
24   தி��சிரா�ப�ள� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
178   க�த�வேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� ப�தி, �திய ஆ�சிசி 

க��ட�   ,ெவ�ண����ப��  

622504

1.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-1,2 ெச���ப�� , 2.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-1 உறவ��கா� , 

3.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-1 ெவ�ண����ப�� மாதாேகாவ�� ெத� , 4.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) 

வா��-4ெவ�ண����ப��ஆதிதிராவ�ட���ய���� , 5.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-1 ெவ�ண����ப�� 

ந��ெத� , 6.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-1 ெவ�ண����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� ப�தி ஓ���க��ட�   

,ெவ�ண����ப��  622504

1.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-2 காயா�ப�� மாதாேகாவ��ெத� , 2.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-2 

காயா�ப�� , 3.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-2 காயா�ப�� ந��ெத� , 4.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-

2 ேம����ப�� , 5.ெச���ப��(வ.கி) ெச���ப��(ஊ) வா��-2 ெகா��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� (ெவ�ளாள�ெத�) , 2.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-1 3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

�திய ஆ�சிசி க��ட�,    

,க�ண��� 622504

1.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� (ெவ�ளாள�ெத�) , 2.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-1 

கீழ�ெத� , 3.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-1அ�ேதாண�யா�ேகாவ��ெத� , 4.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) 

வா��-1 �ரவ�ெத� , 5.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-1 ெகா��ப�� , 6.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-2 

ஊர���ப�� கீழ�ெத� , 7.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-2 ஊர���ப�� ெபா��� சாைல�� கிழ�� , 

8.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) வா��-2 ஊர���ப�� ெபா��� சாைல�� ேம�� , 9.க�ண���(வ.கி) க�ண���(ஊ) 

வா��-3 ெவ�ள�ப��ைளயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�  

�திய ஆ�சிசி க��ட�   

,ேமல�ப�� 622502

1.ெச�க��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-1 ேமல�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 60



24   தி��சிரா�ப�ள� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
178   க�த�வேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� ப�க ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி   ,ேமல�ப�� 622502

1.ெச�க��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-2 இராசா�ப��  , 2.ெச�க��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-3 ெல����ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய� �வ�க�ப�ள� 

�திய ஆ�சிசி க��ட�   

,ெச�க�� 622502

1.ெச�க��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-2 ெச�க�� க�ள�ெத� , 2.ெச�க��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-2 ெச�க�� 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.ெச�க��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-2 ெச�க�� மாதாேகாவ�� ெத� , 4.ெச�க��(வ.கி) 

ெச�க��(ஊ) வா��-2 வட�கி�ப�� , 5.கா���ேகா�ைட�ப��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-2 கா���ேகா�ைட�ப�� , 

6.கா���ேகா�ைட�ப��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-3 க�ண��டா�ப�� , 7.கா���ேகா�ைட�ப��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) 

வா��-3 ந�ட�ப�� , 8.கா���ேகா�ைட�ப��(வ.கி) ெச�க��(ஊ) வா��-3 ப�லா�ெகா�ைல�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 2.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

வட��ப�தி, �திய ஆ�சிசி 

க��ட�   ,கி���ேகா�ைட 622502

1.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 2.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

ேகானா� ெத� , 3.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 க�ள� ெத� , 4.கி���ேகா�ைட(வ.கி) 

கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ���ராஜா ெத� , 5.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 

6.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ���ராஜா ெத� , 7.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-

2 ேகானா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத��ப�தி ஓ���க��ட�   

,கி���ேகா�ைட 622502

1.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 உைடயா�ெத� , 2.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

உைடயா�ெத� , 3.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 அ�ரஹார� , 4.கி���ேகா�ைட(வ.கி) 

கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ேகானா� ெத� , 5.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 வ�ன�ய� ெத� , 

6.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 க�ள� ெத� , 7.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

வ�ணார�ெத� , 8.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ெச��யா� ெத� , 9.கி���ேகா�ைட(வ.கி) 

கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ெர�கநாத�ர� ேகானா� ெத� , 10.கி���ேகா�ைட(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 அ�சன� 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

9 9 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�  

தா��  க��ட�   ,மைலய��ப�� 

622502

1.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� , 2.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-3 மைலய��ப�� , 

3.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-3 மைலய��ப�� �சா��ெத� , 4.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-3 

கலியா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�    

,கீைழ�� 622502

1.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-3 

நா�சியா�ப�� , 3.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-3 ஒ�த�ப�� , 4.தா.கீைழ�� (வ.கி) தா.கீைழ�� (ஊ) வா��-3 

ஆய��ப�� , 5.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 6.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 

7.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ெத���காலன� , 8.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� 

வட�� காலன� , 9.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ேகா���கார�ப�� , 10.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 

ெமா��ைடயா�ப�� , 11.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-3 ஆய��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 1.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 அ�யாப�� , 2.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ேகாவ��ப��ப�ளா�. -2 , 3.வ�ச��(வ.கி) 11 11 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   ,வ�ச�� 622502

1.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 அ�யாப�� , 2.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 ேகாவ��ப��ப�ளா�. -2 , 3.வ�ச��(வ.கி) 

வ�ச��(ஊ) வா��-2 சிவகாமி�ர� , 4.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-3 வ�ச�� ேரா����� ெத�� , 5.வ�ச��(வ.கி) 

வ�ச��(ஊ) வா��-2 �சா��ெத� , 6.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-3 வ�ச�� ேரா���� வட�� , 7.வ�ச��(வ.கி) 

வ�ச��(ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 8.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-3 ேபா��ப�� , 9.வ�ச��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) 

வா��-3 தைலயா�தி�ப�� , 10.தா.கீைழ��(வ.கி) வ�ச��(ஊ) வா��-1 தா.கீைழ�� வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம��ப�தி ஆ�சிசி க��ட�   

,�லி�� 622504

1.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 ெபா�ன����ப�� , 2.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 வ �ர�ப�� ேமல�ெத� , 

3.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 கள��ப�� , 4.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 மதியாண��கள� , 5.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) 

வா��-2 ேதா���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

13 13 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� ப�க ெத�� பா��த 

ேம�� ப�தி   ,�லி�� 622504

1.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-1 ந�லத�கா�ப�� , 2.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-1 ப�ேச��ப�� , 3.�லி��(வ.கி) 

�லி��(ஊ) வா��-2 �தலியா�கள� , 4.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 சி.வ�.எ�. ேதா�ட� , 5.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-

2 ச�பாண��ப�� , 6.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� , 7.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-1 உறவ��கா� , 

8.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 பாலா�டா�கள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ஆ�.சி.சி க��ட�, ேம�� ப�க, 

கிழ�� பா��த, வட�� ப�தி   

,�லி�� 622504

1.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-3 ேகார�கா� , 2.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-3 வட���ெத� , 3.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) 

வா��-3 ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 சேவ�யா��ர� , 2.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 வ �ர�ப�� கீழ�ெத� , 3.�லி��(வ.கி) 15 15 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ஆ�.சி.சி க��ட�, ேம�� ப�க, 

கிழ�� பா��த, ெத�� ப�தி   

,�லி�� 622504

1.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 சேவ�யா��ர� , 2.�லி��(வ.கி) �லி��(ஊ) வா��-2 வ �ர�ப�� கீழ�ெத� , 3.�லி��(வ.கி) 

�லி��(ஊ) வா��-2 வ �ர�ப�� அ�ஜன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

�திய ஆ�சிசி க��ட�   

,வாலிய�ப�� 622502

1.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-1 வாலிய�ப�� வட��ெத� , 2.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-1 

வாலிய�ப�� ����ெத� , 3.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-1 வாலிய�ப�� வட���ெத�-2 , 

4.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-1 வாலிய�ப�� ����ெத�-2 , 5.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-

1 வாலிய�ப�� ெத���ெத� , 6.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-1 வாலிய�ப�� அ�சன�ெத� , 

7.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-2 நவா�ப�� , 8.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-3 

ஆ�ைடயா�ேகாவ��ப�� , 9.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-3 த�மான��ப�� , 10.வாலிய�ப��(வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

17 17 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�   

,ெகா���திைரய�ப�� 622502

1.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-3 சி�ல���ப�� , 2.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-2 

ெகா�கதிைரய�ப�� அ�சன�ெத� , 3.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-2 ெகா�கதிைரயா�ப�� வட���ெத� , 

4.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) வா��-2 ெகா�கதிைரயா�ப�� �சா��ெத� , 5.வாலிய�ப��(வ.கி) வாலிய�ப��(ஊ) 

வா��-2 ெகா�கதிைரயா�ப�� ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

தா�� க��ட� ேம���ப�தி    

,ஓ�க�ப�� 622502

1.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-1. ஒ�க�ப�� க�ள�ெத� , 2.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-1.ஒ�க�ப�� 

ெத���ெத� , 3.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-1.ஒ�க�ப�� கீழ�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 அர� உய�நிைல�ப�ள�, தா�� 1.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-1. ேம���ப�� , 2.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-2. ந��ப�� , 19 19 அர� உய�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,ஓ�க�ப�� 622502

1.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-1. ேம���ப�� , 2.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-2. ந��ப�� , 

3.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-2. ப�ள���ப�� , 4.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-2. ேசம���ப�� , 

5.ஒ�க�ப��(வ.கி) ஒ�க�ப��(ஊ) வா��-2. வ�ளாவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ��ப�தி ஓ���க��ட�   

,உைடயாள��ப�� 622502

1.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 2.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 

வட���ெத� , 3.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1ம�களாவய� , 4.உைடயாள��ப��(வ.கி) 

உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 5.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� , 

6.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ேகாவ��ெத� , 7.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 

ெத��ெத� , 8.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 9.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� 

(ஊ) வா��-1,3 சி�னஊரண� ப�� , 10.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ச�னாசி ேகாவ�� ெத� , 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத��ப�தி �திய ஆ�சிசி க��ட� 

   ,உைடயாள��ப�� 622502

1.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-3 ச�திர�ப�� , 2.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 

ஆ�வா�ப�� ேகானா�ெத� , 3.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ஆ�வா�ப�� ேமல�ெத� , 

4.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ஆ�வா�ப�� ெத���ெத� , 5.உைடயாள��ப��(வ.கி) 

உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 ஒ�தவ �� , 6.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 கள��வ �� , 

7.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-2 அ�சன பைழயெத� , 8.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) 

வா��-1 வ.உ.சி. நக� , 9.உைடயாள��ப��(வ.கி) உைடயாள��ப�� (ஊ) வா��-1 அ�ணாநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,இரா�க�தா�ப�� 622502

1.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1  இர�டா� ெத���ெத� , 2.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) 

இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1 ���ராஜா ெத� , 3.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 

4.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1,2,3 கீழ�ெத� , 5.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-

1,2,3 ந��ெத� , 6.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1,2,3 �தலா� ெத���ெத� , 7.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) 

இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1,2,3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 8.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1 பைழ�� , 

9.இரா�க�தா�ப��(வ.கி) இரா�க�தா�ப��(ஊ) வா��-1 ஒ�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�   1.உலக�கா�தா�ப��(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 உலக�கா�தா�ப�� க�ள�ெத� , 2.உலக�கா�தா�ப��(வ.கி) 23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�   

,உலக�கா�தா�ப�� 622502

1.உலக�கா�தா�ப��(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 உலக�கா�தா�ப�� க�ள�ெத� , 2.உலக�கா�தா�ப��(வ.கி) 

கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ���ராஜா ெத� , 3.உலக�கா�தா�ப��(வ.கி) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 

4.கி����ளவா��ப��(ஊ) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 கி����ளவா��ப�� க�ள�ெத� , 5.கி����ளவா��ப��(ஊ) 

கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேச�வா� ெத� , 6.கி����ளவா��ப��(ஊ) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேகானா� ெத� , 

7.கி����ளவா��ப��(ஊ) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 உைடயா�ெத�  , 8.கி����ளவா��ப��(ஊ) கி���ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-2 உைடயா� ெத� , 9.கி����ளவா��ப��(ஊ) கி���ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ேக�காலன� அ�சன�ெத� , 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

�திய தா��க��ட�   

,ெகா�ப�ப�� 622203

1.ெத�மா�� (வ.கி), ெகா�ப�ப�� (ஊ) வா��-1 ���� ெத� , 2.ெத�மா�� (வ.கி) ெகா�ப�ப�� (ஊ) வா��-1 ���ராஜா 

வட���ெத� , 3.ெத�மா�� (வ.கி) ெகா�ப�ப�� (ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 4.ெத�மா�� (வ.கி) ெகா�ப�ப�� (ஊ) வா��-2 

���ராஜா ெத���ெத� , 5.ெத�மா�� (வ.கி) ெகா�ப�ப�� (ஊ) வா��-2 க�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

25 25 அர� உய� நிைல�ப�ள� , 

ெத�மா��   ,ெத�மா�� 622203

1.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-2 ெத�மா�� க�ள� ெத� , 2.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-2 

ெத�மா�� ���ராஜா ெத� , 3.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-2 ெத�மா�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.ெத�மா�� 

(வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-2 ��சி�� வய� , 5.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-2 ெவ�ைள�க�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  

ெத�� ப�க கிழ�� பா��த 

வட�� ப�தி, �திய தா�� 

க��ட�   ,ெத�மா��- 622203

1.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 ெந�ேவலி , 2.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 பைழ�� , 

3.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 சி�னஊரண��ப�� , 4.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 சி�ன 

ஊரண��ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 கார�வய� ���ராஜா  ெத� , 2.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, ேம�� ப�தி   

,கார�வய� - 622203

1.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 கார�வய� ���ராஜா  ெத� , 2.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 

கார�வய� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 வ�தாவய� , 4.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� 

(ஊ) வா��-3 வ�தாவா� , 5.ெத�மா�� (வ.கி), ெத�மா�� (ஊ) வா��-3 வ�டான�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த வட�� க��ட�, 

�� க��ட�  I-III வ���   

,��ணா�ட�ேகாவ��.  622502

1.��ணா�டா�ேகாவ�� (வ.கி) ��ணா�டா�ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 அ��ரா�ப�� , 2.��ணா�டா�ேகாவ�� (வ.கி) 

��ணா�டா�ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 பாலா�ப�� , 3.��ணா�டா�ேகாவ�� (வ.கி)  ��ணா�டா�ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 

��� , 4.��ணா�டா�ேகாவ�� (வ.கி)  ��ணா�டா�ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 மி�லா���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29 29 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ெத�� ப�தி 

எ�.எஸ.ஏ க��ட�,  VIII வ���   

,��ணா�ட�ேகாவ��.  622502

1.��ணா�டா�ேகாவ�� (வ.கி)  ��ணா�டா�ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 ��ணா�டா�ேகாவ��  , 2.��ணா�டா�ேகாவ�� 

(வ.கி)  ��ணா�டா�ேகாவ�� (ஊ) வா��-1 பாரதி நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஆ�சி உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள�, வட�� ப�க 

கிழ�� ப�தி,   ,நா��� 622502

1.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 ேமலநா��� ேமல�ெத� , 2.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 ேமலநா��� அ�சன�ெத� 

, 3.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 கீழசேவ�யா�ப��ன� , 4.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-2 ேமலசேவ�யா�ப��ன� 

அ�சன�ெத� , 5.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-2 ேமலசேவ�யா�ப��ன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஆ�சி உதவ�ெப�� 1.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 ேமலநா��� கீழ�ெத� , 2.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 கீழநா��� , 3.நா���(வ.கி) 31 31 ஆ�சி உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப�ள�, கிழ�� பா��த, 

ெத�� ப�தி   ,நா��� 622502

1.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 ேமலநா��� கீழ�ெத� , 2.நா���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-1 கீழநா��� , 3.நா���(வ.கி) 

நா���(ஊ) வா��-1 கீழநா��� ெத�கி�கா� , 4.ம���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-2 ம��� , 5.ம���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-

2 க�லா���� , 6.ம���(வ.கி) நா���(ஊ) வா��-2 ம��� ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ஆ�சிசி க��ட�,    

,கி��ணபார�ப�� 622502

1.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-3 கி��ணபார�ப�� , 2.ப�ரகதா�பா��ர�(வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 

ப�ரகதா�பா��ர� , 3.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-3 �ைச��ைடயா�ப�� , 4.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-

3 உடவய� , 5.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-3 கள��வ �� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

33 33 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத��ப�தி �திய ஆ�சிசி க��ட� 

  ,ப�ள���ப�� 622502

1.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 ப�ள���ப�� க�ள�ெத� , 2.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 

ப�ள���ப�� வட���ெத� , 3.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 ப�ள���ப�� ெத���ெத� , 4.கீர�� (வ.கி) 

ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 ப�ள���ப�� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 5.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 ப��ன�வய� , 

6.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 கட�ப�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட��ப�தி ஓ���க��ட�   

,ப�ள���ப�� 622502

1.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 அ�ணாநக� , 2.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 �றவ�காலன� , 3.கீர�� 

(வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 அ�ேதாண�யா��ர� , 4.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 சீன�வய� , 5.கீர�� (வ.கி) 

ப�ள���ப��(ஊ) வா��-1 ஓ.வ�.ேக. நக� , 6.கீர�� (வ.கி) ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 வ�ேவகான�த� நக� , 7.கீர�� (வ.கி) 

ப�ள���ப��(ஊ) வா��-2 சீ�தாராம�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அர� ஆ�க� ேம�நிைல�ப�ள� 1.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-11 ச�னதி வ �தி , 2.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-11 அ�ம� ச�னதி , 3.கீர��(வ.கி) 35 35 அர� ஆ�க� ேம�நிைல�ப�ள� 

ப�ளா� 1, ேம��ப�தி   ,கீர�� 

622502

1.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-11 ச�னதி வ �தி , 2.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-11 அ�ம� ச�னதி , 3.கீர��(வ.கி) 

கீர��(சி.ஊ) வா��-11 வட�� மடவளாக வ �தி , 4.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-11 ெத�� மடவளாக வ �தி , 5.கீர��(வ.கி) 

கீர��(சி.ஊ) வா��-5 அர� அ�வல� ��ய���� , 6.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-5 தா�கா அ�வலக சாைல , 

7.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-6 எழி�நக� ெமய��வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அர� ஆ�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ேம�� ப�க, 

ேம�� ப�தி, ெத�� க��ட�, 

கீர�� 622502

1.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-5 எழி�நக� 1� வ �தி , 2.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-6 எழி�நக� 2� வ �தி , 

3.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-6எழி� நக� 3� வ �தி , 4.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-6 எழி� நக� 4� வ �தி , 

5.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-8எழி� நக� 5� வ �தி , 6.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-6எழி� நக� 6� வ �தி , 

7.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-6 எழி�நக� 7� வ �தி , 8.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-8எழி� நக� 8� வ �தி , 

9.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-5 ேவலா�த நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37 37 அர� ஆ�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, கிழ�� ப�க, 

ந��ப�தி, ெத�� க��ட�, 

கீர�� 622502

1.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-8 ேக�காலன� 1 ஆ� வ �தி , 2.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-8  ேக� காலன� 2ஆ� வ �தி , 

3.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-8 ேக�காலன� 3ஆ� வ �தி , 4.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-8 ேக�காலன� 4� வ �தி , 

5.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-12 ேமலகா�தி நக� 1 ஆ� வ �தி , 6.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-13 ேமல கா�தி நக� 2� 

வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அர� ஆ�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� ப�க, ெத�� ப�தி, கிழ�� 

க��ட�, கீர�� 622502

1.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-10 ெத�� ரத வ �தி , 2.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-9 பார�ப�� சாைல , 3.கீர��(வ.கி) 

கீர��(சி.ஊ) வா��-9 ெஜக�நாத�ர� , 4.கீர��(வ.கி) கீர��(சி.ஊ) வா��-7 ஈ�ச�கா� ேக� காலன� , 5.கீர��(வ.கி) 

கீர��(சி.ஊ) வா��-7 ஈைக நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�,  1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-14 ேமலவடவளாக வ �தி , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-14 தி��சி ெமய��ேரா� 39 39 அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�,  

வட�� க��ட�, கிழ�� அைற   

,கீர��  622502

1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-14 ேமலவடவளாக வ �தி , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-14 தி��சி ெமய��ேரா� 

(ெத�� �த�வ �தி ) , 3.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 ஆசா� வ �தி , 4.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15  

பைழயேபா�டாப�� வ �தி , 5.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 ����ராஜ� ெச��யா� வ �தி , 6.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) 

வா��-1 உைடய�ப வ �தி , 7.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-1 ேப��� நிைலய சாைல , 8.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) 

வா��-1 ெஜயஹி�� நக� , 9.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-1 வ ��� வசதி வா�ய ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 அர� ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட�� க��ட�, ந� அைற   

,கீர��  622502

1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-14 க���கைட வ �தி , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-1 அ�பலகார வ �தி , 3.கீர�� 

(வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-1 தி��சி ெமய��ேரா� ேமல��வய� சாைல வைர , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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41 41 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, வட�� ப�க, 

ெத�� பா��த, ந��ப�தி, 

எ�எ�ஏ க��ட�, கீர��   

622502

1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-9 ���ேகா�ைட ெமய��ேரா� (அ�ணாநக�) , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-9 

ெபா��பண���ைற ��ய���� , 3.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-12 ஓ.எ�ேகானா� ெத�,    (O.S.V.  நக�) , 4.கீர�� (வ.கி) 

கீர�� (சி.ஊ) வா��-12 ேகானா� காலன� , 5.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-12 கீழ�கா�தி நக� ெதா��� வ ��க� , 6.கீர�� 

(வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-12 �தலியா� காலன� , 7.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-4 வட�� ரத வ �தி , 8.கீர�� (வ.கி) 

கீர�� (சி.ஊ) வா��-4 உ���கார�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ேம��பா��த 

கிழ�� க��ட�, ெத�� அைற   

,கீர��   622502

1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-4 க��ப�ேகாவ�� ெத� , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-8 எழி�நக� 9ஆ� வ �தி , 

3.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-5 எழி�நக� கிழ�� வ �தி , 4.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-13 மைலயா�� நக� , 

5.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-13 வா� ெத�� வ �தி , 6.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 வா� வட���ெத� , 

7.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-14 சி�ைனயா ெச��யா� வ �தி , 8.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-13 அ��� ரகீ� வ �தி 

, 9.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-13 ேமாதினா� வ �தி , 10.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-13 ப�ள�வாச� வ �தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அரசின� ெப�க� 1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-10 பாலகி��ண�ர� , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-10 கீழரதவ �தி , 3.கீர�� (வ.கி) 43 43 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,  ேம�� பா��த 

ேம�� க��ட�, ந� அைற   

,கீர�� 622502

1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-10 பாலகி��ண�ர� , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-10 கீழரதவ �தி , 3.கீர�� (வ.கி) 

கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 ��தா� வ �தி , 4.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 ைமலாசி வ �தி , 5.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) 

வா��-2 நா�டா� வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசின� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ேம�� பா��த 

ேம�� க��ட�, வட�� அைற   

,கீர�� 622502

1.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 பைழய ச�ைத�ேப�ைட ெத�� , 2.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-2 �லி��  ேரா� 

ேம��ற� , 3.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-3 ��ப நக� , 4.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-3 �ைகவ�� நிைலய 

சாைல , 5.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-3 �லி�� ேரா� கீ��ற� , 6.கீர�� (வ.கி) கீர�� (சி.ஊ) வா��-15 பைழய 

ச�ைத�ேப�ைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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45 45 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, 

ஆ�சிசிக��ட� ேம��� ப�தி   

,உ�ப�லிய��� 622504

1.உ�ப�லிய���(வ.கி) உ�ப�லிய���(ஊ) வா��-1 உ�ப�லிய��� , 2.உ�ப�லிய���(வ.கி) உ�ப�லிய���(ஊ) வா��-2 வ�க�ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 அரசின� உய�நிைல�ப�ள�, 

ஆ�சிசிக��ட� ேம��� ப�தி 

ந�அைற   ,உ�ப�லிய��� 622504

1.உ�ப�லிய���(வ.கி) உ�ப�லிய���(ஊ) வா��-3 க�ன�யாப�� , 2.உ�ப�லிய���(வ.கி) உ�ப�லிய���(ஊ) வா��-3 த�டா�ப�� 

, 3.உ�ப�லிய���(வ.கி) உ�ப�லிய���(ஊ) வா��-3 ெபா�கான�வய� , 4.உ�ப�லிய���(வ.கி) உ�ப�லிய���(ஊ) வா��-3 ATK நக� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  1.வாழம�கல�(வ.கி) வாழம�கல�(ஊ) வா��-1, நாடா�ெத� , 2.வாழம�கல�(வ.கி) வாழம�கல�(ஊ) வா��-2 வாழம�கல� , 47 47 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  

தா���க��ட�,    ,வாழம�கல� 

622504

1.வாழம�கல�(வ.கி) வாழம�கல�(ஊ) வா��-1, நாடா�ெத� , 2.வாழம�கல�(வ.கி) வாழம�கல�(ஊ) வா��-2 வாழம�கல� , 

3.சீமா�� (வ.கி)வாழம�கல�(ஊ) வா��-1,2 வாழம�கல� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�திய ஆ�சிசி க��ட�   

,ம�கேதவ�ப�� 622502

1.ம�கேதவ�ப��(வ.கி) ம�கேதவ�ப��(ஊ) வா��-1, ம�க�ேதவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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49 49 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

 கிழ�� பா��த ந�� ப�தி   

,ெமாச��� 622502

1.ம�கேதவ�ப��(வ.கி) ம�கேதவ�ப��(ஊ) வா��-2, ேகா�ர�ப�� , 2.ம�கேதவ�ப��(வ.கி) ம�கேதவ�ப��(ஊ) வா��-2, 

���க�ப�� , 3.ம�கேதவ�ப��(வ.கி) ம�கேதவ�ப��(ஊ) வா��-2,ேமாச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, கிழ�� ப�க, 

வட�� ப�தி, ேகாவ�� வ �ர��� 

622203

1.வ �ர��� (வ.கி) வ �ர���(ஊ) வா��-1 ேகாய�� வ �ர��� கீழ�ெத� , 2.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 ேகாய�� வ �ர���  

காலன��ெத� , 3.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 ேகாய�� வ �ர��� ேமல�ெத� , 4.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 

ேகாய�� வ �ர��� க�ள�ெத� , 5.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 ேகாய�� வ �ர��� ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 பைழய வ �ர��� ந��ெத� , 2.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 பைழய வ �ர��� 51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, கிழ�� ப�க, 

ெத�� ப�தி ,ேகாவ�� வ �ர��� 

622203

1.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 பைழய வ �ர��� ந��ெத� , 2.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 பைழய வ �ர��� 

ேமல�ெத� , 3.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 பைழய வ �ர��� வட���ெத� , 4.நவ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 

தி���� , 5.வ �ர��� (வ.கி)  வ �ர���(ஊ) வா��-1 இ�ச��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ச�திரா உதவ�ெப�� �வ�க� 

ப�ள�, கிழ�� ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,கி�ள��. 622203

1.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-3 கி�ள�� ேமல�ெத� , 2.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 கி�ள�� 

ெத���ெத� , 3.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-3 கி�ள�� ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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53 53 ச�திரா உதவ�ெப�� �வ�க� 

ப�ள�, ேம�� ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,கி�ள��. 622203

1.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 ெபர��� சாைல , 2.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 கி�ள�� கீழ�ெத� , 

3.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 கி�ள�� ெத�� காலன� , 4.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 வட���ப�� 

வட�� காலன� , 5.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 வட���ப�� கீழ�ெத� , 6.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-

1 வட���ப�� ேமல�ெத� , 7.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-2 ேசா�டா�ப�� வட�� , 8.கி�ள�� (வ.கி) 

கி�ள�� (ஊ) வா��-2 ேசா�டா�ப�� ெத�� , 9.கி�ள�� (வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-1 க�க�ப�� வட�� , 10.கி�ள�� 

(வ.கி) கி�ள�� (ஊ) வா��-1 க�க�ப�� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த வட�� ப��� 

தா�� க��ட�   ,அ�ட��ள�. 

622203

1.அ�ட��ள� ( வ.கி) அ�ட��ள� (ஊ) வா��-1 மைலய�பா காலன� , 2.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 

க�யாப�� , 3.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 காலி�கராய�ப�� , 4.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� 

(ஊ) வா��-2 ெபா�கலா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 �����யா�ப�� , 2.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 55 55 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம�� ப��� 

ஓ���க��ட�   ,அ�ட��ள�. 

622203

1.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 �����யா�ப�� , 2.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 

ஆயவய� , 3.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 �றி�சி�ப�� , 4.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) 

வா��-2 பரவய� , 5.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2 பணவய� , 6.அ�ட��ள� ( வ.கி)  அ�ட��ள� (ஊ) 

வா��-2 ப��ைளயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

(வட���ப�தி)   ,அ�ட��ள�. 

622203

1.அ�ட��ள� (வ.கி) அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2,3 அ�ட��ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

57 57 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�தி   

,அ�ட��ள�. 622203

1.அ�ட��ள� (வ.கி) அ�ட��ள� (ஊ) வா��-2,3 அ�ட��ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

நிைல�ப�ள�, (ெத���ப�தி)   

,அ�ட��ள�. 622203

1.அ�ட��ள� (வ.கி )அ�ட��ள� (ஊ) வா��-3,4 ெச�ப�� , 2.அ�ட��ள� (வ.கி )அ�ட��ள� (ஊ) வா��-3,4 

ெத�ம�டா�ப�� , 3.சா�தின��ப�� (வ.கி )அ�ட��ள� (ஊ) வா��-3,4 சா�தின��ப�� , 4.சா�தின��ப�� (வ.கி )அ�ட��ள� 

(ஊ) வா��-3,4 �����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 1.ெசைனய��� (வ.கி )ெசைனய��� (ஊ) வா��-1 ெசைனய��� வட���ெத� , 2.ெசைனய��� (வ.கி) ெசைனய��� (ஊ) 59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

  ,ெசைனய���. 622502

1.ெசைனய��� (வ.கி )ெசைனய��� (ஊ) வா��-1 ெசைனய��� வட���ெத� , 2.ெசைனய��� (வ.கி) ெசைனய��� (ஊ) 

வா��-1 ெசைனய��� கீழ�ெத� , 3.ெசைனய��� (வ.கி) ெசைனய��� (ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 4.ெசைனய��� (வ.கி) 

ெசைனய��� (ஊ)  வா��-1 க�தாழ�ப�� , 5.ெசைனய��� (வ.கி) ெசைனய��� (ஊ) வா��-1 ெபற�ைடயா�ப��  

வட���ெத� , 6.ெசைனய��� (வ.கி) ெசைனய��� (ஊ) வா��-1 ெபற�ைடயா�ப�� ெத���ெத� , 7.ெசைனய��� (வ.கி) 

ெசைனய��� (ஊ) வா��-1 �மர�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

  ,தி�மைலராய�ர�. 622504

1.வாளம�கள� (வ.கி) தி�மைலராய�ர� (ஊ) வா��-3 தி�மைலராய�ர� ந��ப�� , 2.வாளம�கள� (வ.கி)  தி�மைலராய�ர� 

(ஊ) வா��-3 தி�மைலராய�ர�  கீழ�ப�� , 3.வாளம�கள� (வ.கி) தி�மைலராய�ர� (ஊ) வா��-3 அ�சன�காலன� , 

4.வாளம�கள� (வ.கி) தி�மைலராய�ர� (ஊ) வா��-1 �. ேமல�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

61 61 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி ஓ���க��ட�   

,ெகா�தம�கல�ப�� 622504

1.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-1 ெகா�தம�கல�ப�� வட���ெத� , 2.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) 

வா��-2 ெகா�தம�கல�ப�� , 3.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-2 கலவரா�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி   ,அ�மாச�திர� - 

622203

1.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-1 ேகா�ப�லி�கா� , 2.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-1 

அ�மாச�திர� , 3.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-2 ���ப ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-3, த�டா�ப�� , 2.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத��பா��த ேம�� ப��� �திய 

க��ட�    ,ெகா�தம�கலப�� 

622504

1.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-3, த�டா�ப�� , 2.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-

3ெவ�ளாள�ப�� , 3.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-3, ப�மைல�ப�� அ�சன�ெத� , 4.அ�மாச�திர�(வ.கி) 

அ�மாச�திர�(ஊ) வா��-2,3 ப�மைல�ப�� , 5.அ�மாச�திர�(வ.கி) அ�மாச�திர�(ஊ) வா�� - 3 ெபா�மா�மைல , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ஓ��  க��ட�   ,நா��தாமைல  

622101

1.நா��தாமைல(வ.கி) நா��தாமைல(ஊ) வா��-1 நா��தாமைல அ�ணாநக� , 2.நா��தாமைல(வ.கி) நா��தாமைல(ஊ) வா��-2 

அ�சன�ெத� , 3.நா��தாமைல(வ.கி) நா��தாமைல(ஊ) வா��-2 மண�ய��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

65 65 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

சம��வ�ர�   ,நா��தாமைல  

622101

1.நா��தாமைல(வ.கி) நா��தாமைல(ஊ) வா��-2 ஆ�ைடயா�கா� , 2.நா��தாமைல(வ.கி) நா��தாமைல(ஊ) வா��-2 

ெபா�மா�மைல , 3.நா��தாமைல(வ.கி) நா��தாமைல(ஊ) வா��-1 சம��வ�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,   

,ெந��ேச� 622501

1.ச�தியம�கள�(வ.கி) ச�தியம�கள�(ஊ) வா��-2 ெபா�மா�மைல , 2.ச�தியம�கள�(வ.கி) ச�தியம�கள�(ஊ) வா��-1 

��ெவ��வய� , 3.ச�தியம�கள�(வ.கி) ச�தியம�கள�(ஊ) வா��-1 அ�ணாப��(அ�ணாநக�) , 4.ச�தியம�கள�(வ.கி) 

ச�தியம�கள�(ஊ) வா��-1 அ�ணா�ப�� , 5.ச�தியம�கள�(வ.கி) ச�தியம�கள�(ஊ) வா��-1 ெந��ேச� , 

6.ச�தியம�கள�(வ.கி) ச�தியம�கள�(ஊ) வா��-1 கேண�நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 அர� உய�நிைல�ப�ள�, ேம�� 1.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-3 ச�தியம�கல� , 2.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-2 67 67 அர� உய�நிைல�ப�ள�, ேம�� 

ப�தி �திய ஆ�.சி.சி.க��ட�   

,ச�தியம�கல� 622501

1.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-3 ச�தியம�கல� , 2.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-2 

ச�ைனய�ப�� , 3.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-2 உைடயா���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 அர� உய�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

ப�தி �திய ஆ�சிசி க��ட�   

,ச�தியம�கல� 622501

1.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-1 பர�கிவய� , 2.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-3 

ச�தியம�கல� ெமய�� சாைல , 3.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-3 ச�தியம�கள� , 4.ச�தியம�கல�(வ.கி) 

ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-2 ெபா�ண�டாப�� , 5.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-2 ெத�� உைடயா��ப�� 

, 6.ச�தியம�கல�(வ.கி) ச�தியம�கல�(ஊ) வா��-2 ேச�தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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69 69 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,   

  ,இ��பாள� 622101

1.இ��பாள�(வ.கி) இ��பாள�(ஊ) வா��-1 இ��பாள� , 2.இ��பாள�(வ.கி) இ��பாள�(ஊ) வா��-1,2 பரெவ��வய� , 

3.இ��பாள�(வ.கி) இ��பாள�(ஊ) வா��-1 க�ல�ப�� , 4.இ��பாள�(வ.கி) இ��பாள�(ஊ) வா��-1 ���ப�� , 5.இ��பாள�(வ.கி) 

இ��பாள�(ஊ) வா��-1 ��தின��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  

வட�� ப�க ேம�� பா��த 

ெத�� ப�தி   ,ேம�� 622501

1.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-2 .�ள����ப�� , 2.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-2 ேம�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  1.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-2 ேம�� , 2.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-3 அ�ம�ேப�ைட , 3.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) 71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  

வட�� ப�க ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி, �திய க��ட�   

,ேம�� 622501

1.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-2 ேம�� , 2.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-3 அ�ம�ேப�ைட , 3.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) 

வா��-3 ஈ�சநா� , 4.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-2 ச�திரவய� , 5.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-3 ெதா��வய� , 

6.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-3 ந�கீர�வய� , 7.ேம��(வ.கி) ேம��(ஊ) வா��-2 அ�ணாநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, ேம�� ப�தி, 

��க��ட�   ,ெவ�ள�� 622501

1.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-1 கிள��� , 2.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-1 தி�� நக� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

73 73 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�தி, 

��க��ட�   ,ெவ�ள�� 622501

1.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-2 ெவ�ள�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,  

ஓ���க��ட�    

,ேமல���ைடயா�ப�� 622501

1.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-3 கீழ���ைடயா�ப�� , 2.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-3 

ேமல���ைடயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 வடேச��ப�� , 2.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 சிவ�ப�� , 75 75 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� ப�க கிழ�� பா��த 

ெத��ப�தி, �திய தா�� க��ட�  

 ,வடேச��ப�� 622501

1.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 வடேச��ப�� , 2.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 சிவ�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ெத�� ப��� �திய 

தா��க��ட�   ,வடேச��ப�� 

622501

1.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 தா��மி�(சி�கா�) , 2.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 ெர�க�மா� 

ச�திர� , 3.ெவ�ள��(வ.கி) ெவ�ள��(ஊ) வா��-4 ��ைலநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ெப�க��� 

ம��மா?
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77 77 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�கி� இ��� ேம��, வட�� 

பா��த ந�ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,���� 622501

1.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�கி� இ��� ேம��, வட�� 

பா��த ேம�� ப�தி, �திய தா�� 

க��ட�   ,���� 622501

1.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 ேம����ப�� , 2.����(வ.கி) ����(ஊ) வா��-3 இ�திராநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,   1.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-1 ��வய� , 2.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-2 கீழ����கா� , 79 79 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,   

,கீழ����கா�

1.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-1 ��வய� , 2.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-2 கீழ����கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�,   

,ேவ�ைகவய�

1.ேவ�ைகவய�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-2 ேவ�ைகவய� , 2.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-3 இைற�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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81 81 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி   ,காேவ� நக� 622501

1.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-1 ேமல����கா� , 2.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-3 ரய��ேவ 

நிைலய� , 3.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-4 காேவ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வட�� ப�தி   ,காேவ� நக� 622501

1.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-5 ச�திய���தி காலன� , 2.����கா�(வ.கி) ����கா�(ஊ) வா��-5 ெதாழிலாள� 

ஈ���தி ம��தக ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 1.�ைட��(வ.கி) �ைட��(ஊ) வா��-1,2 �ைட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -83 83 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� ப���   ,�ைட�� 622501

1.�ைட��(வ.கி) �ைட��(ஊ) வா��-1,2 �ைட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம�� ப���   ,�ைட�� 622501

1.�ைட��(வ.கி) �ைட��(ஊ) வா��-1 பன�ெகா�டா�ப�� , 2.�ைட��(வ.கி) �ைட��(ஊ) வா��-2 பார�ப�� , 

3.�ைட��(வ.கி) �ைட��(ஊ) வா��-2 த�கி��ப�� , 4.�ைட��(வ.கி) �ைட��(ஊ) வா��-2 தி�� நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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85 85 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�   

,வ�தனா��றி�சி. 622504

1.வ�தனா��றி�சி ( வ.கி) வ�தனா��றி�சி (ஊ) வா��-2 ����ப�� , 2.வ�தனா��றி�சி ( வ.கி)  வ�தனா��றி�சி (ஊ) வா��-

2 ெவ�வய�ப�� , 3.வ�தனா��றி�சி ( வ.கி)  வ�தனா��றி�சி (ஊ) வா��-2 வ�தானா�றி�சி காலன� , 4.வ�தனா��றி�சி ( 

வ.கி)  வ�தனா��றி�சி (ஊ) வா��-1 �ைசய�ப� ப��ன� , 5.வ�தனா��றி�சி ( வ.கி)  வ�தனா��றி�சி (ஊ) வா��-1 

ேவலா����ப�� , 6.வ�தனா��றி�சி ( வ.கி)  வ�தனா��றி�சி (ஊ) வா��-2 வ�தனா��றி�சி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�   

,��டா�ப��. 622203

1.��டா�ப�� (வ.கி) ��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 அக�ைடய�ெத� , 2.��டா�ப�� (வ.கி) ��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 

க��ட� ெத� , 3.��டா�ப�� (வ.கி)  ��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 ���ராஜா ெத� , 4.��டா�ப�� (வ.கி)  ��டா�ப�� 

(ஊ) வா��-1 ���ெத� , 5.��டா�ப�� (வ.கி)  ��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 ஆரண��ப�� , 6.��டா�ப�� (வ.கி)  

��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 ஆரண��ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 7.��டா�ப�� (வ.கி)  ��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 

���ட�ப�� , 8.��டா�ப�� (வ.கி) ��டா�ப�� (ஊ) வா��-1 க��� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ெத�ன��� ெத�� வ �தி , 2.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 87 87 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� ப�தி ���க��ட�    

,உ�சான� 622501

1.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ெத�ன��� ெத�� வ �தி , 2.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 

ெத�ன��� ேம���ெத� , 3.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1ெத�ன��� வட�� வ �தி , 4.ெத�ன��� (வ.கி) 

ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ெத�ன��� கீழ வ �தி , 5.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ெத�ன��� ���ெத� , 

6.ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ெத�ன��� பைழய ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 7.ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ெத�ன��� �திய 

ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 8.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 கிழவ�ப�� உைடயா� ெத� , 9.ெத�ன��� 

(வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 10.ெத�ன��� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 11.உ�சாண� (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� ப�தி ���க��ட�    

,உ�சான� 622501

1.உ�சாண� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 உ�சாண� க��ட� ெத� , 2.உ�சாண� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 உ�சாண� 

�திய காலன� , 3.உ�சாண� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 பழைய ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 4.சீர�க�ப�� (வ.கி) 

ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 சீர�க�ப�� வ�ணார�ெத� , 5.சீர�க�ப�� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 சீர�க�ப�� 

உைடயா� ெத� , 6.சீர�க�ப�� (வ.கி) ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 சீர�க�ப�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 7.சீர�க�ப�� (வ.கி) 

ெத�ன��� (ஊ) வா��-2 சீர�க�ப�� க��ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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89 89 அர� உய�நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி   ,ைவ���. 622203

1.ைவ��� (வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-2 ெச��யா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி ஓ���க��ட�   

,ைவ���. 622203

1.ைவ��� (வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-2 ெச��யா� ெத� 2 , 2.ைவ��� (வ.கி)  ைவ��� (ஊ) வா��-2 அ�பலகார ெத� , 

3.ைவ��� (வ.கி)  ைவ��� (ஊ) வா��-2 ���ராஜா ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 அர� உய�நிைல�ப�ள� வட�� 1.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 ைவ�தி�ேகாய��  ெச���ெத� , 2.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 91 91 அர� உய�நிைல�ப�ள� வட�� 

ப�தி   ,ைவ���. 622203

1.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 ைவ�தி�ேகாய��  ெச���ெத� , 2.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 

ைவ�தி�ேகாவ�� அ�பலகார ெத� , 3.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 ைவ�தி�ேகாவ�� ���ராஜா ெத� , 

4.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 ைவ�தி�ேகாவ�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 5.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 

ைவ�திேகாய�� க�ள� ெத� , 6.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) வா��-1 ெதா�தா�ப�� , 7.ைவ��� ( வ.கி) ைவ��� (ஊ) 

வா��-1 ெபா�கிஷ�கார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 �ன�த ேதாைமய� உதவ� ெப�� 

�வ�க�ப�ள�   ,ெப�யத�ப� 

உைடயா�ப��.  622203

1.அ�ட��ள�( வ.கி) ெப�யத�ப� உைடயா�ப��(ஊ) வா�� 1,2 ஆல�காப�� , 2.அ�ட��ள�( வ.கி)  ெப�யத�ப� 

உைடயா�ப��(ஊ) வா�� 1,2 ெப�யத�ப� உைடயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��
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வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

93 93 மகா�மா கா�தி உதவ�ெப�� 

�வ�க� ப�ள� ���க��ட�   

,ெபர���. 622203

1.ெபர���( வ.கி) ெபர���(ஊ) வா��-1 ெபர��� , 2.ெபர���( வ.கி)  ெபர���(ஊ) வா��-1 ேகானா� ெத� , 3.ெபர���( வ.கி)  

ெபர���(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 4.ெபர���( வ.கி)  ெபர���(ஊ) வா��-2 �சா��ெத� , 5.ெபர���( வ.கி)  ெபர���(ஊ) 

வா��-1 ேவளா�ெத� , 6.ெபர���( வ.கி)  ெபர���(ஊ) வா��-2 பைழய ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 7.ெபர���( வ.கி)  ெபர���(ஊ) 

வா��-3 கைரய�ப�� , 8.ெபர���( வ.கி)  ெபர���(ஊ) வா��-3 ���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

�திய தா�� க��ட�    

,வ�தனா�ேகா�ைட. 622203

1.வ�தனா�ேகா�ைட (வ.கி) வ�தனா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வ�தனா�ேகா�ைட க�ள� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.வ�தனா�ேகா�ைட (வ.கி) வ�தனா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வ�தனா�ேகா�ைட �சா� ெத� , 2.வ�தனா�ேகா�ைட (வ.கி)  95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� ப�க வட�� பா��த 

ேம�� ப�தி க��ட�   

,வ�தனா�ேகா�ைட 622203

1.வ�தனா�ேகா�ைட (வ.கி) வ�தனா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வ�தனா�ேகா�ைட �சா� ெத� , 2.வ�தனா�ேகா�ைட (வ.கி)  

வ�தனா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வ�தனா�ேகா�ைட ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.வ�தனா�ேகா�ைட (வ.கி)  வ�தனா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 ேசா�டா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

(வட���ப�தி)   

,பா��ைடயா�ப��. 622203

1.மி�னா��� (வ.கி) பா��ைடயா�ப��(ஊ) வா��-1 பா��ைடயா�ப�� வட���ெத� , 2.மி�னா��� (வ.கி) 

பா��ைடயா�ப��(ஊ) வா��-2 பா��ைடயா�ப�� ந��ெத� , 3.மி�னா��� (வ.கி) பா��ைடயா�ப��(ஊ) வா��-3 

பா��ைடயா�ப��  ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

97 97 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத���ப�தி    

,பா��ைடயா�ப��. 622203

1.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 உ�ப�லிய�ப�� , 2.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 

ப�லா�ெகா�ைல�ப�� , 3.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 நர�கிய�ப�� வட�� ெத� , 4.மி�னா��� (வ.கி) 

மி�னா��� (ஊ) வா��-2 நர�கிய�ப�� ெத�� ெத� , 5.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 ரா�ைடயா�ப�� 

வட�� ெத� , 6.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 7.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) 

வா��-2 ெத�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ���ப�ள� 

ஓ��� க��ட�   

,ந�ல��ைடயா�ப�� 622203

1.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-1 ரா�சா�ப�� , 2.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-1 

ந�ல��ைடயா�ப�� வட���ெத� , 3.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-1 ந�ல��ைடயா�ப�� ெத���ெத� , 

4.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 ந�ல��ைடயா�ப�� ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� 

வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 மி�னா��� ���ராஜா ெத� , 2.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-99 99 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ேம�� ப�க, 

கிழ�� ப�தி, மி�னா���. 622203

1.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-2 மி�னா��� ���ராஜா ெத� , 2.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-

2 மி�னா��� க�ள�ெத� , 3.மி�னா��� (வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-3 மி�னா��� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 4.மி�னா��� 

(வ.கி) மி�னா��� (ஊ) வா��-3 மி�னா��� க�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ந�நிைல�ப�ள�, ேம�� பா��த 

வட�� ப�தி, �திய தா�� 

க��ட�   ,ம�க�� 613301

1.ம�க�� (வ.கி) ம�க�� (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.ம�க�� (வ.கி) ம�க�� (ஊ) வா��-2 ந��ெத� , 3.ம�க�� 

(வ.கி) ம�க�� (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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அைன�� 
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உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

101 101 ஊரா�சி ஒ�றிய� 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� பா��த, 

வட�� ப�தி, தா�� க��ட�   

,ம�க�� 613301

1.ம�க�� (வ.கி) ம�க�� (ஊ) வா��-3 �சா��ெத� , 2.ம�க�� (வ.கி) ம�க�� (ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� ப�க வட�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,ந�தமா��ப�� 613301

1.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-1 வட�� ெத� , 2.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-1 ந�ெத� , 

3.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-1 ெத�� ெத� , 4.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-2 ேம�� காலன� , 

5.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-2 �சா� ெத� ேம�� , 6.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-1 �சா� ெத� 

கிழ�� , 7.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-2 அ�சன� காலன� , 8.ெநா���( வ.கி) ந�தமா��ப��(ஊ) வா��-2 

க�ய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.ெநா���(வ.கி) ெநா���(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.ெநா���(வ.கி) ெநா���(ஊ) வா��-1 ந�ெத� , 3.ெநா���(வ.கி) 103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, கிழ�� ப�க 

��க��ட�   ,ேசாளக�ப�� 613301

1.ெநா���(வ.கி) ெநா���(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.ெநா���(வ.கி) ெநா���(ஊ) வா��-1 ந�ெத� , 3.ெநா���(வ.கி) 

ெநா���(ஊ) வா��-3 பைழய அ�ஜன� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ேம�� 

ப�தி,��க��ட�   ,ேசாளக�ப�� 

613301

1.ெநா���(வ.கி) ெநா���(ஊ) வா��-2 ெத�� �சா��ெத� , 2.ெநா���(வ.கி) ெநா���(ஊ) வா��-3 ெநா��� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

105 105 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த ந� க��ட�   

,������ - 613402

1.������( வ.கி) ������(ஊ) வா��-1 ������ ��யான�ெத� வட�� , 2.������( வ.கி) ������(ஊ) வா��-

2 ������ ��யான�ெத� ெத��ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, �� க��ட�   

,������ - 613402

1.������( வ.கி) ������(ஊ) வா��-1 ������ அ�சன�ெத� , 2.������( வ.கி) ������(ஊ) வா��-2 

நா�டாண� ��யான�ெத� , 3.������( வ.கி) ������(ஊ) வா��-2 நா�டாண� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 1.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 காலன��ெத� ெத�� , 2.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 107 107 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�� பா��த, கிழ�� ப�தி    

,த�ச��றி�சி 613301

1.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 காலன��ெத� ெத�� , 2.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 

காலன��ெத� வட�� , 3.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 ேரா���ெத� , 4.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி 

(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 5.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 6.த�ச��றி�சி (வ.கி) 

த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 7.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 8.த�ச��றி�சி (வ.கி) 

த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-2 கீழ�ெத�(ெச��யா�ெத�) , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ேம�� ப�தி    

,த�ச��றி�சி 613301

1.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-2 ெத���ெத�(ஆசா��ெத�) , 2.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-2 

ெத���ெத� (ப�ள�ெத�) , 3.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-2 கீழ�ெத�(ேகாவ��ெத�) , 4.த�ச��றி�சி (வ.கி) 

த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-2 வட���ெத� , 5.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-2 கீழ�ெத� (ப�ள�ெத�) , 

6.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-3 சேவ�யா�ப�� (ேகாவ��ெத�) , 7.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) 

வா��-3 வட�� அ�சன ப�ள�ெத� , 8.த�ச��றி�சி (வ.கி) த�ச��றி�சி (ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

109 109 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, வட�� ப�க �� 

க��ட�   ,க���ப�� 613301

1.வ�ராலி�ப�� (வ.கி )வ�ராலி�ப�� (ஊ) வா��-2 �சா� ெத� , 2.வ�ராலி�ப�� (வ.கி )வ�ராலி�ப�� (ஊ) வா��-2 அ�சனெத� , 

3.வ�ராலி�ப�� (வ.கி )வ�ராலி�ப�� (ஊ)  வா��-2 ��யான�ெத� , 4.வ�ராலி�ப�� (வ.கி )வ�ராலி�ப�� (ஊ)  வா��-2 

திராண��ப�� க�ள� ெத� , 5.மைலய�ப�� (வ.கி) வ�ராலி�ப�� (ஊ) வா��-1 மைலய�ப�� க�ள� ெத� , 6.மைலய�ப�� 

(வ.கி) வ�ராலி�ப�� (ஊ)  வா��-1 மைலய�ப�� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, கிழ�� ப�தி   

,வ�ராலி�ப��  613301

1.மைலயப�� (வ.கி) வ�ராலி�ப�� (ஊ) வா��-1 வ�.ெகா�த�ப�� , 2.மைலயப�� (வ.கி) வ�ராலி�ப�� (ஊ)  வா��-4 க�ள� 

ெத� , 3.வ�ராலி�ப�� (வ.கி) வ�ராலி�ப�� (ஊ)  வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அர� உய�நிைல� ப�ள�, ெத�� 1.ேகாமா�ர� (வ.கி) ேகாமா�ர� (ஊ) வா��-1 க�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -111 111 அர� உய�நிைல� ப�ள�, ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி   

,ேகாமா�ர� 613301

1.ேகாமா�ர� (வ.கி) ேகாமா�ர� (ஊ) வா��-1 க�ள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அர� உய�நிைல� ப�ள�, ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி   

,ேகாமா�ர� 613301

1.ேகாமா�ர� (வ.கி) ேகாமா�ர� (ஊ) வா��-2 அ�ணாநக� , 2.ேகாமா�ர� (வ.கி) ேகாமா�ர� (ஊ) வா��-3 ச��திரா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த வட�� ப�தி, �� 

க��ட�   ,அ�யான��ப�� 613303

1.அ�யாண��ப��(வ.கி) அ�யாண��ப��(ஊ) வா��-1 அ�யாண��ப�� ெத���ெத� , 2.அ�யாண��ப��(வ.கி) அ�யாண��ப��(ஊ) 

வா��-2 அ�யாண��ப�� அ�பலகார�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ெத�� க��ட�, 

ெகா�த�ப��

1.அ�யாண��ப��(வ.கி) அ�யாண��ப��(ஊ) வா��-3 ெகா�த�ப�� ேகார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.ம�ச�ேப�ைட (ஊ) வா��-1 ம�ச�ேப�ைட க�ள� ெத�, உைடயா� ெத�, ேகானா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -115 115 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த கிழ�� க��ட�   

,ம�ச�ேப�ைட 613303

1.ம�ச�ேப�ைட (ஊ) வா��-1 ம�ச�ேப�ைட க�ள� ெத�, உைடயா� ெத�, ேகானா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ேம�� ப�தி, 

ேம�� க��ட�, ம�ச�ேப�ைட 

613303

1.ம�ச�ேப�ைட (வ.கி) ம�ச�ேப�ைட (ஊ) வா��-1 ம�ச�ேப�ைட  அ�சன�காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

117 117 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த, ந� க��ட�, �ன��ள� 

613303

1.�ன��ள�(வ.கி) �ன��ள�(ஊ) வா��-1 �ன��ள� க�ள�ெத� , 2.�ன��ள�(வ.கி) �ன��ள�(ஊ) வா��-1 �ன��ள� 

அ�சன�ெத� , 3.�ன��ள�(வ.கி) �ன��ள�(ஊ) வா��-3 காடவராய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த வட�� ப�தி   

,ெத��வாச�ப�� 613303

1.�ன��ள�( வ.கி) �ன��ள�(ஊ) வா��-2 ��யான�ெத� , 2.�ன��ள�(வ.கி) ) �ன��ள�(ஊ) வா��-2 அ�சன�காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-1 ���ள� கீழ�ெத� , 2.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-1 ���ள� ெத�� 119 119 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, வட�� ப�தி, 

���ள� 613303

1.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-1 ���ள� கீழ�ெத� , 2.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-1 ���ள� ெத�� 

ெத� , 3.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-1,2 ���ள� ேமல�ெத� , 4.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-2 

���ள� வட�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

�திய க��ட�, ���ள� 613303

1.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-2 ���ள� அ�சன�ெத� , 2.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-2 

��க��ைடயா�ப�ள� , 3.���ள� (வ.கி) ���ள� (ஊ) வா��-3 அ��தா�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

121 121 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, �திய க��ட�   

,����ப�� 613301

1.��நக� (வ.கி) ����ப��(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 2.��நக� (வ.கி) ����ப��(ஊ) வா��-2 ேமல�ெத� , 3.��நக� (வ.கி) 

����ப��(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ெத�� ப�க, �திய 

க��ட�   ,��நக� 613301

1.��நக� ( வ.கி) ��நக� (ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 2.��நக� ( வ.கி) ��நக� (ஊ) வா��-2 ேமல�ெத� , 3.��நக� ( வ.கி) 

��நக� (ஊ) வா��-3 வட���ெத� , 4.��நக� ( வ.கி) ��நக� (ஊ) வா��-3 கீழ�ெத� , 5.��நக� ( வ.கி) ��நக� (ஊ) வா��-3 

வட�� 2� ெத� , 6.��நக� ( வ.கி) ��நக� (ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 7.��நக� ( வ.கி) ��நக� (ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய 123 123 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, ந��ப�தி, ேம�க 

க��ட�, 

பைழயக�த�வ�ேகா�ைட 613301

1.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய 

க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 3.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 

பைடயா�சி�ெத� , 4.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 5.பைழய 

க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 6.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய 

க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 7.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி)பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 

ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, ந� க��ட�, 

ெம�����ப��

1.பைழய க�த�வேகா�ைட (வ.கி) பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-2 ேசாழக�ப�� , 2.ெம�����ப�� (வ.கி) பைழய 

க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-3 ெம�����ப�� , 3.ெம�����ப�� (வ.கி) பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��- 

ெம�����ப�� ந��ெத� , 4.ெம�����ப�� (வ.கி) பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-3 ெம�����ப�� ேமல�ெத� , 

5.ெம�����ப�� (வ.கி) பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ)  வா��-3 ெம�����ப�� ெத���ெத� , 6.ெம�����ப�� (வ.கி) 

பைழய க�த�வேகா�ைட (ஊ)  வா��-3 ெம�����ப�� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

125 125 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த �திய க��ட�   

,வ�க�ப�� 613301

1.வ�க�ப�� (வ.கி)வ�க�ப��(ஊ) வா��-1 வ�க�ப�� ெத�� , 2.வ�க�ப�� (வ.கி)வ�க�ப��(ஊ) வா��-1 க�ள� ெத� , 

3.வ�க�ப�� (வ.கி)வ�க�ப��(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� பைழய ெத� , 4.வ�க�ப�� (வ.கி)வ�க�ப��(ஊ) வா��-1 

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 5.வ�க�ப�� (வ.கி)வ�க�ப��(ஊ) வா��-2 வா�ைடயா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� ப�க�   ,அரவ�ப�� 613301

1.அரவ�ப��(வ.கி) அரவ�ப��(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.அரவ�ப��(வ.கி) அரவ�ப��(ஊ) வா��2 -ேமல�ெத� , 

3.அரவ�ப��(வ.கி) அரவ�ப��(ஊ) வா��-1 ேதாழா�ெத� , 4.அரவ�ப��(வ.கி) அரவ�ப��(ஊ) வா��-3 கீழ�ெத� , 

5.அரவ�ப��(வ.கி) அரவ�ப��(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 6.அரவ�ப��(வ.கி) அரவ�ப��(ஊ) வா��-3 வள�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.ேசா���பாைள(வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ) வா��-1 உ�ய�ப�� , 2.ேசா���பாைள(வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ) வா��-1 127 127 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

�திய க��ட�   ,�தியக��ட�, 

ேசா���பாைள 622202

1.ேசா���பாைள(வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ) வா��-1 உ�ய�ப�� , 2.ேசா���பாைள(வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ) வா��-1 

நர�கிய�ப�� , 3.ேசா���பாைள(வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ)  வா��-1 க�ய�ப�� , 4.ேசா���பாைள(வ.கி) ேசா���பாைள(ஊ)  

வா��-1 ேசா���பாைள , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

ெத�கிழ�� க��ட� 

,வளவ�ப�� 613301

1.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-1 ந��ெகா�ைல�ப�� , 2.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-1 

உ�ய�ப��  , 3.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-1 ேசாழக�ப�� , 4.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 

வளவ�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

129 129 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, வட�� ப�தி, 

ெத�கிழ�� க��ட�, பைழய 

க��ட�    ,வளவ�ப�� 613301

1.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 அ�ைமய�ப�ெத� , 2.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 ப�ள�ெத� 

, 3.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 ெகா�ைடயா� ெத� , 4.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 

அ�சன�ெத� , 5.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 பைழயகாலன� , 6.வழவ�ப�� (வ.கி) வழவ�ப�� (ஊ) வா��-2 

�தியகாலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த வட�� ப�க, 

Dr.ராதாகி��ண� அைற   

,Dr.ராதாகி��ண� அைற 

க�த�வ�ேகா�ைட  613301

1.ேகாவ��� (வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேகாவ��� கீழ�ெத� , 2.ேகாவ��� (வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 

ெகாத�ெத� , 3.ேகாவ��� (வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ெப�மா� ேகாவ�� ெத� , 4.ேகாவ��� (வ.கி) 

க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-3 ெச���ெத� , 5.ேகாவ��� (வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-3 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேபா�� ைல� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 யாதவ� 131 131 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த ெத�� ப�க, 

Dr.ராதாகி��ண� அைற   , 

க�த�வ�ேகா�ைட  613301

1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேபா�� ைல� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 யாதவ� 

ெத� , 3.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ம���வ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த வட���ப�தி 

ந��க��ட�    , 

க�த�வ�ேகா�ைட  613301

1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-2 ெச��ச�திர� ெத� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-2 

உைடயா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

133 133 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, ந� ப�க �த� 

க��ட�   ,க�த�வ�ேகா�ைட 

613301

1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-2 காைளய�பா��ெத� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-2 

�கமதிய�ெத� , 3.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வேகா�ைட (ஊ) வா��-2 அ�சி�கார�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� பா��த, 

ெத��ப�தி தா�� க��ட�, 

(அைற எ� 1)   

,க�த�வ�ேகா�ைட  613301

1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ெச���ெத� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

வ�காரஒைட ெத� , 3.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 அர�மைன�ெத� , 4.ேகாவ���(வ.கி) 

க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 மா�ய�ம�ேகாவ���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 அரசின� ஆ�க� 1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-4 �மர� காலன� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ம�ேடலா 135 135 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� பா��த, 

ேம�� க��ட�   

,க�த�வ�ேகா�ைட  613301

1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-4 �மர� காலன� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ம�ேடலா 

நக� , 3.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-4 அ�சனெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரசின� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, ேம�� பா��த, 

ெத�� ப�தி, வட�� க��ட� 

(கண�ண� அைற)    

,க�த�வ�ேகா�ைட 613301

1.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ெகா�தக� , 2.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-4 அ�சன�காலன� 

இ�திராநக� , 3.ேகாவ���(வ.கி) க�த�வ�ேகா�ைட(ஊ) வா��-4 �மர� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��
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உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

137 137 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த (�திய க��ட�)    

,ப�சான��� 613301

1.ப�சான���(வ.கி) ப�சான���(ஊ) வா��-1 வ�க�ெத� , 2.ப�சான���(வ.கி) ப�சான���(ஊ) வா��-1 ேகா�ைட�ெத� , 

3.ப�சான���(வ.கி) ப�சான���(ஊ) வா��-2 வ���கார�ெத� , 4.ப�சான���(வ.கி) ப�சான���(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

அ�க�சி�ப�� 613301

1.கா��நாவ�(வ.கி)அ�க�சி�ப�� (ஊ) வா��-1 ��யான�ெத� , 2.கா��நாவ�(வ.கி)அ�க�சி�ப�� (ஊ) வா��-2 வ��வ� 

ெத� , 3.கா��நாவ�(வ.கி)அ�க�சி�ப�� (ஊ) வா��-2 கீழ அ�சன�ெத� , 4.கா��நாவ�(வ.கி)அ�க�சி�ப�� (ஊ) வா��-2 

வட�� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-1 ��யான�ெத� , 2.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-3 139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த �திய க��ட�   

,கா��நாவ� 613301

1.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-1 ��யான�ெத� , 2.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-3 

க���ெகா�ைல , 3.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-3 ெச���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ந��ப�தி, ேம�� 

க��ட�, கா��நாவ� 613301

1.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 2.கா��நாவ�( வ.கி) கா��நாவ�(ஊ) வா��-2 ���க�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

141 141 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த கிழ���ப�தி 

ஓ���க��ட�    ,ம�ட�கா� 

613301

1.ம�ட�கா�(வ.கி) ம�ட�கா�(ஊ) வா��-1 ��யான�ெத� , 2.ம�ட�கா�(வ.கி) ம�ட�கா�(ஊ) வா��-2 ேரா���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ேம�� ப�தி 

ஓ���க��ட�    ,ம�ட�கா� 

613301

1.ம�ட�கா�(வ.கி) ம�ட�கா�(ஊ) வா��-3 அ�பலகார�ெத� , 2.ம�ட�கா�(வ.கி) ம�ட�கா�(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.ம�ட�கா�(வ.கி) ம�ட�கா�(ஊ) வா��-4 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ேம���ப�தி, 

ெத�� க��ட�   , ம�ட�கா� 

613301

1.ம�ட�கா�(வ.கி) ம�ட�கா�(ஊ) வா��-4 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, ெத�� ப�க�   

,வ �ர��ப��  613301

1.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-1 வட��ெத� , 2.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 

3.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 4.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ைச 
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பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

145 145 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ெத��க��ட�    

,வ �ர��ப��  613301

1.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-2 ெத��ெத� , 2.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-2 வட��-இர�டா� ெத� 

, 3.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-2 ம���வ ெத� , 4.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� 

ெத� , 5.வ �ர��ப�� (வ.கி) வ �ர��ப�� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

அைற எ� 2, பக��வா�ப�� 

613301

1.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-1 க�ள�ெத� , 2.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-1 

ேமலக�தி��கா� , 3.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-1 கீழ�க�தி��கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 அர� உய� நிைல�ப�ள�, �திய 1.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� , 2.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-2 147 147 அர� உய� நிைல�ப�ள�, �திய 

தா�� க��ட�, வட�� பா��த, 

கிழ�� ப�தி, தைலைம ஆசி�ய� 

க��ட� அைற எ� 2   

,ப�லவராய�ப�� 613301

1.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� , 2.வ �ர��ப�� (வ.கி)ப�லவராய�ப�� (ஊ) வா��-2 

ேகானா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� ப�க�    

,ேசவ�ய����கா� 614902

1.ேசவ�ய� ��கா�  (வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-1 வட���ெத�, ந��ெத� , 2.ேசவ�ய� ��கா�  (வ.கி) �ள��� (ஊ) வா��-1 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 37 of 60



24   தி��சிரா�ப�ள� ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
178   க�த�வேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��
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வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

149 149 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த , ேம�� ப�க 1வ� அைற  

 , �ள��நாய�க�ப�� 614902

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3 வட���ெத�, ந��ெத� , 2.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த , ேம�� ப�க 2வ� அைற  

 , �ள��நாய�க�ப�� 614902

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3 ெத���ெத�, ேமல�ெத� , 2.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3 ��அைட�க�ேதா�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-4 ேகாவ��ப�� , 2.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-4 உளவய� ேமல�ெத� , 151 151 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த �திய க��ட�    

,�ள���நாய�க�ப�� 614902

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-4 ேகாவ��ப�� , 2.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-4 உளவய� ேமல�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�க �திய 

க��ட�    ,�ள��� 

நாய�க�ப�� 614902

1.�ள���(வ.கி) �ள���(ஊ) வா��-3 ஆ�த�கைர�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ைச 
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பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

153 153 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ேம�� ப�தி �திய 

தா�� க��ட�    , ந��ப�� 614902

1.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-1 ந��ப�� ெத�� ெத� , 2.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-1 ந��ப�� ேமல�ெத� , 

3.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-1 ந��ப�� ந��ப�� ந��ெத� , 4.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 ந��ப�� 

ந�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த கிழ��ப�தி �திய 

தா�� க��ட�    , ந��ப�� 614902

1.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 ந��ப�� வட��காலன� , 2.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 ந��ப�� 

வ�ணார�ெத� , 3.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-2 ந��ப�� ெத��காலன� , 4.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-3 

ப��ைகவ��தி கீழ�ெத� , 5.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-3 ப��ைகவ��தி வட���ெத� , 6.ந��ப��(வ.கி) 

ந��ப��(ஊ) வா��-3 ப��ைகவ��தி ெத���ெத� , 7.ந��ப��(வ.கி) ந��ப��(ஊ) வா��-3 ப��ைகவ��தி ேமல�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 2.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-1 க�ள�ெத� , 155 155 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, ேம�� க��ட�   

,ந��ரா�ப�� 613301

1.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 2.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-1 க�ள�ெத� , 

3.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-2 ஆ��ய�ப�� , 4.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-2 தி�ன��ள� , 

5.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-2 வ�ட��ள�ப�� ����ெத� , 6.ந��ரா�ப��(வ.கி) ந��ரா�ப��(ஊ) வா��-

1 வ�ட��ள�ப�� அ�பலகார�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி, வட�� க��ட�, 

ேமாக��  613301

1.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , சிவ�ேகாவ��ெத�, க�ள�ெத� , 2.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) 

ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� ேம���ெத�, அ�பலகார�ெத� , 3.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) 

வா��-1 ேமாக�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

157 157 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, கிழ�� ப�க, தா�� 

க��ட�, ெப�யேகா�ைட 613301

1.ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-2 க�ள�ெத�, ேகானா�ெத�, அ�பலகார� ெத�, நாவ�த , 2.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட 

(ஊ) வா��-3 ெப�யேகா�ைட ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-3  ஒ�தவ �� , 

4.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-4 ��� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ந��ப�தி, ெத�� 

க��ட�, ெகா�தக�ப�� - 61301

1.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-4 நவ�ெகா�ைல�ப�� , 2.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) 

வா��-4 ெகா�த�ப��,ேகானா� ெத�, க�ள� ெத� , 3.ெப�யேகா�ைட (வ.கி) ெப�யேகா�ைட (ஊ) வா��-4 ெகா�தக�ப�� 

ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.���ப�� (வ.கி) ���ப�� (ஊ) வா��-1 ���ப�� , 2.���ப�� (வ.கி) ���ப�� (ஊ) வா��-1 ேவ�ப�ப�� , 99.அய�நா� 159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

வட�� க��ட�, ேவ�ப�ப�� 

613301

1.���ப�� (வ.கி) ���ப�� (ஊ) வா��-1 ���ப�� , 2.���ப�� (வ.கி) ���ப�� (ஊ) வா��-1 ேவ�ப�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ேம�� ப�க, ைமய 

ப�தி   ,ேவ�ப�ப�� 613301

1.���ப�� (வ.கி) ���ப�� (ஊ) வா��-2 ம�லிைகந�த� , 2.���ப�� (வ.கி) ���ப�� (ஊ) வா��-2 சிவ�தா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, கிழ�� ப�தி, 

வட�� க��ட�, ��த�ப�� 613301

1.��த�ப��( வ.கி) ��த�ப�� (ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 2.��த�ப��( வ.கி) ��த�ப�� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ேம�� ப�தி, 

வட�� க��ட�,  ,��த�ப�� 

613301

1.��த�ப��( வ.கி) ��த�ப�� (ஊ) வா��-4 இராசாப�� , 2.��த�ப��( வ.கி) ��த�ப�� (ஊ) வா��-4 ���ப�� , 3.��த�ப��( 

வ.கி) ��த�ப�� (ஊ) வா��-4 ெப��சிவ�ண�ய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-2 ந��ெத� , 2.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 163 163 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த, ெத�� ப�க �திய 

க��ட�   ,��த�ப�� 613301

1.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-2 ந��ெத� , 2.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 

3.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-3 ெகா�ல�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த வட�� ப�க �திய 

க��ட�   ,��த�ப�� 613301

1.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-3 ம���ரண� , 2.��த�ப��(வ.கி) ��த�ப��(ஊ) வா��-2 வ�ன�ய�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

165 165 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ேம�� பா��த வட�� ப�தி    

,ெந��ைக. 613301

1.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-1 ெந��ைக ��யான�ெத� , 2.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-2 ெந��ைக 

அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, ந��ப�தி, வட�� 

க��ட�, அைற எ� 2, 

��ள�கா�ப��

1.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-1 ��ள��காப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய 1.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 2.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-2 உ�ய�ப�� , 3.ெந��ைக(வ.கி) 167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,ெத�� பா��த, 

ேம�� ப�தி, வட�� க��ட�, 

அைற எ�-3, ��ள�காப�� 613301

1.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 2.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-2 உ�ய�ப�� , 3.ெந��ைக(வ.கி) 

ெந��ைக(ஊ) வா��-3 ேம���ெத� , 4.ெந��ைக(வ.கி) ெந��ைக(ஊ) வா��-3 ஒ�தவ �� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த ேம�� ப�தி �திய 

க��ட�   ,ச�க�வ��தி 613301

1.ச�க�வ��தி (வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வா�டா�ெத� அ�சன�ெத� , 2.ச�க�வ��தி (வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) 

வா��-1 ��வா�டா�ெத� க�ள�ெத� , 3.ச�க�வ��தி (வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) வா��-1 ச�க�வ��தி கீழ�ெத� , 

4.ச�க�வ��தி (வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) வா��-1 ச�க�வ��தி அ�சன�ெத� , 5.ச�க�வ��தி (வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) வா��-1 

ச�க�வ��தி ேமல�ெத� , 6.ச�க�வ��தி (வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) வா��-1 ச�க�வ��தி மா�கார�ேப�ைட , 7.ச�க�வ��தி 

(வ.கி) ச�க�வ��தி (ஊ) வா��-1 ச�க�வ��தி �சா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
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பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

169 169 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப�ள� 

வட���ப�தி, மைன�ப�� 613301

1.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-1 கைரயவ��தி வட�� க�ள�ெத� , 2.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) 

வா��-1 கைரயவ��தி �சா��ெத� , 3.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-1 கைரயவ��தி அ�சன�ெத� , 

4.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� கைரயவ��தி , 5.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-2 

ெசா�க�ேப�ைட ப�ள�ெத� , 6.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-2 ெசா�க�ேப�ைட வட���ெத� , 

7.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-2 ெசா�க�ேப�ைட அ�சன�ெத� , 8.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) 

வா��-2 கலியரா�ெத� , 9.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) ச�க�வ��தி(ஊ) வா��-2 ெவ�ளாள�ெத� , 10.ச�க�வ��தி ( வ.கி ) 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

ேம�� பா��த கிழ�� ப�தி   

,ம�ச�ப�� 613301

1.அ�ட��(வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-1 கிழ���ெத� , 2.அ�ட��(வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 

3.அ�ட��(வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 4.அ�ட��(வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-1 �மண�ெகா�ைல , 

5.அ�ட��(வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-1 ேவ�கிடேகா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 அ�டன�வய� , 2.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ந��ப�தி, �திய 

க��ட�, அ�ட�� 613301

1.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 அ�டன�வய� , 2.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 

3.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 யாதவ� ெத� , 4.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 அ�ட�� க�ள�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த, �திய க��ட�, அைற எ� 

-1, ேவல��ப�� 613301

1.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 ேவலா��ப�� , 2.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 ெப�யமைன�ெகா�ைல 

, 3.அ�ட�� (வ.கி) அ�ட��(ஊ) வா��-2 ேவலா��ப�� கைடவ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த வட�� ப�தி    

,ெவ�ளாளவ��தி 613301

1.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 அ�பலகார�ெத� வட�� , 2.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) 

வா��-1 அ�பலகார�ெத� ெத�� , 3.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ����ெத� , 

4.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 5.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 

வ�ணா� ெத� , 6.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ரா��த� ெத� , 7.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) 

ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 வட���ெத� , 8.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ந��ெத� , 

9.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-1 ேகாவ��ெத� , 10.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த, ெத�� ப�தி, 

ேம�� க��ட�, ெவ�ளாளவ��தி 

613301

1.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ேவளாள�ெத� , 2.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 

ப�ள���ட�ெத� , 3.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ேபா�� ஆப�� ெத� , 4.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) 

ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 5.ெவ�ளாளவ��தி(வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-2 காலன��ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 1.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 வளேச��ப�� ந��ெத� , 2.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) 175 175 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

வட�� ப�க�   ,வள�ேச��ப��

1.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 வளேச��ப�� ந��ெத� , 2.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) 

வா��-3 வளேச��ப�� ேமல�ெத�-1 , 3.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 வளேச��ப�� ேம���ெத� -2 , 

4.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 வளேச��ப�� ெத���ெத�-1 , 5.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) 

ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 வளேச��ப�� ெத���ெத� , 6.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 

வளேச��ப�� கீழ�ெத� வட�� , 7.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 ம�களாேகாவ�� ��தா�கி�ப�� , 

8.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) ெவ�ளாளவ��தி(ஊ) வா��-3 ம�களாேகாவ�� ந��ெத� , 9.ெவ�ளாளவ��தி (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, வட�� க��ட�, 

ஆ�த�கைரவ��தி 622301

1.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி (ஊ) வா��-1 ெத���ப�� , 2.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி (ஊ) 

வா��-1 ஆ�த�கைரவ��தி  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
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177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த, ெத�� ப�க, 

ந��ப�தி, கிழ�� க��ட�, 

ஆ�த�கைரவ��தி 622301

1.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட�ெத� ம��� காலன� , 2.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) 

ஆ�த�கைரவ��தி (ஊ) வா��-2 ேமலவா�டா�வ��தி , 3.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி (ஊ) வா��-2 

கீழவா�டா�வ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அர� உய� நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� பைழய க��ட�   

,�வா� 622302

1.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-1 ெப�தா��ப�� , 2.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-1 ெப�தா��ப�� யாதவ� ெத� , 3.�வா� 

(வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-1 க���ப�� , 4.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 1.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-2 கீழ�ப�� , 2.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� , 99.அய�நா� வா� 179 179 அர� உய�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த ெத�� க��ட�   ,�வா� 

622302

1.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-2 கீழ�ப�� , 2.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த, வடேம�� 

க��ட�, �வா� 622302

1.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-2 �ழ�கைட�ப�� , 2.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-2 ஆ����ழ�ப�ப�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
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1 2 3 4 5

181 181 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ெத�� ப�தி, �திய 

க��ட�   ,ெக�ைடய�ப�� 

622302

1.�வா� (வ.கி) �வா� (ஊ) வா��-3 ெக�ைடய�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த ெத�� ப�தி �திய 

க��ட�   

,ெத��வா�டா�வ��தி 622301

1.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி(ஊ) வா��-3 மறவ�ப�� , 2.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி(ஊ) 

வா��-3 ெத��வா�டா�வ��தி , 3.ஆ�த�கைரவ��தி (வ.கி) ஆ�த�கைரவ��தி(ஊ) வா��-3ெத���ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா�சி ஒ�றிய 1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-5 ச�திர�ப�� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-183 183 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�,ெத�� பா��த 

கிழ���ப�தி,   ,க�ண���ப�� 

622301

1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-5 ச�திர�ப�� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-

5 க��ய�ெத� , 3.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-5 இைடயா�ெகா�ைல�ப�� , 4.க�லா�ேகா�ைட 

(வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-5 ஆ�டா�ெத� , 5.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-5 

க������ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அர� ேம� நிைல�ப�ள�, ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�க ��கிய 

க��ட� 2வ� அைற   

,க�லா�ேகா�ைட 622302

1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 க�ள�ெத� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-

1 ேதவ�ெத� , 3.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ����ெத� , 4.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) 

க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ெமா�ைடவா�டா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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185 185 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த, ெத�� ப�தி, �திய 

க��ட�, அைற எ� - 1,  

,க�லா�ேகா�ைட 622302

1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� ம��� காலன� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) 

க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 ��வய� ம��� ம���வ�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அர� ேம� நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த, வட�� ப�தி, �திய 

க��ட�, அைற எ� - 2,  

,க�லா�ேகா�ைட 622302

1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4 ப��வா�ேகா�ைட ஆதிதராவ�ட� ெத� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) 

க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4 ப��வா�ேகா�ைட வட�� , 3.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4 

ப��வா�ேகா�ைடெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 அர� ேம� நிைல�ப�ள�, ெத�� 1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 பா�கார�ெத� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) 187 187 அர� ேம� நிைல�ப�ள�, ெத�� 

பா��த, வட�� ப�க, ேம�� 

க��ட�, க�லா�ேகா�ைட 622302

1.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 பா�கார�ெத� , 2.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) 

வா��-3 வாமைட�ெகா�ைல , 3.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 �யவ� ெத� , 4.க�லா�ேகா�ைட 

(வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4 ைமேலா�ேகா�ப�� , 5.க�லா�ேகா�ைட (வ.கி) க�லா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3 

ேவ�பா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஓ�றிய ஆர�ப�ப�ள� , 

தா���க��ட�   

,ம�த�ேகா�வ��தி 622302

1.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன�       , 2.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), 

ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன�  , 3.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-1 க�ள� 

ெத� , 4.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத�  ேம�� , 5.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), 

ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ���� ெத� , 6.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� 

கிழ�� , 7.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-2 நாய�க� ெத� , 8.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), 

ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-2 வ�ளா��ப�� வட���ெத� , 9.ம�த�ேகா�வ��தி (வ.கி), ம�த�ேகா�வ��தி(ஊ) வா��-2 
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189 189 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� ப�தி ெத�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,வா�டா�வ��தி 622302

1.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��- 1 ��த�வ��தி ேம�� , 2.வா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-1 ��த�வ��தி கிழ�� , 3.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-1 

வா�டா�வ��தி வட���ெத� , 4.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-1 வா�டா�வ��தி அ�சன�ெத� , 

5.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-1 ��டா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ேம�� ப�தி தா�� க��ட�   

,வா�டா�வ��தி 622302

1.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-1 வா�டா�வ��தி ந��ெத� , 2.வா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-1 வா�டா�வ��தி ெத���ெத� , 3.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-2 

���ெத� , 4.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-2 ��ய�வ��தி ெத���ெத� , 5.வா�டா�வ��தி (வ.கி), 

வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-2 ��ய�வ��தி வட���ெத� , 6.வா�டா�வ��தி (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-2 

ஒ�தவ �� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 மாதாேகாவ�� , 2.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� 191 191 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ப�ரதான ஓ���க��ட� ெத�� 

பா��தப�தி   ,ெர�நாத�ர� 622302

1.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 மாதாேகாவ�� , 2.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� 

ந��ெத� , 3.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� ேரா���ெத� , 4.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� 

(ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� வட�� , 5.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� ெத�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�. 

தா���க��ட� ெத�� 

பா��தப�தி   ,ெர�நாத�ர� 622302

1.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 ெர�நாத�ர� கிழ�� , 2.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-1 

ெர�நாத�ர� ேம�� , 3.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-2 க�ள�ய��ப�� , 4.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� 

(ஊ) வா��-2 ெர�நாத�ர� காலன� , 5.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-2 ெர�நாத�ர� வட�� அ�சன�காலன� , 

6.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) வா��-2 ெர�நாத�ர� கிழ�� அ�சன�காலன� , 7.ெர�நாத�ர� (வ.கி), ெர�நாத�ர� (ஊ) 

வா��-2 கள��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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1 2 3 4 5

193 193 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

(தா�� க��ட�)   

,த�டாமைன�ப�� 622302

1.த�டாமைன�ப�� (வ.கி), கீரா��� (ஊ)  வா��-1 நா�� ெத� , 2.த�டாமைன�ப�� (வ.கி), கீரா��� (ஊ)  வா��-1 

அ�பலகார�ெத� கிழ�� , 3.த�டாமைன�ப�� (வ.கி), கீரா��� (ஊ)  வா��-1 அ�பலகார�ெத� ேம�� , 4.த�டாமைன�ப�� 

(வ.கி), கீரா��� (ஊ)  வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   ,கீரா��� 622302

1.கீரா��� (வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 உ�வய� , 2.கீரா��� (வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 கீரா��� வட�� , 3.கீரா��� 

(வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 கீரா��� கிழ�� , 4.கீரா��� (வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 கீரா��� ந��ெத� , 5.கீரா��� 

(வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 6.கீரா��� (வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 ேமல�ெத� , 7.கீரா��� (வ.கி), 

கீரா��� (ஊ) வா��-2 நா�� ெத� , 8.கீரா��� (வ.கி), கீரா��� (ஊ) வா��-2 ெத���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�கப�ள� 1.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 ��தான�ப�� க�ள�ெத� , 2.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� 195 195 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�கப�ள� 

ேம�� ப�தி ெத�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,கிளா�கா� 614902

1.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 ��தான�ப�� க�ள�ெத� , 2.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� 

�தலி�ப��(ஊ) வா��-1 ��தான�ப�� , 3.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 ��தான�ப�� ேம�� , 

4.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 வட�� கீழெத� , 5.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) 

வா��-1 ெத�� கீழெத� , 6.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 வட�� ந�ெத� , 7.கிளா�கா� (வ.கி),  

கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 வட�� ேமல�ெத� , 8.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 ெத�� 

ெத� , 9.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� �தலி�ப��(ஊ) வா��-1 ஆ���கைர ேம�� , 10.கிளா�கா� (வ.கி),  கிளா�கா� 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

தா�� க��ட�, �தலி�ப�� 614902

1.�தலி�ப�� (வ.கி), கிளா�கா� �தலி�ப�� (ஊ) வா��-2 �தலி�ப��  வட�� , 2.�தலி�ப�� (வ.கி), கிளா�கா� 

�தலி�ப�� (ஊ) வா��-2 �தலி�ப�� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த வட��ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ெச�கேம� 622302

1.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-1 வ�தனா�ப�� , 2.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-1 க���ேதா�� , 

3.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-1 இ�னா�வ��தி , 4.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-1 ெச�கேம� , 

5.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-2 மணமைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

வட�� க��ட�   ,ப��தா�� 

622302

1.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-2 ேகானா�ெத� , 2.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-2 கீழ�ெத� , 

3.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-2 வ �ர��ப�� , 4.ெச�கேம� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-2 ப��தா�� , 

5.தி��பா�ேகாய�� (வ.கி), ெச�கேம� (ஊ) வா��-2 தி��பா�ேகாய�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 1.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-1 பா�பாப�� வட�� , 2.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-1 199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� பா��த ந� ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   ,பா�பாப�� 622302

1.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-1 பா�பாப�� வட�� , 2.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-1 

பா�பாப��ெத�� , 3.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-1 பா�பாப�� அ�யனா��ர� , 4.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� 

(ஊ) வா��-1 பா�பாப�� ��நக� , 5.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-1 பா�பாப�� வ�வ�க�ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

 கிழ�� ப�தி தா�� க��ட�   

,���ேகா�ைட வ��தி 622302

1.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-2 நா�ன��ப�� , 2.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-3 ���ேகா�ைட வ��தி 

, 3.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.பா�பாப�� (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-3 காட�ப�� 

, 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

201 201 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�� ப�தி தா�� க��ட�,   

,க��மைட  622302

1.க��மைட (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-2 அ��ேதா��ப�� , 2.க��மைட (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-2 க��மைட 

வட�� , 3.க��மைட (வ.கி), பா�பாப�� (ஊ) வா��-2 க��மைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� 

வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

தா�� க��ட�   ,��வ��தி 622302

1.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 க�ள�ய��ப�� , 2.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி உைடயா�ெத� 

, 3.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி வட�� , 4.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி ந��ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி ேமல�ெத� , 2.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி 203 203 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

ெத�� ப�தி கிழ�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,��வ��தி 622302

1.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி ேமல�ெத� , 2.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி 

கைட�ெத� , 3.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி ெத�� , 4.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி 

கிழ�� , 5.��வ��தி (வ.கி), ��வ��தி (ஊ) வா��-1 ��வ��தி ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ெத�� ப�தி தா�� 

க�டட�   ,இ���ளா�வ��தி 

(ஒட�பவ��தி) 614614

1.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-1 இ���ளா�வ��தி ேகானா�ெத� , 2.ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-1 இ��களா� 

வ��தி , 3.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-1 மணமைட காலன� , 4.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-1 

இ��களா�வ��தி ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 5.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 அழக�வ��தி ஆதிதிராவ�ட� ெத� 

ேம�� , 6.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 அழக�வ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� கிழ�� , 7.ஒட�பவ��தி (வ.கி), 

ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 அழக�வ��தி , 8.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 தி��பாேகாவ�� , 9.ஒட�பவ��தி 

(வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 ஒட�பவ��தி , 10.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 ஒட�பவ��தி ஆதிதிராவ�ட� 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

205 205 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

தா�� க��ட�   

,சி�னா�ேகா�வ��தி 622302

1.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-2 கடலா�தி�ப�� , 2.ஒட�பவ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-1 

ெவ�ள�தா�ெகா�ைல , 3.சி�னா�ேகா�வ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-1 ���ேச� , 4.சி�னா�ேகா�வ��தி (வ.கி), 

ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-3 சி�னா�ேகா�வ��தி , 5.சி�னா�ேகா�வ��தி (வ.கி), ஒட�பவ��தி (ஊ) வா��-3 

சி�னா�ேகா�வ��தி காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த கிழ�� ப�தி 

தா�� க��ட�   ,ேபயா��ப�� 

622302

1.ேபயா��ப�� (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 ேபயா��ப��  வட�� , 2.ேபயா��ப�� (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) 

வா��-3 ேபயா��ப�� ெத�� , 3.ேபயா��ப�� (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 அ�க�வ��தி ேம�� , 4.ேபயா��ப�� 

(வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 அ�க�வ��தி ெத�� , 5.ேபயா��ப�� (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 

அ�க�வ��தி வட�� , 6.ேபயா��ப�� (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 ெசவ�ட�வ��தி  வட�� , 7.ேபயா��ப�� (வ.கி), 

வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 ெசவ�ட�வ��தி ெத�� , 8.ேபயா��ப�� (வ.கி), வா�டா�வ��தி (ஊ) வா��-3 மழவரா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 1.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேக.ேக.ப���ேகாவ��ெத� வட�� , 2.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), 207 207 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�, 

வட�� பா��த கிழ�� ப�தி 

தா�� க��ட� �சா��ெத�   

,ப��வா�ேகா�ைட 622302

1.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேக.ேக.ப���ேகாவ��ெத� வட�� , 2.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), 

ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேக.ேக.ப�� ேகாவ��ெத� ெத�� , 3.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-

1 ேக.ேக.ப�� ெத���ெத� , 4.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-1 ேக.ேக.ப�� வட���ெத� , 

5.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 ப��வா�ேகா�ைட ெத���ெத� , 6.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), 

ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 ப��வா�ேகா�ைட �சா��ெத� கிழ�� , 7.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) 

வா��-2 ப��வா�ேகா�ைட �சா��ெத� ேம�� , 8.ப��வா�ேகா�ைட (வ.கி), ப��வா�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைலப�ள� 

தா�� க��ட�   ,கற�பவ��தி  

622302

1.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-1 காைர�ேதா�� , 2.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-1 

ப���ெவ��வ��தி வட�� , 3.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-1 ப���ெவ��வ��தி ெத�� , 4.கற�பவ��தி 

(வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-1 வ�ளா��ப�� , 5.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-1 நவ�ெகா�ைல�ப�� , 

6.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-1 கற�பவ��தி கிழ�� , 7.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-

1கற�பவ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 8.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-2 க�ள�ெத� கிழ�� கற�பவ��தி , 

9.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-2 க�ள�ெத� ேம�� கற�பவ��தி , 10.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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வ�
ைச 
எ�

பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

209 209 ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,ெசா�க�ேப�ைட 622302

1.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-2 ெசா�க�ேப�ைட ேதவ�ெத� கிழ�� , 2.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) 

வா��-2 ெசா�க�ேப�ைட �சா��ெத� , 3.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-2 ெசா�க�ேப�ைட ேதவ�ெத� ேம�� , 

4.கற�பவ��தி (வ.கி), கற�பவ��தி (ஊ) வா��-2 ெசா�க�ேப�ைட ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

  ,ைமல�ேகா�ப�� 622302

1.ைமல�ேகா�ப��(வ.கி), ைமல�ேகா�ப��(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� வட�� , 2.ைமல�ேகா�ப��(வ.கி), 

ைமல�ேகா�ப��(ஊ) வா��-1 ஆய�ெத� வட�� , 3.ைமல�ேகா�ப��(வ.கி), ைமல�ேகா�ப��(ஊ) வா��-1 ப�டார�ெத� , 

4.ைமல�ேகா�ப��(வ.கி), ைமல�ேகா�ப��(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 5.ைமல�ேகா�ப��(வ.கி), ைமல�ேகா�ப��(ஊ) 

வா��-1 ேவளா� ெத� , 6.ைமல�ேகா�ப��(வ.கி), ைமல�ேகா�ப��(ஊ) வா��-1 ஆய�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அர� உய�நிைல� ப�ள�, ெத�� 1.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-1 வாழ���ைடய�ெத� , 2.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-1 211 211 அர� உய�நிைல� ப�ள�, ெத�� 

பா��த, ேம�� ந��ப�தி, தா�� 

க��ட�, அ���ேகாய�� 622302

1.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-1 வாழ���ைடய�ெத� , 2.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-1 

ெசார�தா�ெத� , 3.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-1 ேவளா�ெத� , 4.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) 

வா��-1 க��ய�ப�� , 5.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 ஏகாள��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 அர� உய�நிைல� ப�ள�, வட�� 

பா��த ந��ப�தி, தா�� க��ட�, 

அ���ேகாய�� 622302

1.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 ப��ச�ெத� , 2.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 

இைடய�ெகா�ைல�ப�� , 3.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 ேக.ஆ�. காலன� , 4.அ���ேகாவ��(வ.கி), 

அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 அ���ேகாவ�� , 5.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 ரா�க�ெத� , 

6.அ���ேகாவ��(வ.கி), அ���ேகாவ��(ஊ) வா��-2 ெகா�ைடய� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

213 213 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த ேம�� ப�தி   

,ெச�வா�ப��

1.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-1 ெச�வா��ப�� , 2.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-1 ப�ட�மா� வ��தி , 

3.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-4 ��த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள� 

கிழ�� பா��த ெத�� ப�தி தா�� 

க��ட�   ,அ�மான��ப��

1.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-4 �சா�ெத� , 2.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-4 அ�மான��ப�� கிழ��, 

ேம�� , 3.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-4 அ�மான��ப�� ஆதிதிராவ�ட� ேம�� ெத� , 4.ப�லாவ��தி (வ.கி), 

ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-4 ஆதிதிராவ�ட� கிழ�� ெத� , 5.ப�லாவ��தி (வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-4 ெகா�ைடய� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 1.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ெவ�ளாளெகா�ைல , 2.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 215 215 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�கிழ�� தா�� க��ட�    

,ப�லாவ��தி 622302

1.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ெவ�ளாளெகா�ைல , 2.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 

ெவ�ளாள�ெகா�ைல காலன� , 3.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ப�லாவ��தி கீழ�ேதா�� , 4.ப�லாவ��தி(வ.கி), 

ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ஆ�டா�ெத�காலன� , 5.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ப�லாவ��தி ெச��யா�ெத� , 

6.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ஆ�டா�ெத� , 7.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 ப�லாவ��தி வட�� , 

8.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-2 சா�சா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பார�த வடகிழ�� தா�� 

க��ட�   , ப�லாவ��தி 622302

1.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-3 க�மாலி ெத� , 2.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-3 ப�லாவ��தி 

ெத���ெத� , 3.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-3 வல�கா� ெத�, ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 4.ப�லாவ��தி(வ.கி), 

ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-3 ப�லாவ��தி ேம��� ெத� , 5.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-3 மழவராய� ெத� , 

6.ப�லாவ��தி(வ.கி), ப�லாவ��தி(ஊ) வா��-3 மான�யவய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ைச 
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பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

217 217 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�கப�ள� 

ேம�� பா��த தா�� க��ட�     

 ,த��தா�வ��தி 622302

1.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 அ�பலகார�ெத� , 2.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 

க�ள�ெத�, ெவ�ளாள�ெத� , 3.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 4.த��தா�வ��தி(வ.கி), 

த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ��கிர�வ��தி அ�சன�ெத� , 5.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 ��கிர�வ��தி 

க�ள�ெத�, ெவ�ளாள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள� 

�திய தா�� க��ட� ேம�� ப�தி 

    ,த�ட�ரண� 622302

1.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 நர�கி�ப�� , 2.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 த�ட�ரண� 

கிழ�� , 3.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-1 த�ட�ரண� ேம�� , 4.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-

1 ��கிர�வ��தி அ�பலகார�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள� 1.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ஊரண��ர� ெத�� , 2.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-2 219 219 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள� 

,தா���க��ட�   ,ஊரண��ர� 

(த��தா�வ��தி)  622302

1.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-2 ஊரண��ர� ெத�� , 2.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-2 

ஊரண��ர� வட�� , 3.த��தா�வ��தி(வ.கி), த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-2 சி�ன�த��தா�வ��தி வட�� , 4.த��தா�வ��தி(வ.கி), 

த��தா�வ��தி(ஊ) வா��-2 சி�ன�த��தா�வ��தி ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த தா�� க��ட�   

,�ள�திரா�ப��

1.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�பலகார�ெத� வா��-1 , 2.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம�� A.D காலன�  

வா��-1 , 3.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) கிழ�� A.D காலன� வா��-2 , 4.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

�ள�திரா�ப�� வா��-1 , 5.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) நர�கிய�ப�� க�ள�ெத� வா��-1 , 6.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ைவரவ� ெத� வா��-1 , 7.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) நர�கி�ப��அ�பலகாரெத� வா��-1 , 

8.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) நர�கிய�ப�� ேவளா�ெத� வா��-1 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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பாக� 
எ�

வா���சாவ� அைமவ�ட� 

ம��� வா��� சாவ� 

அைம���ள க��ட�தி� ெபய�

பாக�தி� கீ� வ�� பர��

அைன�� 

வா�காள�க���� 

உ�யதா? அ�ல� 

ெப�க��� 

ம��மா?

1 2 3 4 5

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெத�கிழ�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,�ள�திரா�ப��

1.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப��லா��றி�சி வா��-2 , 2.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) காமா�சி ெத� வா��-2 , 

3.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவவ�தி வா��-2 , 4.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ள�த�மைன வா��-2 , 

5.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம���(ஊ) �ள�திரா�ப��நகள�ெத� வா��-2 , 6.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) கள�சி�கா� 

வா��-2 , 7.�ள�திரா�ப�� (வ.கி) ம��� (ஊ) க��வா�ப�ைற வா��-2 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைலப�ள� 

வட�� பார�த தா�� க��ட�   

,ரா�கிய�வ��தி 614614

1.ரா�கிய� வ��தி (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவவ��தி வா��-2 , 2.ரா�கிய�வ��தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத� வா��-2 , 

3.ரா�கிய� வ��தி (வ.கி) ம��� (ஊ) இைடெத� வா��-1 , 4.ரா�கிய� வ��தி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல� ெத� வா��-1 , 

5.ரா�கிய� வ��தி (வ.கி) ம��� (ஊ) கள�ச� கா� வா��-1 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�  1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 த�டா�ரண� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 நர�கியப��, 223 223 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�  

ஓ���க��ட� 

கிழ��பா��தெத�� ப�தி   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 த�டா�ரண� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 நர�கியப��, 

ேபாகி�ெத� , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-9 த�டார�ெத� , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ)  வா��-8 

வ�ணா�திச�� , 5.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-9 ப�ள�வாச� ெத� , 6.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) 

வா��-8 ெத�� ���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�  

கிழ�� பா��த வட�� ப�தி 

ஓ���க��ட�   ,கற�ப��� 

622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-8 �ைலமா� நக� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-8 

�லிய�ேசாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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225 225 ஊரா�சி ஓ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

 தா�� க��ட� வட�� ப�க� 

ெத�� பா��த கிழ�� ப�தி   

,கற�ப��� ெத���கா� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-13 இட�ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-11 கீழ�ெத� , 

3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-12 நா�யா� ெத� , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-12 

வல�ெகா�டா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா�சி ஒ�றிய ந�நிைல�ப�ள� 

தா�� க��ட� ெத�� பா��த 

கிழ�� ப�தி வட�� பா��த   

,கற�ப���  622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-12 வ�ப��ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-12 உைடயா� ெத� 

, 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-11 ெத�� அ�சன�ெத� , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-11 

ெத�� ெச���ெத� , 5.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-10 அர� ேம�நிைல�ப�ள� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 �இஎ�சி ந�நிைல�ப�ள�, ெத�� 1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-15 அகரஹார� ேம�� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-15 227 227 �இஎ�சி ந�நிைல�ப�ள�, ெத�� 

பா��த, ஓ�� க��ட�   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-15 அகரஹார� ேம�� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-15 

அ�ரஹார� வட�� , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-15 அ�ரஹார� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 �இஎ�சி ந�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த, ஓ�� க��ட�   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-15 ���ேகா�ைட ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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229 229 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள�  

கிழ�� பா��த வட�� ப�தி   

,அ�மா�ேகாய��ெத�, 

கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-5 வட�� ���ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-5 ப�ள�வாச� 

ெத� , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-5 வட���ெத� , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-5 

ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஓ�றிய �வ�க�ப�ள� 

ெத�ேம�� க��ட�   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-4 ெச���ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-6 அ���ேகாவ�� 

சாைல , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 நர�கிய�ப�� க�ள� ெத� , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) 

வா��-7 நர�கிய�ப�� ெச���ெத� , 5.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 நர�கிய�ப�� ேவளா� ெத� , 

6.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-7 நர�கிய�ப�� ேகானா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 அர� ஆ�க� ேம�நிைல� ப�ள�, 1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-14 அ���ேகாவ�� ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-14 231 231 அர� ஆ�க� ேம�நிைல� ப�ள�, 

கிழ�� பா��த தா�� க��ட�, 

அைற எ� .8   ,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-14 அ���ேகாவ�� ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-14 

�ள�கார� ெத� , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-14 ெந�ேவலி ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அர� ஆ�க� ேம�நிைல� ப�ள�, 

கிழ�� பா��த தா�� க��ட�, 

அைற எ� .9    ,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-9 ெப�யகைட வ �தி , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-9 த�டார� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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233 233 அர� ஆ�க� ேம�நிைல� ப�ள�, 

கிழ�� பா��த தா�� க��ட�, 

அைற எ� .10   ,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-2 க��ய� ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-3 

அ�சன�காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அர� ஆ�க� ேம�நிைல� ப�ள�, 

கிழ�� பா��த தா�� க��ட�, 

அைற எ� .11   ,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-3 இ�திரா நக� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-3 வட���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அர� மகள�� ேம�நிைல�ப�ள� 1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-6, வாண�ய�ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-10, உ�கைடவ �தி 235 235 அர� மகள�� ேம�நிைல�ப�ள� 

தா�� க��ட� வடகிழ�� ப�தி   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-6, வாண�ய�ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-10, உ�கைடவ �தி 

, 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-10, ச�த�ேப�ைட (ேடா�ேக�) , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-10, 

க�ேச�வ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 �இஎ�சி �வ�கப�ள� 

ஓ���க��ட� வடகிழ�� ப�தி 

ந� ப�தி ெத�� பா��த   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-2 மழவராய� ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-10 ேச�க� 

ெத� , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-13 க�ேச� வ �தி , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-13 கண�க� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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237 237 �.இ.எ�.சி �வ�க�ப�ள�  

ஓ���க��ட� வடகிழ��ப�தி 

கிழ�� ப�க� ெத�� பா��த   

,கற�ப��� 622302

1.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-1 கற�ப��� ேமல அ�சன�ெத� , 2.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-

1 ெதா�டமா� ெத� , 3.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) வா��-1 சா�தா� ெத� , 4.கற�ப��� (வ.கி) கற�ப��� (சி.ஊ) 

வா��-1 சைடய� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப�. உமா மேக�வ�. இ.ஆ.ப.

மாவ�ட ேத�த� அ�வல� ம��� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ�

ேததி :

Þìñ¢ : . ���ேகா�ைட
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