைமய ப�தி   

,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ந�ப% 1 ேரா
 வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) நாைக ேரா
வா%
-44 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�� பா%.த ேம�� ப�தி   

,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ராஜூb நக%  வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) நாைக ெமய3?ேரா
 

ேஜாதி நக% வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) ேசவ3ய% நக% வா%
-44 , 4.த#சா$% (மா) 

ெஜயெல�Gமி நக% வா%
-44 , 5.த#சா$% (மா) தி*வ�cவ% நக% வா%
-44 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ��ப�தி ச.5ண\Nட�    

,வC��கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) கீைர�ெகா;ைல ெத* வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) வC��கார 

க*பாய3 அ�பலகார ெத* வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) வC��கார அ�பலகார 

ெத* வா%
-44 , 4.த#சா$% (மா) நாக�மா� நக% வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ��ப�தி   

,வC��கார.ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா சாவ� வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா 

சாவ�(1)வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� வட�� பா%.த கிழ�� ப�தி   

,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா சாவ�(2) வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேமா.திரபா 

சாவ�(3) வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) ேகா9��ள� வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ேம�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி வட�� பா%.த5  

 ,வC��கார. ெத*, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ேசாழ? நக%, நாைக ேரா
 வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேந*வ Jதி 

அCணா காலன� வா%
-44 , 3.த#சா$% (மா) அCணா காலன� வா%
-44 , 

4.த#சா$% (மா) ராஜJb நக% வா%
-44 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� ேம�� ப�தி 

வட�� பா%.த5   ,வC��கார. ெத*, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ெத�� ெவ�
�கார.ெத* வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) ேமல. 

வC��கார ெத* வா%
-44 , 3.த#சா$% 85 ஆ�Sகீழ�கைர வா%
-44 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 நகரா�சி ந நி ப�ள� அEக?வா�ைமய�-

50ெத��ப�தி    ,ெசௗராA�ராெத* 

த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெபா�மலா�ட� ெவEகடாஜலபதிெச��. ெத*  வா%
-32 , 

2.த#சா$% (மா) பா\�கார கி*Hண ப3�ைள.  ெத* வா%
-32 , 3.த#சா$% 

(மா) சிவ? ேகாய3; 85.ெத* வா%
-34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 நகரா�சி நநிப�ள� 8திய க��ட� ேம�� 

ப�திெசௗராA�ராெத*        

,மான�8Fசாவ� த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) ெவEகேடச ெப*மா�ேகாய3; 85. ெத*  வா%
-34 , 

2.த#சா$% (மா) ெவEகேடசெப*மா�ேகாய3; ச?னதி.ெத* கிழ��  வா%
 34 , 

3.த#சா$% (மா) வ3. ப3. ேகாய3; ெத*  வா%
-34 , 4.த#சா$% (மா) வ3. ப3. 

ேகாய3; ச?னதி ெத*  வா%
 34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� 8திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி ெத�� பா%.த5  

 ,ெசளராA�ரா ெத*, மான�8Fசாவ�, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ஜ�8ெல�Gமணெச�� ெத*  வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) 

ெதா�ம;ராL
ெச�� ெத*  வா%
-32 , 3.த#சா$% (மா) கி*Aண? ேகாவ3; 3� 

ெத*  வா%
-32 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� 8திய 

க��ட� வட�� ப�தி ேம�� பா%.த5  

 ,ெசளராA�ரா ெத*, மான�8Fசாவ�, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) சிவராய% ேதா�ட� Lத;ெத* வா%
-34 , 2.த#சா$% (மா) 

சிவராய% ேதா�ட� இரCடா� ெத*  வா%
-34 , 3.த#சா$% (மா) அYய� 

ெப*மா� ெகா.த?ெத*  வா%
-34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 நகரா�சி ந
நிைல ப�ள� 8திய 

க��ட� ெத�� ப�தி ேம�� பா%.த5  

 ,ெசளராA�ரா ெத*, மான�8Fசாவ�, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) மாண3�க ெவEக�ராம ெச��. ெத*  வா%
-34 , 2.த#சா$% (மா) 

ப�
h; ேமலராஜ வ Jதி  வா%
-34 , 3.த#சா$% (மா) L.5சாமி ெகா.த? ெத*  

வா%
-34 , 4.த#சா$% (மா) உ�கைட அ�பா� காலன�  வா%
-34 , 5.த#சா$% (மா) 

சிவராய% ேதா�ட� ெத*  வா%
-34 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124 Zயஅ4ேதாண3யா% ந நி ப�ள� 

ெத��ப�தி சி?ைனYயா பாைளய� 

ேரா
        ,மான�8Fசாவ� த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ராேமHவர� ேரா
 வா%
-44 , 2.த#சா$% (மா) எHப3ஜி மிஷி? 

ைஹHN; ேரா
 வா%
-31 , 3.த#சா$% (மா) ந�ப% ஒ?S நாைக ேரா
(பாக�) 

வா%
-33 , 4.த#சா$% (மா) 1வ5 ேரா
 ேசவ3ய% நக% வா%
-44 , 5.த#சா$% (மா) 

ேசாழ? நக% வா%
-44 , 6.த#சா$% (மா) ெஜயல�Gமி நக% வா%
-44 , 7.த#சா$% 

(மா) அCணா காலன� வா%
-31 , 8.த#சா$% (மா) தி*வ�cவ% நக% வா%
-31 , 

9.த#சா$% (மா) தகர�கார.ெத* வா%
-31 , 10.த#சா$% (மா) சி?ைனயா 

பாைளய� ேரா
 வா%
-31 , 11.த#சா$% (மா) சி?ைனயா பாைளய� ஆதிதிராவ3ட% 

ெத* வா%
 31 , 12.த#சா$% (மா) மிசி? ஆலமர� ெத* வா%
-29 , 13.த#சா$% 

(மா) மிஷி? ெத* / கCகாண3ய% ேதா�ட� வா%
-31 , 14.த#சா$% (மா) 8ன�த 

அைட�கல மாதா மட� வா%
-31 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 Zய அ4ேதாண3யா% ஆர�ப ப�ள� 

ெத��  பா%.த �ஓ�
�க��ட� ேம�� 

ப�தி     ,மான�8Fசாவ� த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) ஆரகா� பC�த% ேரா
 வா%
-22 , 2.த#சா$% (மா) வரதராஜ 

ெப*மா� ேகாவ3; ெத* வா%
-22 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�க ப�ள� 

ேம�� பா%.த ஓ�
� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,மான�8Fசாவ�, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) ப3;M�கார.  ெத* வா%
-22 , 2.த#சா$% (மா) 8தா�றEகைர 

கீ<கைர வா%
-22 , 3.த#சா$% (மா) ேம�
 எ;ைலய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
-

22 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�க ப�ள� 

ேம�� பா%.த ஓ�
� க��ட� வட�� 

ப�தி   ,மான�8Fசாவ�, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) நாராயண? காலன� வா%
-22 , 2.த#சா$% (மா) கைலஞ% 

க*ணாநிதி சாைல வா%
-22 , 3.த#சா$% (மா) இ4திரா நக%  ேம�பால� அ*கி; 

வா%
-22 , 4.த#சா$% (மா) ரய3ல� வC� ேப�ைட வா%
-35 , 5.த#சா$% (மா) 

�.ப3.ஒ ச45 ேம�பால� வா%
-22 , 6.த#சா$% (மா) Lன�Gப; பவ% ஹ\H 

�வா%�ட%H வா%
-22 , 7.த#சா$% (மா) G.A.ெகனா;ேரா
 வா%
-22 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ப3ேள� ேம;நிைல ப�ள� அைற எC 9 

கிழ�� ஒ�
� க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம�� பா%.த5   ,மிஷ?ச%F ேரா
, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) மிசி? 85.ெத* வா%
-33 , 2.த#சா$% (மா) பCடாபĤ 

அ�ரஹார�  வா%
-33 , 3.த#சா$% (மா) மிசி? ச%F ேரா
  வா%
-33 , 4.த#சா$% 

(மா) மிசி? ேம�
. ெத*  வா%
-33 , 5.த#சா$% (மா) மிசி? ச?னதி ெத*  

வா%
-33 , 6.த#சா$% (மா) மிசி? Lத; ெத* வா%
-33 , 7.த#சா$% (மா) மிசி? 

2வ5 ெத*  வா%
-33 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ப3ேள� ேம;நிைல ப�ள� அைற எC 

13 கிழ�� க��ட� வட�� ப�தி ேம�� 

பா%.த5   ,மான�8Fசாவ�, த#சா$%- 

613001.

1.த#சா$% (மா) மிசி? 3வ5 ெத* வா%
-32 , 2.த#சா$% (மா) ெரசிெடC� 

பEகளா ேரா
 வா%
-33 , 3.த#சா$% (மா) கி*Aணா ப3�ைள. ெத* வா%
-32 , 

4.த#சா$% (மா) ேம�
 ப3�ைளயா% ேகாய3; ெத* வா%
-22 , 5.த#சா$% (மா) 

8தா�S ேம�� கைர வா%
-22 , 6.த#சா$% (மா) 8தா�S கிழ�� கைர வா%
-22 , 

7.த#சா$% (மா) L.5�மர Vபனா% ேரா
 வா%
 33 , 8.த#சா$% (மா) 

சீன�வாச� ப3�ைள ேரா
  சபாபதி அெவ?m  வா%
 33 , 9.த#சா$% (மா) வ3ளா% 

ேரா
  பாக� வா%
-33 , 10.த#சா$% (மா) வ3.ப3.ேகாய3; ெத* 8தா�றEகைர 

கிழ�� வா%
-22 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130 Zயஅ4ேதாண3யா%5வ�க ப�ள�, 

வட��க��ட�.அைற.4சி   ,[�கார 

க;M��ள� ேரா
, த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) தி*Fசி ேரா
 ( சா4தப3�ைள ேக� Lத;  இராமநாத? வைர 

வா%
  43 , 2.த#சா$% (மா) க�K �ள� ேரா
 வா%
-43 , 3.த#சா$% (மா) 

[�கார அYயனா%  ெத*  வா%
-43 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 Zய அ4ேதாண3யா% 5வ�கப�ள�, 

வட�� க��ட�, அைற எC 4�   

,[�கார க;M��ள� ேரா
, த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) [�கார LH]� ெத*  வா%
-43 , 2.த#சா$% (மா) [�கார 

Gரமண3ய சாமி ேகாவ3; ெத*  வா%
-43 , 3.த#சா$% (மா) Gப3ரமண3யசாமி 

ேகாவ3; ெத*  வா%
-43 , 4.த#சா$% (மா) [�கார.  ேவப3ைல சாமி மட�  

வா%
-43 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 Zயஅ4ேதாண3யா% 

ஆர�பப�ள�கிழ��ப�திக��ட� அைற 

எC 2 �   ,[�காரக;M��ள� 

ேரா
த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) அ�பல�கார வட��. ெத* வா%
-43 , 2.த#சா$% (மா) 

அ�பல�கார ெத�� ெத* வா%
-43 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ெசய3C�ேஜாச 

ெபCக�ேம;நிைலப�ள� 

ேம��க��ட� அைற எC.12 ப3   

,[�கார�ேகாய3;ெத* த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) [�காரவ JரவாCைடயா% ெத* வா%
-46 , 2.த#சா$% (மா) [�கார 

ேகாவ3; ெத* வா%
-46 , 3.த#சா$% (மா) [�கார ெசய3?� ேம9H ெத* வா%
-

46 , 4.த#சா$% (மா) [�காரLத; ெத* வா%
-46 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 ெசய3C�ேஜாச ெப ேம நி ப�ள� 

கிழ��ப�தி வட��க��ட� அைற எC 

 12C   ,[�காரேகாவ3;ெத*  613001

1.த#சா$% (மா) [�கார மCைணயா% ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) [�கார 

இரCடா� ெத* வா%
-45 , 3.த#சா$% (மா) [�கார V?றா� ெத* வா%
-45 , 

4.த#சா$% (மா) நா#சி� ேகா�ைட ேரா
 (பாக� வா%
-46 , 5.த#சா$% (மா) 

[�கார 85 மCைணயா% ெத* வா%
-45 , 6.த#சா$% (மா) [�கார வ3ளா% ேரா
 

வா%
-45 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ெசய3C�ேஜாச ெபCக� ேம;  

நிைல ப�ள� கிழ�� ப�தி அைற எC-

12D   ,[�காரேகாவ3; ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) அ�பல�கார. ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) [�கார வHதா 

ெத* வா%
-45 , 3.த#சா$% (மா) [�கார 85 வHதா ெத* வா%
-45 , 4.த#சா$% 

(மா) [�கார 3வ5 ெத* வா%
-45 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ெசய3C�ேஜாச ெபCக� ேம; நிைல 

ப�ள�.வட��க��ட� அைற எC-

10C,ேம��ப�தி ெத��பாக�   

,த#சா$% 613001

1.த#சா$% (மா) பா.திமா நக%(நா#சி�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-46 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ெசய3C�ேஜாச 

ெபCக�ேம;நிைலப�ள�.வட��க��ட

� ெத��ப�தி அைற எC 10ப3    

,[�கார க;M�ள� ேரா
 த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) பா.திமா நக%(நா#சி�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-46 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

138 138 கேணA வ3.யாலயா ந
நிைல ப�ள� 

ேம�� க��ட� ஒளைவயக� கிழ�� 

பா%.த5   ,Gரமண3ய% ேகாவ3; ெத*, 

வ3ளா%ேரா
, த#சா$% -613001

1.த#சா$% (மா) [�கார லாய� கிழ�� ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) 

8தா�றEகைர பனEகா
 வா%
-45 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 கேணA வ3.யாலயா ந
நிைல ப�ள� 

ந
 க��ட� ஒளைவயக� ேம�� ப�தி 

ெத�� பா%.த5   ,Gரமண3ய% ேகாவ3; 

ெத*, வ3ளா%ேரா
, த#சா$% -613001

1.த#சா$% (மா) அ?8 நக% 1-� ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) அ?8 நக% 2-வ5 

ெத* வா%
-45 , 3.த#சா$% (மா) அ?8 நக% 3� ெத* வா%
-45 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 கேணAவ3.யாலயா ந நி ப�ள� 

நா\�கரGஹா; ேம��   

,Gரமண3ய%ேகாவ3;ெத* த#சா$% 

613001

1.த#சா$% (மா) [�கார  லாய�  85.ெத* வா%
-45 , 2.த#சா$% (மா) [�கார  

லாய�  ெத��. ெத* வா%
-43 , 3.த#சா$% (மா) [�கார  லாய� வட��.  

ெத* வா%
-43 , 4.த#சா$% (மா) [�கார  லாய�  ேம��.  ெத* வா%
-43 , 

5.த#சா$% (மா) [�கார 85 ம?ைனயா% ெத* வா%
-45 , 6.த#சா$% (மா) [�கார 

வ3ளா% ேரா
 வா%
-45 , 7.த#சா$% (மா) [�காரமாதா ேகாவ3; ெத* வா%
-46 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஐ சி � எH ைமய� எC 62 கிழ�� 

பா%.த ேம�� க��ட�   ,அCணா நக% 

8� ெத*, த#சா$%-613006.

1.த#சா$% (மா) அCணா நக% 4� ெத* வா%
-47 , 2.த#சா$% (மா) அCணா நக% 

5�ெத* வா%
-47 , 3.த#சா$% (மா) அCணாநக% 6�ெத* வா%
-47 , 4.த#சா$% 

(மா) அCணா நக% 7� ெத* வா%
-47 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 கிராம hலக க��ட� ேம�� பா%.த 

க��ட�   ,அCணா நக% 12� ெத*, 

த#சா$%-613006.

1.த#சா$% (மா) அCணா நக% 8� ெத* வா%
-47 , 2.த#சா$% (மா) அCணா நக% 

9� ெத* வா%
-47 , 3.த#சா$% (மா) ேந.தாஜி ேரா
 வா%
-47 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ச.5ண\ைமய� அEக?வா� 

ைமய�.64.கிழ��க��ட�    

,அCணாநக% 8வ5ெத* த#சா$%. 613006

1.த#சா$% (மா) அCணாநக% 10� ெத* வா%
-47 , 2.த#சா$% (மா) அCணாநக% 

11� ெத* வா%
-47 , 3.த#சா$% (மா) அCணாநக% 12� ெத* வா%
-48 , 

4.த#சா$% (மா) அCணாநக% 1� ெத* வா%
-47 , 5.த#சா$% (மா) அCணாநக% 

2� ெத* வா%
-47 , 6.த#சா$% (மா) அCணாநக% 3� ெத* வா%
-47 , 7.த#சா$% 

(மா) வ3ளா% சாைல வா%
-47 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 நகரா�சிஆர�பப�ள�ேம��க��ட� 

ேம��ப�தி    ,அCணாநக% 

வ3ளா%ேரா
 த#சா$% 613006

1.த#சா$% (மா) அCணாநக%13�ெத* வா%
-48 , 2.த#சா$% (மா) 

அCணாநக%14�ெத* வா%
-48 , 3.த#சா$% (மா) அCணாநக%15�ெத* வா%
-48 , 

4.த#சா$% (மா) அCணாநக%16�ெத* வா%
-48 , 5.த#சா$% (மா) 

அCணாநக%17�ெத* வா%
-48 , 6.த#சா$% (மா) அCணாநக%18�ெத* வா%
-48 , 

7.த#சா$% (மா) அCணா நக% வ3ளா% ேரா
 வா%
-48 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

145 145 நகரா�சிஆர�பப�ள�.கிழ��க��ட�    

,அCணாநக% வ3ளா%ேரா
 த#சா$% 

613006

1.த#சா$% (மா) அCணாநக%19�ெத*) வா%
-48 , 2.த#சா$% (மா) அCணாநக% 

20�ெத*) வா%
-48 , 3.த#சா$% (மா) அCணா நக% (வ3ளா% ேரா
) வா%
-48 , 

4.த#சா$% (மா) காமராp நக% Lத; ெத*) வா%
-49 , 5.த#சா$% (மா) காமராp 

நக% இரCடா� ெத*) வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) காமராp நக% 3வ5 ெத* வா%
-

49 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, மாவ�ட 

பரவலா�க க��ட�    ,அCணா நக%, 

சி.ரா நக%, த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) Lன�யாCடவ% காலன� (நா#சி�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-46 , 

2.த#சா$% (மா) அ4ேதான�யா% ேகாய3; ெத*) வா%
-46 , 3.த#சா$% (மா)  

Lண3யாCடவ% காலன�) வா%
-46 , 4.த#சா$% (மா) மா9�ள� ேம;கைர) வா%
-

46 , 5.த#சா$% (மா) காமராpநக% Lத;ெத*) வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) அ�ம? 

நக% Lன�யாCடவ% காலன�) வா%
-46 , 7.த#சா$% (மா) அ4ேதாண3சாமி 

நக%Lன�யாCடவ% காலன�) வா%
-46 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�    ,சி.ரா நக%, அCணா நக%, 

த#சா$%- 613001.

1.த#சா$% (மா) ராஜராஜ? நக% 1வ5 ெத* வா%
-49 , 2.த#சா$% (மா) ராஜராஜ? 

நக% 2வ5 ெத* வா%
-49 , 3.த#சா$% (மா) ராஜராஜ? நக% 3வ5 ெத* வா%
-49 , 

4.த#சா$% (மா) சி.ரா நக% 1வ5 ெத* வா%
-49 , 5.த#சா$% (மா) சி.ரா நக% 

2வ5 ெத* வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) கா.Z? பவ̂3 நக% 1வ5 ெத* வா%
-49 , 

7.த#சா$% (மா) கா.Z? பவ̂3 நக% 2வ5 ெத* வா%
-49 , 8.த#சா$% (மா) 

கா.5ர?நக% 4�ெத* வா%
-49 , 9.த#சா$% (மா) கா.5? நக% 3-� ெத* வா%
-49 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

148 148 நகரா�சி ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,சி.ராநக%, 

த#சா$%- 613006

1.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% நக%1வ5ெத* வா%
-49 , 2.த#சா$% (மா) 

தி*வ�Kவ% நக%2வ5ெத* வா%
-49 , 3.த#சா$% (மா) மாதவராb1வ5ெத* 

வா%
-49 , 4.த#சா$% (மா) மாதவராb2வ5ெத* வா%
-49 , 5.த#சா$% (மா) 

மாதவராY நக% வா%
-49 , 6.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% நக% வா%
-49 , 

7.த#சா$% (மா) சா4தி நக% வா%
-50 , 8.த#சா$% (மா) தி*வ�Kவ% நக% 2� 

ெத* வா%
-49 , 9.த#சா$% (மா) மாதவராbநக% வா%
-49 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஆ�Hேபா%
 ந%ச9 ம�S� ெதாட�க 

ப�ள� வட��ப�திக��ட�   

,அ*ளான4தநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஆ�Hேபா%
 ந%ச9 ம�S� ப3ைரம9 

ப�ள�, ெத�� ப�தி க��ட�   

,அ*ளான4த நக%ஷ த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ப3ளாச� ஆEகில ப3ைரம9 ப�ள�, 

எ;.ேக.ஜி வ�8 அைற (அ?த%)   

,அ*ளான4தநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) 5-வ5 ெத* ப9G.த� நக% வா%
-42 , 2.த#சா$% (மா) 

அ*ளான4த நக%- 8Aப� காலன� வா%
-42 , 3.த#சா$% (மா) �ழ4ைதய�மா� 

இரCடா� ெத* நக% வா%
-42 , 4.த#சா$% (மா) 10வ5 �S�� ெத* 

அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 5.த#சா$% (மா) ப9G.த� நக% 4வ5 கிராH வா%
-42 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152 ேசவாசமாp மாணவ% இ;ல�, ப3ரதான 

க��ட�, வட�� ப�தி   ,85ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ராமகி*Aண8ர�(85�ேகா�ைட ேரா
) வா%
-41 , 2.த#சா$% 

(மா) 85�ேகா�ைடேரா
 வா%
-41 , 3.த#சா$% (மா) ப9G.த� நக% வா%
-41 , 

4.த#சா$% (மா) அ*ளான4த நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 �4தைவ நாFசியா% அரசின% ெபCக� 

கைல� க;Q9, வட�� க��ட� அைற 

எC எ? எF 4   ,கCண? நக%, 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ேடன�ய; தாமH நக% வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) ஜவா? ெத* 

வா%
-41 , 3.த#சா$% (மா) தி*Fசி-வ;ல� ேரா
 வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ேசவசமாp மாணவ% இ;ல� ெத�� 

பா%.த ப3ரதான க��ட� கிழ�� ப�தி   

,85�ேகா�ைட சாைல, த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) அ*ளான4த�மா� நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ேசவாசமாp  மாணவ% இ;ல�, ேம�� 

பா%.த ேம�� ப�க க��ட� வட�� 

ப�தி   ,85�ேகா�ைட சாைல, 

த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) யாகபாநக% வா%
-42 , 2.த#சா$% (மா) ந%மதா ெத*, யாகபா 

நக% வா%
-42 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 அரசின% ராஜாஜி ந
நிைல ப�ள� 

(சிSவ% சீ%தி*.தப�ள�) 8திய க��ட� 

ஏப3சி அைற ேம�� ப�தி   

,சFசிதான4த Vபனா% ேரா
, த#சா$%-

 613007.

1.த#சா$% (மா) அலி�தாைத�கா; வா%
-35 , 2.த#சா$% (மா) வ. உ. சி. நக% 

வா%
-35 , 3.த#சா$% (மா) 8திய காவ; ��ய3*8 - நவநJத8ர� வா%
-35 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரசின% ராஜாஜி ந
நிைல ப�ள� 

(சிSவ% சீ%தி*.தப�ள�) 8திய க��ட� 

ஏப3சி அைற கிழ�� ப�தி   

,சFசிதான4த Vபனா% ேரா
, த#சா$%-

 613007.

1.த#சா$% (மா) ரய3;ேவ காலன� வா%
-35 , 2.த#சா$% (மா) ஆலமர.5 ெத* 

ரய3;ேவ காலன� வா%
-35 , 3.த#சா$% (மா) 8திய காவலா ��ய3*8 வா%
-35 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 �4தைவநாFசியா%அரசின%ெபCக�கைல

�க;Q9ேம��க��ட� அஎC-H1     

,கCண? நக% ராஜபா நக% த#சா$% 

613007

1.த#சா$% (மா) பாHட%H HN; �வா%�ட%H வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) 

சFசிதான4த  Vபனா% ேரா
 வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) ராஜபா நக% வா%
 

கCண? நக%,பாரதி நக% வா%
 41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 �4தைவநாFசியா% அரசின% ெபCக� 

கைல�க;Q9 வட��க��ட� அஎC-

H2    ,கCண? நக% ராஜபா நக% 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ராஜபா நக% காலன� வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) 

ெசEகமலநாFசிய�ம?ேகாவ3;ெத* வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 �4தைவநாFசியா%ெபCக�கைல�க;Q

9 வட��க��ட�ேம��ப�தி அ.எC-3   

,கCண? நக% ராஜபா நக% 

த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) தி98ர G4த9 நக% காலன� வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) தி98ர 

G4த9 நக% வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ெச;வராp ெபCக�ேம;நிைலப�ள� 

ெத��க��ட� ேம�� ப�தி அைற 

எC.6   ,கணபதிநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) சிவாஜி நக% 8தா�S ெத?கைர வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) 

சிவாஜி நக% வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) ஆ%.எ�.எF. காலன� சிவாஜி நக% வா%
-36 , 

4.த#சா$% (மா) 85 ஆS ெத?கைர சிவாஜிநக%  அCணா நக% வா%
-36 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ெச;வராpெபCக�ேம;நிைலப�ள�ெத

��க��ட�கிழ��பாக�அ.எC.8   

,கணபதிநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) கணபதிநக% கீழ.ெத* வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ெச;வராpெபCக�ேமநிப�ள�வட��க��

ட� அைற எC-12   

,கணபதிநக%த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) சிவாஜி நக%  வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) ெச;வ� நக%  ப?னJ% 

ெச;வ� காலன�   வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) கணபதி நக% ெத��. ெத*  வா%
-

36 , 4.த#சா$% (மா) கணபதி நக% வட�� ெத*  வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ெச;வராpெபCக�ேம;நிைலப�ள�வட

��க��ட�ேம��பாக�அ.எC-10   

,கணபதிநக% த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) எ;.ஐ.சி காலன�  வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) அ*ளான4த8ர�  

1வ5 ெத*  வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) அ*ளான4த8ர�  2வ5  ெத*  வா%
-40 , 

4.த#சா$% (மா) மாண3�க� நக%  வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 நவபார. ேம;நிைல ப�ள� ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி அைற எC 1   

,ம*.5வ�க;Q9 சாைல, த#சா$%- 

613007.

1.த#சா$% (மா) 5வாரகா நக% ேம;கைர கீ<கைர  வா%
 36 , 2.த#சா$% (மா) 

எ;.ஐ.சி. காலண3 வ3வா�க�  வா%
-36 , 3.த#சா$% (மா) பC�த% ேதா�ட�  

வா%
-36 , 4.த#சா$% (மா) எ;.ஐ.சி காலன� 6வ5 �S��.ெத*  வா%
-36 , 

5.த#சா$% (மா) மாண3�க� நக%  வா%
-36 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 நவபார. ேம;நிைல ப�ள�, வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட ைமய அைற, 

அைற எC 2   ,ம*.5வ� க;Q9 

சாைல, த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) பாC�ய? நக%  வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) வ3�ேடா9யா காலன� 

 வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) ரா� நக%  வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) ரய3; நக% - 

Hேட� ேபE� காலன� ேரா
  வா%
-37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 நவபார. ேம;நிைல ப�ள�, வட�� 

பா%.த ெத�� க��ட ைமய அைற, 

அைற எC 3   ,ம*.5வ� க;Q9 

சாைல, த#சா$% - 613007.

1.த#சா$% (மா) ெபா? நக% 2வ5 ெத*    வா%
-36 , 2.த#சா$% (மா) ெபா?நக% 

3வ5 ெத* வா%
 36 , 3.த#சா$%   ந அCணாமைலநக% Lத;ெத*  வா%
-36 , 

4.த#சா$%  ( ந) ஜனேம ெஜய�  நக%  வா%
-36 , 5.த#சா$% (மா) 

Bநக%ெசாைச��காலண3  வா%
-38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 

வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 Hபா%��H ெம�9�ேலஷ? 

ேம;நிைலப�ள� கிழ�� க��ட� 

ெத��பாக�   ,M.C.ேரா
 த#சா$% 613004

1.த#சா$% (மா) [�ெகா;ைல ெத�� ெத* வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) 

[�ெகா;ைல வட�� ெத*  வா%
-38 , 3.த#சா$% (மா) [�ெகா;ைல  கீழ. ெத* 

  வா%
-38 , 4.த#சா$% (மா) மேனாஜிப��   சாைல  வா%
-38 , 5.த#சா$% (மா) 

[Eெகா;ைல ேம�� ெத*  வா%
-38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 Hபா%��H ெம�9�ேலஷ? 

ேம;நிைல ப�ள�, கிழ�� க��ட� 

வட�� ப�தி   ,M.C.ேரா
, த#சா$% 

613004

1.த#சா$% (மா) தமி< நக% Lத;  ெத*  வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) 

[�ெகா;ைல ெத�� - ேதா8��ள�கைர  வா%
-38 , 3.த#சா$%  (ந) வ3சாலா�சி 

நக%  வா%
-38 , 4.த#சா$% - நகரா�சி ம;லிைக நக%- �றி#சிநக%  வா%
-38 , 

5.த#சா$% - நகரா�சி ெர��பாைளய� ேரா
 - கேணAநக%  வா%
-38 , 

6.த#சா$% (மா) L*க? காலன�  வா%
-38 , 7.த#சா$% (மா) ேதா8�ள�  வா%
-

38 , 8.த#சா$% (மா) ராமகி*Aணநக%  வா%
-38 , 9.த#சா$% (மா) பாரதியா% நக% 

 வா%
-38 , 10.த#சா$% (மா) எH.ஆ%.எH ெலsமி  காலன�  வா%
-38 , 

11.த#சா$% (மா) கா%Lகி;நக%  வா%
-38 , 12.த#சா$% (மா) ேச%ைவநக%  வா%
-

38 , 13.த#சா$% (மா) அ%ஜJ?நக%  வா%
-38 , 14.த#சா$% (மா) தமி<நக%10�ெத*  

வா%
-38 , 15.த#சா$% (மா) தமி<நக%7�ெத*  வா%
-38 , 16.த#சா$% (மா) 

தமி<நக%2�ெத*  வா%
-38 , 17.த#சா$% (மா) தமி<நக%1�ெத*  வா%
-38 , 

18.த#சா$% (மா) தமி<நக%5�ெத*  வா%
-38 , 19.த#சா$% (மா) தமி<நக%4�ெத* 

 வா%
-38 , 20.த#சா$% (மா) ெப9யா%நக% 3� ெத*   வா%
-38 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

170 170 Hேபா%��H ெம�9� ேம;நிைல 

ப�ள� கிழ��� க��ட� ைமய ப�தி   

,ம*.5வ� க;Q9 சாைல, த#சா$% - 

613007.

1.த#சா$% (மா) மாேனாஜிப�� சாைல வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) 

Gப3ரமண3ய8ர� வா%
-38 , 3.த#சா$% (மா) L;ைல நக% வா%
-38 , 4.த#சா$% 

(மா) காமா�சி நக% உப9ைச ெத* வா%
-38 , 5.த#சா$% (மா) அCணா நக% 

வா%
-38 , 6.த#சா$% (மா) வ3சாலா�சி நக% ேகாபால8ர� வா%
-38 , 7.த#சா$% 

(மா) ெர.தினா காலன� வா%
-38 , 8.த#சா$% (மா) வ3சாலா�சி நக% வா%
-38 , 

9.த#சா$% (மா) �மா% ேபாHட; காலன� வா%
-38 , 10.த#சா$% (மா) Bநக% 

காலன� Lத; ெத* வ%
 38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� ேம�� பாக�   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) 9ஜிHட% ஆபĤ Hடா காலன� வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) 

Hேட� பாE� காலன� வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) பாவன� நக% யLனா ெத* 

வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) கEகா ெத* வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) நடராச8ர� 

வட�� வா%
-37 , 6.த#சா$% (மா) நடராச8ர� ,காலன� வா%
-37 , 7.த#சா$% (மா) 

அமராவதி ெத* வா%
-37 , 8.த#சா$% (மா) காேவ9 ெத* வா%
-37 , 9.த#சா$% 

(மா) ரய3;நக% ந
.ெத* வா%
-37 , 10.த#சா$% (மா) ஈHவ9 நக% வா%
-38 , 

11.த#சா$% (மா) Hேட� ேபE�காலன� 4வ5 கிராH வா%
-37 , 12.த#சா$% (மா) 

வ3�ேடா9யா காலன� 1-�ெத* வா%
-37 , 13.த#சா$% (மா) ெல�Gமிநக% வா%
-38 , 

14.த#சா$% (மா) கா%Lகி;நக% வா%
-38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) G4தர� நக% வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 1� ெத*  

வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 3வ5 ெத* வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) 

G4தர� நக% 4வ5 ெத* வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 5வ5 ெத* 

வா%
-37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட�  ,   

,சா%பதிவாள% அMவல% ��ய3*8, 

த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 6வ5 ெத* வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 

7வ5 ெத* வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 8வ5 ெத* வா%
-37 , 

4.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 9வ5 ெத* வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 

10வ5 ெத* வா%
-37 , 6.த#சா$% (மா) G4தர� நக% ெமய3? ெத* வா%
-37 , 

7.த#சா$% (மா) ச4தர� நக% 2� ெத* வா%
-37 , 8.த#சா$% (மா) G4தர� நக% 

ம*.5வ�க;Q9சாைல வா%
-37 , 9.த#சா$% (மா) ப3ரபாநக%,G4தர�நக% வா%
-

37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� 

க��ட� ைமய ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) பEகளா. ேதா�ட� வா%
-37 , 2.த#சா$% (மா) ராமமேகHவ9 

நக% வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) ப3ரபாநக% வா%
-37 , 4.த#சா$% (மா) மேகHவ9 

நக% வ39வா�க� வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) மேகHவ9நக% வா%
-37 , 6.த#சா$% 

(மா) மேகHவ9 நக% ப3ரபா நக% ேம�� வா%
-37 , 7.த#சா$% (மா) ராம 

மேகHவ9 நக% வா%
-37 , 8.த#சா$% (மா) எ�.ஜி.ஆ%  நக%வா%
-37 , 9.த#சா$% 

(மா) அன�; நக% வா%
-37 , 10.த#சா$% (மா) அ?ைன இ4திரா நக% வா%
-37 , 

11.த#சா$% (மா) ராமசாமி நக% வா%
-37 , 12.த#சா$% (மா) ெல�Gமி8ர� காலன� 

வா%
-37 , 13.த#சா$% (மா) இராமகி*Aணாநக% வா%
-38 , 14.த#சா$% (மா) 

இ4திராப39யத%ஷின�நக% வா%
-37 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) பாலா நக% (ேகாபால8ர� ஆதிேசஷா நக%) வா%
-37 , 2.த#சா$% 

(மா) ெர��பாைளய� ேரா
 வா%
-37 , 3.த#சா$% (மா) ேகாபால8ர� வா%
-37 , 

4.த#சா$% (மா) பாலா நக% வ39வாக�� வா%
-37 , 5.த#சா$% (மா) ேகாபால8ர� 

ம*.5வக;M9  வா%
-37 , 6.த#சா$% (மா) ஆதிேசஷநக% வா%
37 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 தி*மக� ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   ,ெரஜிHட% 

ஆபĤ Hடா காலன�, த#சா$%- 613004.

1.த#சா$% (மா) அCணா நக% Lத; ெத* வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) அCணா 

நக% இரCடா� ெத* வா%
-38 , 3.த#சா$% (மா) ஈHவ9 நக% வா%
-38 , 

4.த#சா$% (மா) ெல�Gமி காலன� வா%
-38 , 5.த#சா$% (மா) ெக?ன� ச5�க� 

ெல�Gமி நக% வா%
-38 , 6.த#சா$% (மா) ெல�Gமி நக% வா%
-38 , 7.த#சா$% 

(மா) ல�Gமி காலன� 4-ஆ� ெத* வா%
-38 , 8.த#சா$% (மா) காமராp நக% வா%
-

38 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 நகரா�சி5வ�கப�ள� 

ேம��க��ட�ெத��ப�தி   

,N�
ற\காலன� த#சா$%613004

1.த#சா$% (மா) தEக� நக% உமா நக% ரமண3 காலன� வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) 

உமா நக% வா%
 40 , 3.த#சா$% (மா) ரமண3 நக%  வா%
40 , 4.த#சா$% (மா) 

ெவCண3லா ெத* வா%
-39 , 5.த#சா$% (மா) �றி#சி ெத* தEக�நக% வா%
-39 

, 6.த#சா$% (மா) ெப9யா%நக% வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 நகரா�சி 5வ�கப�ள� 

வடேம��க��ட� ேம�� ப�தி   

,N�
ற\காலன� த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) கணகசைப நக% வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) Lன�சிப; காலன� 

வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) நடராச8ர� ெத�� வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 நகரா�சி5வ�கப�ள� வட��க��ட� 

ேம��ப�தி   ,N�
ற\காலன� 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) நடராச8ர� ெத�� வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) நடராஜ8ர� ெத�� 

1-� ெத* வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) 8ன�தQ%5 அ?ைன ஆலய�, 

ெம��க;காேலp ேரா
 வா%
 40  , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 நகரா�சி 5வ�கப�ள� ைமயப�தி 

ேம��க��ட�    ,N�
ற\காலன� 

த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக% ேசாழ? நக% வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) ேக.எH.ேக. 

ேதா�ட� வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா)  ரா� நக% வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அEக?வா� ைமய� வட�� பா%.த5, 

நகரா�சி 5வ�கப�ள� அ*கி;   

,N�
ற\காலன� த#சா$%-613004

1.த#சா$% (மா) ப3ரகதJHவர% நக% வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) சீன�வாச நக% 

வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) அCணாவா9ெத* பாலாஜி நக% வா%
-40 , 4.த#சா$% 

(மா) ெடலிேபா?காலன� வா%
-40 , 5.த#சா$% (மா) எ?எHப3 ேபாH நக% வா%
-

40 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� ப�தி 

ெத�� க��ட�   ,N�
ற\காலன� 

M.C.ேரா
 த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) எழி; நக%  - இளEேகா ெத* வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) 

அப3ராம8ர� வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) 5ளஜா8ர� வா%
-39 , 4.த#சா$% (மா) 

5ளஜா8ர� காலன� 2�ெத* வா%
-39 , 5.த#சா$% (மா) 5ளஜா8ர� காலன� 

3�ெத* வா%
-39 , 6.த#சா$% (மா) Lன�சிப;காலன� 1-2-3 ெத* வா%
-39 , 

7.த#சா$% (மா) அரGஅMவல%��ய3*8 வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 நகரா�சி 5வ�க ப�ள� கிழ�� ப�தி 

வட��  க ��ட�   ,N�
ற\காலன� 

M.C.ேரா
 த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக% வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக% - 2வ5 

ெத* வா%
-40 , 3.த#சா$% (மா) பாலாஜி நக%-4வ5 ெத* வா%
-40 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி   

,N�
ற\காலன� ,த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) N�
ற\ காலன� வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) ெத?ற; நக% 

ெமய3? ேரா
 வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 நவபார. ெம�9� ேம; நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,ம*.5வ�க;Q9 சாைல, 

த#சா$%613007

1.த#சா$% (மா) க;யாC நக% வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) தEக� நக% வா%
-39 , 

3.த#சா$% (மா) Lபனா% காலன� வா%
-39 , 4.த#சா$% (மா) மEகள8ர� வா%
-

40 , 5.த#சா$% (மா) ேதவ?நக% வா%
-39 , 6.த#சா$% (மா) T.P.S.நக% வா%
-40 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

186 186 நகரா�சி உய% நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� கிழ��  ப�தி   

,Lன�சிப; காலன�, 

நJலகி9ெத��ேதா�ட�, த#சா$%- 613007.

1.த#சா$% (மா) மEகள8ர� வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 நகரா�சி உய% நிைல ப�ள�, ேம�� 

பா%.த வட�� ப�தி   ,Lன�சிப; 

காலன�, நJலகி9ெத��ேதா�ட�, 

த#சா$%- 613007.

1.த#சா$% (மா) Lன�சிப; எ�பளாயĤ காலன�வா%
39 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 நகரா�சி  5வ�க ப�ள�, ெத�� ப�தி 

க��ட�   ,Lன�சிப; காலன�, த#சா$%-

 613007.

1.த#சா$% (மா) ம*.5வ� க;Q9 வா%
-39 , 2.த#சா$% (மா) ம*.5வக;Q9 

ேரா
 (நJலகி9 கிராம�) வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) L.தமி< நக% வா%
-39 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 நகரா�சி 5வ�க ப�ள�, ெத�� ப�தி  

க��ட� ேம�� பாக�   ,Lன�சிப; 

காலன�, த#சா$%- 613007.

1.த#சா$% (மா) தி*மைல நக% வா%
-38 , 2.த#சா$% (மா) L.தமி<  நக%, 

வைளயாபதிெத*, கCணகிெத* வா%
-39 , 3.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% 1�ெத* 

வா%
-39 , 4.த#சா$% (மா) சிலபதிகார வ Jதி வா%
-39 , 5.த#சா$% (மா) ேச�கிழா% 

வ Jதி வா%
-39 , 6.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% 4-வ5 ெத* வா%
-39 , 7.த#சா$% 

(மா) இ4திரா நக% 6- வ5 ெத* வா%
-39 , 8.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% 5-வ5 

ெத* வா%
-39 , 9.த#சா$% (மா) இ4திரா நக% வா%
-39 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 சாமியபாN�
ற\ இ?H��m� 

வடேம��பாக� அ.எC-1   ,M.C,ேரா
 

த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) அCணாநக% வா9.ெத* வா%
-40 , 2.த#சா$% (மா) 

தி98ரG4த9நக% வா9.ெத* வா%
-40 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� 

ெத��க��ட� ேம��ப�தி   ,பைழய 

வ J�
வசதிவா9ய� த#சா$% 613007

1.த#சா$% (மா) ஹ\சிE mன�� வா%
-41 , 2.த#சா$% (மா) 

பைழயஹ\சிEmன�� வா%
-41 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 நகரா�சி ந
நிைலப�ள� வட�� 

க��ட� வட�� ப�தி   

,பைழயவ J�
வசதிவா9ய�  த#சா$% 

613007

1.த#சா$% (மா) நி%மலா நக% வா%
-51 , 2.த#சா$% (மா) 8தியஹசிE mன�� 

வா%
-51 , 3.த#சா$% (மா) 8தியவ J�
வசதி ைமய� வா%
-51 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ம?ன% சரேபாஜி அரG க;Q9, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி, அைற எC 100  

 ,ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
 த#சா$%613005

1.த#சா$% (மா) ந�ச.திர நக% வா%
 51 , 2.த#சா$% (மா) ராேஜHவ9 நக% 

வா%
  51 , 3.த#சா$% (மா) பைழய வ J�
வசதி வா9ய� வா%
  50 , 4.த#சா$% 

(மா) எலிசா நக% வா%
 30 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ம?ன% சரேபாஜி அரG க;Q9, வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி, அைற எC 111  

 ,ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
 த#சா$%613005

1.த#சா$% (மா) காேவ9 நக%  வா%
 51 , 2.த#சா$% (மா) Hெட;லா ேம9 நக% 

வா%
  51 , 3.த#சா$% (மா) 85�ேகா�ைட ேரா
 வா%
  50 , 4.த#சா$% (மா) 

ஆேரா�கிய நக% 8திய ேப*45 நிைலய� எதி% 8ற� வா%
 51 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 ராஜாசரேபாஜிஅரGக;Q9 

வட��க��ட� ைமயப�தி   ,அ எC-

99 ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
  த#சா$% 

613005

1.த#சா$% (மா) 85�ேகா�ைடேரா
 8திய ஹ\சிEmன�� வா%
 51 , 2.த#சா$% 

(மா) 8திய வ J�
வசதி வா9ய� வா%
-51 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ராஜாசரேபாஜிஅரGக;Q9 

வட��க��ட� ைமயப�தி   ,அ எC-

98 ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
  த#சா$% 

613005

1.த#சா$% (மா) 85�ேகா�ைடேரா
 8திய ஹ\சிEmன��  வா%
-51 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ராஜாசரேபாஜிஅரGக;Q9வட��க��ட�

 கிழ��ப�திஅைற எC 96   ,ந�ப% 1 

வ;ல� ேரா
 த#சா$% 613005

1.த#சா$% (மா) �றி#சி ெத* 8திய வ J�
 வசதி வா9ய�  வா%
-51 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ராஜாசரேபாஜி அரGக;Q9 

வட��க��ட� கிழ��ப�தி அைற எC 

110    ,ந�ப% 1 வ;ல� ேரா
 த#சா$% 

613005

1.த#சா$% (மா) 8திய வ J�
 வசதி வா9ய   ��ய3*8க�  வா%
-51 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 54 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�க ப�ள� 8திய 

க��ட�   ,கடகடைப- 613501.

1.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) அCணாநக% வா%
-1 , 2.கடகடைப (வ.கி) ம�S� 

(ஊ) கடகடைப ெத�� வா%
-1 , 3.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) கடகடைப 

வட�� வா%
-1 , 4.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமலசி.த%கா
 வா%
 3 , 

5.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) 2� ெத* கீழசி.த%கா
 வா%
  2 , 6.கடகடைப 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) கர�ைப ெத*  வா%
  2 , 7.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) 1.� 

ெத*கீழசி.த%கா
 வா%
  2 , 8.கடகடைப (வ.கி) ம�S� (ஊ) கா
 காவ; வா%
  

 3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�கப�ள�, வட 

ேம�� எH.எH.ஏ க��ட� ெத�� 

ப�தி ேம�� பா%.த5   

,மா9ய�ம?ேகாவ3;-613501

1.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ*�க� ப�ள� வா%
-

1 , 2.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ3ட% 

ெத*, வா%
-1 , 3.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ேகாL��.ெத* வா%
-1 , 4.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� 

(ஊ) ெவ�ளாள% ெச��. ெத* வா%1 , 5.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ப#Gேப�ைட. ெத* வா%
-1 , 6.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? 

ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) வாண3யெத* வா%
-1 , 7.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? 

ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெந;M கைடச45 வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 அரG ெபCக� ேம; நிைலப�ள�, 

வட�� க��ட� ந
ப�தி ெத�� 

பா%.த5 ஆ%.சி.சி ஒ�
� க��ட�      

,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 613501.

1.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ�ரஹார� வா%
-1 , 

2.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேதர�ெத* வா%
-1 , 

3.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெப*மா� ச?னதி 

ெத* வா%
-1 , 4.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

நா�யாப3�ைள ெத* வா%
1 , 5.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) வட��LHலி�ெத* வா%
-1 , 6.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3; 

 (வ.கி) ம�S� (ஊ) �*வபநாய�க? ெத* வா%
-1 , 7.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? 

ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெத��LHலி�ெத* வா%
-1 , 

8.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ச?னதிெத* வா%
-3 , 

9.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) வட�� மடவ3ளாக� 

வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�கப�ள�,வட�� 

க��ட� கிழ�� பா%.த5 ஆ%.சி.சி 

ஒ�
 க��ட�   ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 

613501.

1.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாலிய. ெத*  ,வா%
-1 

, 2.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெசE�4த% ெத* வா%
-

1 , 3.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) கீழ அ9சன.ெத* 

வா%
-2 , 4.8?ைனந;Q%மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) �யவ% ெத* 

வா%
-2 , 5.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச��.ெத* 

வா%
-2 , 6.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) க�மாள% 

ெத* , வா%
 -2 , 7.8?ைனந;Q% மா9ய�ம? ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ஒ.ைத ெத* வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�க ப�ள�, 

வட�� க��ட� ெத?ப�தி ஒ�
� 

க��ட�    ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 613501.

1.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேம�
. ெத*  வா%
-3 

, 2.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெகா;ல% ெத* வா%
-

3 , 3.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப�
h;கார ெத* 

வா%
-3 , 4.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) எழ.5�கார. 

ெத* வா%
-3 , 5.8?ைனந;Q% மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) [C� 

ெத* வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 அரG ெபCக� ேம; நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட�  கிழ�� ப�தி ெத�� 

பா%.த5    ,மா9ய�ம? ேகாவ3; - 

613501.

1.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாைல�கார. ெத* வா%
-3 , 

2.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாலிய�ல�கைர வா%
  3 , 

3.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ைபபாH ேரா
 வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 அரG ெபCக� ேம; நிைல ப�ள�,  

கிழ�� 8திய க��ட�  வட�� ப�தி 

ேம�� பா%.த5    ,மா9ய�ம? 

ேகாவ3; - 613501.

1.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) தாமைர ஏ9 வா%
-3 , 

2.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) ச?னதி ெத* வா%
-3 , 

3.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) காடவராய? �ள� வா%
-3 , 

4.மா9ய�ம?ேகாவ3;  (வ.கி) ம�S� (ஊ) காமா�சி அ�ம? நக% வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

ெத?8ற� ெபா5நிதி 8திய க��ட� 

ேம�� பா%.த5   ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 

613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) மCைனய% பCைன வ3ைத 

பCைன வா%
-4 , 2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ம*Eைக 

ஒ.ைத. ெத*  வா%
-1 , 3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) கா%ெம; 

நக% வா%
-4 , 4.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ஞான� ஜா%p நக%  

வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

ெத?ப�தி ெபா5நிதி 8திய க��ட� 

கிழ�� பா%.த5   ,மா9ய�ம?ேகாவ3;- 

613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) வடவா% ரய3;ேவ Hேடச? ேரா
 

கிழகர�ைப   வா%
-4 , 2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) க�ம; நக%-

 கா�
ேதா�ட�  வா%
-3 , 3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) அனJH 

பா.திமா நக%  வா%
-2 , 4.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) 

காலிEகராய% ஏ9 வா%
-2 , 5.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) 

8ள�ய4ேதா8 Lப. ெத*  வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, ேம�� ப�தி   ,8வ5 

�S�� ெத* ஞான�நக%, மா9ய�ம? 

ேகாவ3;- 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ஞான� நக% 1� ெத* Lத; 6 � 

ெத* வைர வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, 8திய க��ட� கிழ�� 

ப�தி   ,8வ5 �S�� ெத* ஞான�நக%, 

மா9ய�ம? ேகாவ3;- 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ஞான� நக% 7� ெத* Lத; 12 � 

ெத* வைர வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, வட�� ப�தி வட�� 

பா%.த  ெத��   க��ட�    , 8வ5 

�S�� ெத*, ஞான� நக%, மா9ய�ம? 

ேகாவ3; சாைல, த#சா$% - 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ராஜராஜ? நக% வா%
-1 , 

2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) G4தர� மXனா நக%  வா%
-2 , 

3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) G4தர� மXனா நக%  வா%
-2 , 

4.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ெஜய� நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ெசய3?� ேம9H ந%ச9 ம�S� 

ப3ைரம9 ப�ள�, ெத�� ப�தி ெத�� 

பா%.த  ெத�� க��ட�    , 8வ5 

�S�� ெத*, ஞான� நக%, மா9ய�ம? 

ேகாவ3; சாைல, த#சா$% - 613501.

1.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) ப�̂ட% ஞானப3ரகாச� நக%  வா%
-2 

, 2.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) அMவல% ��ய3*8 வா%
-2 , 

3.8ள�ய4ேதா8 (வ.கி) மா9ய�ம?ேகாவ3; (ஊ) த%மா�பா� நக% வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

வட�� ப�தி ஒ�
� க��ட�   

,பனEகா
,85ப��ண� 613006

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9�ள� 85.ெத* வா%
-1 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9�ள� 85.ெத* வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

ப�தி ஒ�
� க��ட�   

,பனEகா
,85ப��ண�- 613006

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9�ள� வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 அEக?வா� ைமய�, க�ப3 பால�, 

த%மா நக%, ப�
�ேகா�ைட ேரா
, 

ஒ�
� க��ட�   ,த#சா$%-613501.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) சி?ன 85ப��ன� வா%
-1 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) L.ேதாஜியபா சாவ� வா%
-1 , 3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� 

(ஊ) 85ப��ன� வா%
-1 , 4.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

L.ேதாஜியபாசாவ� வா%
-1 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 வாCைடயா% ஐ.�.ஐ, ஒ�
� க��ட�, 

ப3�ட% அைற   ,நாைக ேரா
 த#சா$%-

613501.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேஜாதி நக% வா%
-2 , 2.85ப��ண� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) நேடச? நக% வா%
-2 , 3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாC�ய? 

நக% வா%
-2 , 4.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராதாகி*Aண? நக% வா%
-2 , 

5.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராதாகி*Aண? நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ெசய3?� ேம9H உய%நிைல ப�ள� 

வட�� ப�தி   ,8� �S��. ெத* 

ஞான� நக%, தி;ைல நக%, 

85ப��ண�- 613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாரதி தாச? நக% வா%
-2 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ெதCடமா? நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ெசய3?� ேம9H உய%நிைல ப�ள� 

ெத�� ப�தி   ,தி;ைல நக% 

85ப��ண� 613006

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி;ைல நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218 சி.எH.ஐ. பக; பராம98 ைமய� 

கிழ�� பா%.த5   ,கிழ�� அCணா 

நக%, 85ப��ன�-613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) எH.ஆ%. காலன� வா%
-3 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேசாழ? ெத* வா%
-3 , 3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பாC�ய? ெத* வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 சி.எH.ஐ பக; பராம98 ைமய� 

வட�� பா%.த5   ,கிழ�� அCணா 

நக%, 85ப��ன�-613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாரதிதாச? நக% வா%
-2 , 2.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) தி;ைல நக% நேடச ெதாCடமா? நக%   வா%
-3 , 

3.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப3�ைளயா% ேகாய3; ெத* (தி;ைலநக%)   

வா%
-3 , 4.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி;ைல நக%- வ3ளா%ேரா
  வா%
-3 , 

5.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) மCணயா% ெத* வா%
-3 , 6.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆCடா� ெத* வா%
-3 , 7.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ேசர? ெத* வா%
-3 , 8.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெப9யா% ெத* வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 சி.எH.ஐ. பக; பராம98 ைமய� 

வட�� பா%.த ேம�� ப�தி   ,கிழ�� 

அCணா நக%, 85ப��ன�-613006.

1.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேகா9��ள� 85.ெத* வா%
-1 , 

2.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெதாCடமா? சாைல வா%
-1 , 3.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேந*ஜி ப3ராதான சாைல வா%
-1 , 4.85ப��ண� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) இராஜாஜி ெத* வா%
-1 , 5.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

அCணாசிைல ேரா
 வா%
-3 , 6.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாரதி ெத* 

வா%
-3 , 7.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெலன�? ெத* வா%
-3 , 

8.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) கப3ல% �S�� ெத* வா%
-1 , 9.85ப��ண� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) கப3ல% ெத* வா%
-1 , 10.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

கதி%காம� நக% வா%
-1 , 11.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாC�ய? ெத* 

வா%
-3 , 12.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேசாழ? ெத* வா%
-3 , 

13.85ப��ண� (வ.கி) ம�S� (ஊ) மCைணயா% ேதா�ட� வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�கப�ள� 

ெத�� ப�க�    ,வஹா நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட�- 613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*ேவEகட நக% காலன�  வா%
-28 , 

2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) சீ.தா நக% வா%
-28 , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) வாCைடயா% காலன� அCணா நக%  வா%
-28 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ?றிய ெதாட�க ப�ள� 

வட�� ப�க�   ,வஹா நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட�- 613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) வாCைடயா% காலன� வா%
-28 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

கிழ�� ப�தி   ,கைலஞ% நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட� -613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*நக% வா%
-1 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ஏ.வ3.அழக�மா� நக% வா%
-1  , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) பாHகர8ர� வா%
-1 , 4.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� 

(வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கள#சிய� கா%ட? வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ேம�� ப�தி வட�� க��ட�   

,கைலஞ% நக%, நJலகி9 ெத�� ேதா�ட� -

613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*வ�Kவ% நக% வா%
-2 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*நக%அ;லி ெத*. வா%
-2 , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ெவEேடHவரா நக% வா%
-2 , 4.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ம?ன%சரேபாஜி நக% வா%
-3 , 5.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ேசாமG4தர� நக% வா%
-3 , 6.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*நக% ெச�ப*.தி ெத* வா%
-3 , 7.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ராஜா நக% வா%
-3 , 8.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� 

(வ.கி) நJலகி9 (ஊ) அேசா� நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள� 

ைமய ப�தி கிழ�� க��ட�   

,கைலஞ% நக%, நJலகி9 ெத�� ேதா�ட� -

613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) மா9ய�ம? ேகாய3; ெத* வா%
4 , 

2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ர�மா?நக% வா%
 3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

8திய தன� க��ட� கிழ�� பா%.த 

வட�� ப�தி   ,கைலஞ% நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட� -613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கி*Aணா8ர� வா%
 4 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ச�திநக% வா%
 4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� அய;நா
 வா< வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ெத�� ப�தி    ,கைலஞ% நக%, நJலகி9 

ெத�� ேதா�ட� -613004.

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கைலஞ% நக% வா%
 3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�,  

வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,மாேனாஜிப�� - 613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) மேனாஜிப�� ெத�� ஆதிதிராவ3ட% 

ெத*வா%
-4 , 2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ெத�� உைடயா% ெத* 

வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி    

,மாேனாஜிப�� - 613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) வ�ளலா% நக% வா%
-5 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கி*Aணா நக% வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ேம�� க��ட�, ஆ%.சி.சி ஒ�
� 

க��ட�   ,மாேனாஜிப��- 613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) தி*வ�Kவ% Lத; ெத* வா%
-5 , 

2.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ேநஷன; பா%மா நக% வா%
 5 , 

3.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) இராஜாஜி நக% வா%
-5 , 4.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) மி?வா9ய ��ய3*8 , 5.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) கி*Aணா8ர� வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ெத�� ப�தி வட�� பா%.த ஆ%.சி.சி 

ஒ�
� க��ட�   ,மாேனாஜிப��- 

613004

1.நJலகி9 ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) அ*�ப3ரகாச நக% வா%
-4 , 2.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) ராஜராஜ?நக% வா%
-4 , 3.நJலகி9 

ெத��ேதா�ட� (வ.கி) நJலகி9 (ஊ) அ*�ப3ரகாச�நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஒ*Eகிைன4த �ழ4ைதக� வள%Fசி 

பண3க� (ICDS)வட�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி, ஆHெபHடாH க��ட�      

,மாேனாஜிப��- 613004.

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) சாரதா நக% வா%
-1 , 2.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

இளEேகாநக% வா%
-1 , 3.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) லார?H நக% வா%
-2 , 

4.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெஜயல�Gமிநக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 சார; �ன� கி�H ம�S� ப3y ப3ைரம9 

ப�ள� (ெசய3?� ஜா?H க;வ3 

அற�க�டைள)   ,சாரதா நக%, த#சா$%- 

613004

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ*ணா நக% வா%
-3 , 2.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ராL அெவ?m வா%
-3 , 3.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி*L*க? நக% வா%
-3 , 

4.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) சரேபாஜி நக% வா%
-5 , 5.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பாரதி நக% வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

234 234 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி    

,மாேனாஜிப�� -613004

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) தளபதி Hடாலி? நக% வா%
 -4 , 2.நJலகி9 (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) கCண�மா� நக%  வா%
 -4 , 3.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேந* நக% 

வா%
-4 , 4.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 85 நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

8திய ேம�� க��ட�, ேம�� பா%.த5  

 ,மாேனாஜிப�� - 613004

1.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராஜாஜி நக% வா%
-4 , 2.நJலகி9 (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ராஜJb நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� அய;நா
 வா< 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� வட�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப�� -613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) வட�� ெத* வா%
-1 , 2.ப3�ைளயா%ப�� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) வட�� நாய�க% ெத* வா%
-1 , 3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) ெவEகேடAவரா நக%  வா%
-1 , 4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

எ; ெஜ நக%  வா%
-1 , 5.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச;ைலயா நக% 

வா%
-1 , 6.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) வ3ஜயெல�Gமி நக% வா%
-1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ேம�� 

பா%.த கிழ�� க��ட� ெத�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��- 613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ந
.ெத* வா%
 2 , 2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) ப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத*  வா%
-2 , 3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) ேரா
 ெத* வா%
-2 , 4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

மைல�கைர. ெத* வா%
  2 , 5.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) வ�Kவ% 

ெத* வா%
  2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 80



30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 அரG உய%நிைல ப�ள�, ெத�� பா%.த 

ெத�� க��ட� ந
 ப�தி   ,வ�Kவ% 

ெத* ,ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ�பலகார.ெத* வா%
-3 , 

2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ;ல�மா� காலன� வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரG உய%நிைல ப�ள�, ெத�� பா%.த 

ெத�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி< ப;கைலகழக��ய3*8 சி4தாமண3 

பைழய எ� ஐ ஜி ம�S� எF ஐ ஜி 2  ப3ளா� சி   வா%
 2 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

பா%.த வட�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி< ப;கைலகழக��ய3*8 சி4தாமண3 

8திய எ� ஐ ஜி ம�S� எF ஐ ஜி 1  ப3ளா� �   வா%
 2 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

பா%.த வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,வ�Kவ% ெத*, ப3�ைளயா%ப��-613403

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ� ஜி.ஆ% நக%  வா%
-3 , 2.ப3�ைளயா%ப�� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) கய3Sேபா%
 ��ய3*8 வா%
-3 , 3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) திe% காலண3 வா%
-3 , 4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) கா%.தி� 

நக% வா%
-3 , 5.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேசாழ? நக% வா%
-3 , 

6.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) [�ெகா;ைல வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

242 242 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 

கிழ�� க��ட� ேம�� பா%.த5   

,ப%மா காலன�, 

ேமலவHதாசாவ�,ப3�ைளயா%ப��- 

613005.

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமலவHதாசாவ� க�ள% ெத*   வா%
-4 , 

2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச�� ேம
 வா%
  3 , 3.ப3�ைளயா%ப�� 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ெந; பதன�
� ஆராYFசிைமய ��ய3*8  வா%
   4 , 

4.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தி*வ�Kவ% ெத* வா%
  4 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, ெத�� 

பா%.த பைழய ஒ�
� க��ட�   

,ேமலவHதாசாவ�,ப3�ைளயா%ப�� 

613005

1.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி<ப;கைல�கழக ��ய3*8 வளாக�  

வா%
  4 , 2.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப%மா காலன� வா%
 4 , 

3.ப3�ைளயா%ப�� (வ.கி) ம�S� (ஊ) அCணா நக% வா%
  4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

ேம�� க��ட�  வட��  ப�தி 

கிழ�� பா%.த கண3ண3 ப39\   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஜEக; நாய�க? ெத*  வா%
-1 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) வ3ஜா% நாய�க? ெத*  வா%
-1 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேம�
 ெத* வா%
-1 , 4.வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) பைடயாFசி ெத* வா%
-1 , 5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) பCட9 நாய�க? ெத*  வா%
-1 , 6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) காமா�சிய�ம? ேகாவ3; ெத*  வா%
-2 , 7.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) 

வ;ல� (சி.சி.ஊ) ச�கிலிய ெத*  வா%
-2 , 8.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) வ�Kவ% ெத* வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

வட�� ப�தி ேம�� பா%.த5   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெர��பாைளய� ேரா
 வா%
-3 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஆHப.தி9 ேரா
 வா%
-3 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அகிழாEகைர ெத* வா%
-3 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஆல��� ேரா
 வா%
 3 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப3�ைளயா% ேகாவ3; ெத*  வா%
-

4 , 6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப3�ைளயா% ேகாவ3; பஜைன 

மட.ெத* வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

வட�� பா%.த 8திய ஒ�
 ெத�� 

க��ட�   ,ஹாHப3�ட; ேரா
, 

வ;ல�- 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) மாதாேகாவ3; ெத* வா%
 1 , 

2.வ;ல�(சி.சி.ஊ) மாதாேகாவ3; வட��. ெத*  வா%
 1 , 3.வ;ல� வட��ேச.தி 

(வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) மாதாேகாவ3; ந
. ெத*  வா%
 1 , 4.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) கீழ. ெத*  வா%
 1 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, ந
 

ப�தி ேம�� பா%.த  ஒ�
� க��ட�   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ந
. ெத* வா%
 1 , 2.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேமல. ெத* வா%
 1 , 3.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அகிழாEகைர ேம�
. ெத*  வா%
 1 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
 1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 அரG ெபCக� ேம;நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட�  ேம�� பா%.த5   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேதசிய வ3நாயக% ேகாவ3;  வா%
-

3 , 2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேசைன��ைட ெச��. ெத*  

வா%
 -3 , 3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) Gப3ரமண3ய சாமி 

ேகாய3; ெத*  வா%
-2 , 4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

ேகாL��. ெத* வா%
-4 , 5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

அ*ணாE�ள� ச45 வா%
-12 , 6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

ஒ.ைத அ�கிரகார� வா%
 2 , 7.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

ெந�ப% 1 ேரா
  வா%
-2 , 8.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) 

நரசிEக ெப*மா� ச4நதி  வா%
-2 , 9.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� 

(சி.சி.ஊ) ெப9யா% நக% வா%
-2 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

க��ட�   ,ம*.5வமைன சாைல, 

வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ந;ல தCணJ% கிணS ேரா
  

வா%
-4 , 2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) க�மாள. ெத* வா%
  7 

, 3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெத��ேம�
. ெத* வா%
-4 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ஊரண3�ள. ெத* வா%
   7 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெச?ன�ப��ேரா
,பாரதிநக% 

வா%
 4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

ந
� க��ட� ெத�� ப�தி ெத�� 

பா%.த5   ,அ*ணா��ள� ச45, 

வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) காவல% ��ய3*8 வா%
-1 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப3ேலாமினா நக% வா%
-1 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) தி*வ�c% நக% வா%
-1 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) இராமலிEக8ர� வா%
-1 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) பEகளா ெத* வா%
-4 , 6.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அ*ணாE�ளFச45 வா%
-4 , 7.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அCணா நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

ந
� க��ட� ைமய ப�தி வட�� 

பா%.த5   ,அ*ணா��ள� ச45, 

வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ைஹHN; ேரா
 வா%
-4 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊரா�சி ஒ?றிய  5வ�க ப�ள�, 

ேம�� ப�தி வட�� பா%.த5,    

,அ*ணா��ள� ச45, வ;ல� -613403.

1.வ;ல� வட�� (வ.கி) ம�S� (சி.சி.ஊ) பைழய அ�ரஹார.ெத*  வா%
  5 , 

2.வ;ல� வட�� (வ.கி) வ;ல� ெத�� (சி.சி.ஊ) ஆதிதிராவ3ட% ெத* வா%
-5 , 

3.வ;ல� வட�� (வ.கி) ம�S� (சி.சி.ஊ) வைளய;கார.ெத* வா%
 6 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள� ேம�� 

க��ட� ைமய ப�தி கிழ�� பா%.த5   

,ந�ப% 1வ;ல� சாைல, வ;ல�-  613403

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெவ�ளாள. ெத* வா%
-8 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள�. கிழ�� 

பா%.த 8திய ஒ�
� க��ட� ெத�� 

ப�தி   ,ந�ப% 1வ;ல� சாைல, வ;ல�-

  613403

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ந
. ெத*  வா%
-7 , 2.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) அYயனா% நக% வா%
-7 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள� வட�� 

க��ட� ைமய ப�தி ெத�� பா%.த5   

,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேமல LH]� ெத*  வா%
-9 , 

2.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ெகா�டார ெத* வா%
-9 , 

3.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) சL.திர�ள. ெத* வா%
-13 , 

4.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) வட��Fெச�� ெத* வா%
-13 , 

5.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) சிவ? ேகாய3; ெத*  வா%
-13 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 Zய ேசவ3ய% ந
நிைல ப�ள�, பைழய 

வட�� க��ட�   ,வ;ல� - 613403.

1.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) Vப.ெத* வா%
-10 , 2.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேம�
 LH]� ெத*  வா%
-10 , 3.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ப�டாண3. ெத* வா%
-10 , 4.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) ேம�
. ெத* வா%
-10 , 5.வ;ல� 

வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) மா9ய�ம? ேகாவ3; ெத*  வா%
-11 , 

6.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) V�க? ெச��. ெத*  வா%
-11 , 

7.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) கீழ LH]� ெத*  வா%
-11 , 

8.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) கீைர�கார. ெத* வா%
-11 , 

9.வ;ல� வட��ேச.தி (வ.கி) வ;ல� (சி.சி.ஊ) தி*Fசிெமய3?ேரா
 வா%
-10 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 லி��; Hகால%H பள�� ப�ள�, 

வட�� க��ட�    ,1� ெத* 

ப3ேலாமினா நக%, நா#சி�ேகா�ைட 

ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப3ேலாமினா வட�� ப�தி  நக%  வா%
-1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 லி��; Hகால%H பள�� ப�ள�, 

ெத�� பா%.த  க��ட�    ,1� ெத* 

ப3ேலாமினா நக%, நா#சி�ேகா�ைட 

ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ப3ேலாமினா  நக% ெத�� ப�தி வா%
-1 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ம.திய ப�தி   ,மறிய;- 613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெர.தினசாமி நக% வா%
-1 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ?ைனச.தியா வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

அைற எC 5   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
, மறிய;- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆ%.எ�.எH காலன�  வா%
-2 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�,  

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி   

,நா#சி�ேகா�ைட சாைல, மறிய; -613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ*ணா நக% வா%
 3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) க;யாணG4தர% நக% வா%
 3 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) பா8ஹ\H வா%
 3 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பழன�யபா நக%, நா#சி�ேகா�ைட  வா%
  4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, எH 

எH ஏ க��ட�   ,நா#சி�ேகா�ைட 

சாைல, மறிய; -613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெலAமி நக% வா%
 4 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ப.மாவதி நக% வா%
 4 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

ஈ.ப3. காலன� வா%
 4 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நா#சி�ேகா�ைட 

வா%
 4 , 5.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெவEகேடHவராநக% வா%
 4 , 

6.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெர.தினசாமி நக%  வா%
 5 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊரா�சி ஒ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட� கிழ�� ப�தி   

,நா#சி�ேகா�ைட சாைல, மறிய; -613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆ% எ� எH காலன�, நாடா% காலன� வா%
-

4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

அைற எC 6   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நாடா%காலன� வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேபாHட;காலன� நாடா% காலன� வா%
3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள� 

ெத�� ப�தி   ,நா#சி�ேகா�ைட ேரா
, 

மறிய; - 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நாடா% காலன� ,ேபாHட; காலன� 1� ெத* 

வா%
 3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) சீதா நக% வா%
-3 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேபாHட; காலன� 2-வ5 ெத*  வா%
-3 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேபாHட; காலன� 4-வ5 ெத*  வா%
-3 , 

99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.â

í¢
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1 2 3 4 5

266 266 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

அைற எC 8   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) கா4திஜி நக% வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) மறிய; வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, ேம�� ப�தி 

கிழ�� பா%.த5 அைற எC 13   

,அபாசாமி நக%, நா#சி�ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$%-613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆேரா�கிய நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� க��ட� 

ெத�� பா%..5 அைற எC 9   

,அபாசாமி நக%, நா#சி�ேகா�ைட ேரா
-

 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) G4தர8ர� வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆசி9ய% காலன� வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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30   த�சா�� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
174   த�சா�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

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

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269 B வ3நாயகா ந%ச9 ம�S� ப3ைரம9 

ப�ள�, ேம�� ப�தி ெத�� க��ட�   

,அஜJH நக%, நா#சி�ேகா�ைட- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ.ப3. காலன�1�ெத* வா%
-3 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ.ப3. காலன�2� ெத*  வா%
-3 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ.ப3. காலன�4� ெத*  வா%
-3 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ேதவ% நக% வா%
 3 , 5.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) அ?ைனச.தியாநக% வா%
3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 B வ3நாயகா ந%ச9 ம�S� ப3ைரம9 

ப�ள�, ேம�� ப�தி வட�� க�டட�   

,அஜJH நக%, நா#சி�ேகா�ைட- 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆசி9ய% காலன�, ஆேரா�கிய நக%, சிேலா? 

காலன�  வா%
 3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) தமி<நக%3� ெத* வா%
-

3 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) எ? ஜி ஓ  காலன� 3 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) கஜல�Gமி நக% வா%
-5 , 5.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) பரGரா� நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, ெத�� ப�தி அைற 

எC 10   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 5-வ5 �S��Fசாைல வா%
-3 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) க*ணாவதி நக% வா%
-3 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெச4தமி< நக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 லி��; Hகால%H ெம�9� 

ேம;நிைல ப�ள�, வட�� ப�தி 

அைற எC 12   ,அபாசாமி நக%, 

நா#சி�ேகா�ைட ேரா
- 613006

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) பாபாநக% வா%
-3 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேவலாRத மCைணயா% நக%  வா%
 -3 , 3.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) சிேலா?காலன� வா%
-3 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

பா%வதிநக% வா%
-3 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

273 273 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

ேம�� ப�க� ெத�� ப�தி   

,நா#சி�ேகா�ைட - 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ4திராநக% ஆதிதிராவ3ட% ெத*  வா%
-4 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) இ4திராநக% ��யான. ெத*  வா%
-4 , 

3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) நா#சி�ேகா�ைட ேரா
 வா%
-4 , 

4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆதிதிராவ3ட% வட�� ெத* வா%
  4 , 

5.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ெமய3? ேரா
 வா%
4 , 99.அய;நா
 வா< 

வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊரா�சி ஓ?றிய ந
நிைல ப�ள�, 

வட�� ப�தி ேம�� ப�க�   

,நா#சி�ேகா�ைட - 613006.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) அ�பலகார. ெத*  வா%
4 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) க�ள% ெத* வா%
 4 , 3.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) N.த#ேச9 வா%
-4 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

சCLகா நக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 Zய ைம�ேக; உய%நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட� கிழ�� ப�தி, அைற 

எC 2   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா�ேகா�ைட எ� எH நக% ஆ% எH ஜி 

காேலp(அ) வா%
 5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 Zய ைம�ேக; உய%நிைல ப�ள�, 

ெத�� க��ட� ம.திய ப�தி, அைற 

எC 3   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா�ேகா�ைட கிழ�� ம�S� ேம�� 

ப�தி வா%
 5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

277 277 ெசய3?� ைம�ேக; உய% நிைல 

ப�ள�, ெத��� க��ட� ேம�� ப�தி 

அைற எC-1   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) கCணகிநக% வா%
 5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) ேமலவHதாசாவ� வா%
 5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ெசய3?�ைம�ேக; உய%நிைலப�ள�, 

வட�� க��ட� ேம�� ப�தி அைற 

எC 6   ,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா�ேகா�ைட வா%
-5 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ெசய3?� ைம�ேக; உய%நிைல ப�ள�, 

வட�� க��ட� ந
 ப�தி அ எC-7   

,மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) Lேவ4த? நக% வா%
-5 , 

2.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மகால�Gமி நக% வா%
-5 , 99.அய;நா
 

வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள�, 

கிழ�� பா%.த5   ,7� ெத* வEகி 

ஊழிய% காலன�, மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) வEகி ஊழிய% காலண3 ெத? ப�தி  வா%
-5 

, 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

281 281 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

க��ட�, ேம�� ப�தி   ,வEகி ஊழிய% 

காலன� 10வ5 ெத*, மாதா�ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$%- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) வEகி ஊழிய% காலண3  வட�� ப�தி வா%
-

5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள�, 

ெத�� பா%.த5   ,7� ெத* வEகி 

ஊழிய% காலன�, மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) L.5 நக% வா%
-5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) எH.எH.நக% வா%
-5 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

காேவ9 நக% வா%
-4 , 4.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) 

மாதா�ேகா�ைடேரா
 பGமட� வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊரா�சி ஒ?றிய 5வ�க ப�ள�, 8திய 

க��ட�, கிழ�� ப�தி   ,வEகி ஊழிய% 

காலன� 10வ5 ெத*, மாதா�ேகா�ைட 

ேரா
, த#சா$%- 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ஆ%.ஆ%.நக% வா%
-5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) அ?ைன இ4திராநக% வா%
-4 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� 

-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள�, 

ேம�� ப�தி கிழ�� பா%.த5   ,7� 

ெத* வEகி ஊழிய% காலன�, 

மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா ேகா�ைட ேரா
 , காேவ9 நக%  

கிழ�� வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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285 285 ேர�ய?�  இ?ட%ேநஷன; ப�ள� 

hலக�   ,7� ெத* வEகி ஊழிய% 

காலன�, மாதா�ேகா�ைட ேரா
, 

நா#சி�ேகா�ைட - 613005.

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) மாதா ேகா�ைட ேரா
 , காேவ9 நக% ெத�� 

 வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ேர�ய?� இ?ட%ேநஷன; ப�ள� அைற 

எC 2   , 7 வ5 ெத* வEகி 

ஊழிய%காலன�  மாதா�ேகா�ைட ேரா
 

நா#சி�ேகா�ைட  த#சா$% 613005

1.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) ம�S� (ஊ) ராசாள�யா நக% வா%
-5 , 2.நா#சி�ேகா�ைட 

(வ.கி) ம�S� (ஊ) டா?ேபாHேகாெத* வா%
-5 , 3.நா#சி�ேகா�ைட (வ.கி) 

ம�S� (ஊ) டா?ேபாHேகாெத* வா%
-5 , 99.அய;நா
 வா< வா�காள%க� -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேததி : 01/09/2018 ஆ.அCணா5ைர இ.ஆ.ப

இட�: ., த#சா$%  மாவ�ட ேத%த; அMவல% ம�S� மாவ�ட ஆ�சிய%
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