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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 

ந�நிைல�ப�ள� , வட�� 

பா��த கிழ�� 

ஓ���க��ட�   

,ேம���ப�� 622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� காலன� ேம�� , 2.தி��க�டைள (வ.கி), 

தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ஈ���ெத� , 3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 தி�நக� , 

4.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� ேம�� , 5.தி��க�டைள (வ.கி), 

தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
அைன�� 

வா�காள�க�

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� வட���ப�தி    

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ேம���ப�� காலன� கிழ�� , 2.தி��க�டைள (வ.கி), 

தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ந�தன வய� காலன� , 3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 

ேக�பைர , 4.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ)  வா��-1 ெவ�ளாள�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

,ேம���ப�� 622303 வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� தா�� 

க��ட� ேம���ற� 

ெத���ப�தி   

,தி��க�டைள 622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 தி��க�டைள , 2.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) 

வா��-2 தி��க�டைள ெத�� , 3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 தி��க�டைள ேம�� , 

4.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 ெவ�ட வய� , 5.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) 

வா��-2 ��தரநாயகி�ர� , 6.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-2 ப�லி���� உ�வா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

தா�� க��ட�   

,தி��க�டைள 622303

1.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ேமல�ெகா�ைல , 2.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) 

வா��-1 ெச�மனா���� , 3.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ேதா���ெகா�ைல , 

4.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ேதா���ெகா�ைல இ�திரா நக� காலன� , 5.தி��க�டைள 

(வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 ெகா�டா�கா� , 6.தி��க�டைள (வ.கி), தி��க�டைள(ஊ) வா��-1 

மத��ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

5 5 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி �திய 

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 ேத�தா�ப�� , 2.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) 

வா��-1 ெப�யநாயகி�ர� , 3.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 ேதா���ெகா�ைல , 

4.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 இைடய�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

தா�� க��ட�   

,தி�வர��ள� 622303

அைன�� 
வா�காள�க�

6 6 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

ஓ���க��ட�வட���ப�

தி கிழ�� பா��த�   

,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 தி�வர��ள� , 2.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) 

வா��-2 ேக.வ�.எ�. நக� , 3.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 ெமய��வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

7 7 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �.ப�.இ.ப� 

வட�� க��ட� கிழ�� 

ப�தி ெத�� பா��த�   

,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-2 அ�ம�ெத� , 2.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) 

வா��-2 ெத���ெத� , 3.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-3 கி�ட�கா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

8 8 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�� தா�� க��ட� 

வட���ப�தி   

1.தி�வர��ள� (வ.கி), ேவ�ப��� (ஊ) வா��-2 சிேலா� அகதிக� ��ய����-1 , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

,தி�வர��ள� 622303
அைன�� 

வா�காள�க�

9 9 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ��தா�� ேம�� 

க��ட� வட���ப�தி 

கிழ�� பா��த�   

,தி�வர��ள� 622303

1.தி�வர��ள� (வ.கி), தி�வர��ள�(ஊ) வா��-1 நி�பவேன�வர� , 2.தி�வர��ள� (வ.கி), ேவ�ப��� (ஊ) 

வா��-2 சிேலா� அகதிக� ��ய����-2 , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

10 10 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

�.ப�.இ.ப�. தா�� க��ட� 

ெத�ப�தி   

,மா�கனா�ப�� 622303

1.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 மா�கனா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�

11 11 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

1.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 பாரதியா� நக� , 2.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) 

வா��-1 வட���ெத� , 3.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 எ�. ஜி. ஆ�. நக� , 4.காயா�ப�� 

(வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ேகானா�ெத� , 5.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 

ேம�� பா��த�    

,மா�கனா�ப�� 622303

க���ப�ள� , 6.காயா�ப�� (வ.கி), மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 ேதா���கார�ெத� , 7.காயா�ப�� (வ.கி), 

மா�கனா�ப��(ஊ) வா��-1 காயா�ப�� ெமய�� ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

12 12 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த தா�� 

க��ட� ந�அைற எ�.2   

  ,ேவ�ப��� 622303

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

ெபா�பைன�ேகா�ைட , 3.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 மண�ெகா�ைலேதா�� , 4.ேவ�ப���(வ.கி) 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 ெசவ�தி�ப�� , 5.ேவ�ப���(வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த �திய தா�� 

க��ட� அைறஎ�.3   

,ேவ�ப��� 622303

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

இ�மனா�ப�� , 3.இ�மனா�ப�� (வ.கி) ேவ�ப���(ஊ) வா��-4 ேத�தா�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

14 14 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி ேம�� பா��த�    

1.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 ேமல�ேதா�� , 2.வேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 

ராசா�ேதா�� , 3.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 ெத�� க���ப�ள� , 4.ேவ�ப��� (வ.கி), 

ேவ�ப���(ஊ) வா��-2 கீழேவ�ப��� , 5.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-3 ேமல ேவ�ப��� , 

,ேவ�ப��� 622303 6.ேவ�ப��� (வ.கி), ேவ�ப���(ஊ) வா��-3 ��க�ேகாவ��ேம� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

15 15 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� தா�� கைடசி 

க��ட�   ,மா�ச�வ��தி 

622303

1.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-1 அ�சன�காலன� , 2.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி 

(ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� , 3.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-1 மா�ச�வ��தி , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

16 16 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, வட�� தா�� 

க��ட�    

,மழவராய�ப�� 622303

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

(ஊ) வா��-2 கீழ�ப�� , 3.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-2 அ�சன�காலன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

17 17 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  ஓ��� 

க��ட�   ,வ�ப� 622303

1.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-3 ப�லா�ப�� , 2.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) 

வா��-3 வ �ர��ப�� , 3.மா�ச�வ��தி (வ.கி), மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-3 வ�ப� , 4.மா�ச�வ��தி (வ.கி), 

மா�ச�வ��தி (ஊ) வா��-4  பா�பா�ப�� வ�ப� நா�ேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

18 18 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� �.ப�.இ.ப�.   �திய 

க��ட�   ,க�யாண��ர� 

622303

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

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

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

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

19 19 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   �திய தா�� 

க��ட�   ,ேதா���ப�� 

622303

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

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

கீழெகா�த�ேகா�ைட , 4.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-2, ெப�யநாயகி ச��திர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

20 20 அர� உய� நிைல�ப�ள�, 

ெத�� பா��த ந��ப�தி 

தா�� க��ட��தி,   

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

ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-3, ேதா���ப�� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,ெகா�த�ேகா�ைட 622303
அைன�� 

வா�காள�க�

21 21 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

பா��த ஓ���க��ட�   

,ப�ரகத�பா��ர� 

(ெகா�த�ேகா�ைட) 622303

1.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4, ப�ரகதா�பா��ர� , 2.ெகா�த�ேகா�ைட (வ.கி), 

ெகா�த�ேகா�ைட (ஊ) வா��-4, அ�ைமய��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

22 22 ஆ�.சி. �வ�க�ப�ள�,    

,ைம�ேக�ப�� 622303

1.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 ைம�ேக�ப�� வட�� , 2.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  

வா��-4 ைம�ேக�ப�� கிழ�� , 3.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 ைம�ேக�ப�� ந��ெத� , 

4.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 ைம�ேக�ப�� ேம���ெத� , 5.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) 

 வா��-4,ைம�ேக�ப�� ெத���ெத� , 6.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4 அ�சன�ெத� , 

7.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4, ம�ச� ��ய���� , 8.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ)  வா��-4, 

��க� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

23 23 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,  ேம���பா��த 

தா��க��ட�   

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

க�சிரா�ப�� ெத�� , 3.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 ேம�� ேமல�ேகா�ைட , 4.ேகாவ��� 

(வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 ெசா�க� ��ய���� , 5.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-2 

,க�சிரா�ப�� 622301 ேமல�ேகா�ைட பைனய���ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

24 24 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,  ேம���பா��த 

தா��க��ட�   

,க�சிரா�ப�� 622301

1.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ச�பாமைன வட�� , 2.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 

ச�பாமைன ெத�� , 3.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ெத�� ேமல�ேகா�ைட ேம�� , 4.ேகாவ��� 

(வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 ெத�� ேமல�ேகா�ைட கிழ�� , 5.ேகாவ��� (வ.கி), ேகாவ��� (ஊ) வா��-3 

ெத�� ேமல�ேகா�ைட ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ேம�� 

தா���க��ட�   

,ேகாவ��� 622301

1.ேகாவ���  ேதவ�தான� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 ேகாவ��� ேதவ�தான� , 2.ேகாவ��� (வ.கி) 

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

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

ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 ேமல�ேகா�ைட ேதவ���ய���� , 6.ேகாவ��� (வ.கி) ேகாவ��� (ஊ) வா��-1 

ேமல�ேகா�ைட அ�பல�கார� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

26 26 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி 

1.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 தவைள�ப�ள� , 

2.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 பா�திமாநக� , 

3.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 உ�மநாத�ர� , 

ஓ���க��ட�   

,தவைள�ப�ள� (�ழ�ைத 

வ�நாயக� ேகா�ைட ) 622301

4.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 தாத�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

27 27 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   ,�ழ�ைத 

வ�நாயக� ேகா�ைட  622301

1.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 அரச��ப�� நா�ேரா� , 

2.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 க�ள�ெத� , 

3.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ப�ள�வாச�ெத� , 

4.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 அ�சன பைழய ��ய���� , 

5.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 அ�சன�காலன� , 

6.�ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட (வ.கி), �ழ�ைதவ�நாயக� ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ப�லா�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

28 28 �ன�த அ�ேதாண�யா� 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத���பா��த �திய 

தா��க��ட� 

ேம���ப�தி    

,அரசர��ப�� 622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-4 அரசர��ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

29 29 �ன�த அ�ேதாண�யா� 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த �திய தா�� 

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-4 ��திய�ப�� , 2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), 

���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-4 எ�.ஜி.ஆ�. நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

க��ட� கிழ���ப�தி   

,அரசர��ப�� 622301

அைன�� 
வா�காள�க�

30 30 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

தா�� க��ட�,    

,��ம��ள� 622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-3 ��ம��ள� உைடயா�ெத� , 

2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-3 வட�� ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 

3.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-3 ெத�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 10 of 81



31   சிவக�ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
182   ஆல��� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

வ. 

எ�

வா.சா. 

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

31 31 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, �திய தா�� 

க��ட�,    

,���ேகா�ைட வ��தி 622301

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-1 கீழ�ெத� , 2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), 

���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-1 ேமல�ெத� , 3.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-1 

வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

32 32 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

பா��த தா�� க��ட�,   

1.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 உைடயா�ெத� , 2.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), 

���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� , 3.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 

ேமலெந�ம�ேகா�ைட , 4.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 கேண�நக� , 

,ேமலெந�ம�ேகா�ைட 

622301

5.���ேகா�ைடவ��தி (வ.கி), ���ேகா�ைடவ��தி(ஊ) வா��-2 கீழெந�ம�ேகா�ைட , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

33 33 ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா�� -1-1 கற�ப��� ேரா� (கா�தி ேரா�) , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� 

(சி.ஊ) வா��-4 கா�தி ேரா� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 ஆப�� ெத� , 4.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-1 வ.ஊ.சி ெத� , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 ேபா��ைல� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

34 34 ஆ�.சி. ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி 

ேம��பா��த க��ட�   

,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 ேந� ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3  

அறிஞ� அ�ணாெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-1 ஆ���ள� கிழ��(��ம��ள� ேரா�) , 

4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-1 ஆ���ள� ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

35 35 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

தா���க��ட� ேம�� 

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-2 ப�ள�வாச� ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-3 

இராஜாஜி ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-2,3 பாரதிதாச� சாைல(ஆதன�ேகா�ைட ேரா�) , 

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

பா��த ெத�� அைற எ� 

1    ,ஆல��� 622301

அைன�� 
வா�காள�க�

36 36 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

தா���க��ட� ேம�� 

பா��த ெத�� அைற எ� 

3    ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-2 பாரதிதாச� சாைல ச�� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-2 பேட� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

37 37 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி 

தா��க��ட� 

ேம��பா��த வட���ற� 

அைற எ� 4   ,ஆல��� 

622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-6 ��ணா��கார ச�� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-

6 கீழ ��ணா��கார ச�� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-7 ேமல��ணா��கார ெத� , 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

38 38 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி 

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-4 நா�ய�ம� ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-7 

தி�வ��வ� சாைல , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12 ைதகா� ெத� , 4.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12 ஜாகி� உேச� ெத� , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12 ஜாகி� உேச� 

தா��க��ட� 

ேம��பா��த வட���ற� 

அைற எ� 5   ,ஆல��� 

622301

ெத� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

39 39 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

பா��த ேம���ப�தி 

வட�� பா��த 

ேம��ப�தி ஓ���க���  

 ,ச�ைத�ேப�ைட, 

ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13 ராம�ச�திர�ர�  , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13 

க�ணகி�ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13 க�ணகி�ெத� வ��வா�க� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

40 40 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,ச�ைத�ேப�ைட, 

ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13,15 ேக.வ�.எ� நக� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-15 

ேக.வ�.எ� நக� வ��வா�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

41 41 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம���பா��த  வட�� 

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8, நாவல� ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8, 

ெப�யா� ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-10, கைலஞ� சாைல , 4.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� 

(சி.ஊ) வா��-5, அ�ேப�கா�நக� ெமய�� வ �தி , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8, அழகி� ெத� , 

ப�தி கிழ�� 

தா��க��ட� அைற 

எ�.27   ,ஆல��� 622301

6.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-12, ச�ைத�ேப�ைட ெத� , 7.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-13, ச�ைத�ேப�ைட ெத� ச�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

42 42 அர� ெப�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம���பா��த  ெத�� 

ப�தி கிழ�� 

தா��க��ட� அைற 

எ�.30-31   ,ஆல��� 

622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-13, ைத�கா� ெத�  ச�� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) 

வா��-10, காமராஜ� ெத� , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-10, இ�திரா நக� , 4.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-5, அ�ேப�கா� நக� வட�� , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-5, அ�ேப�கா� 

நக� ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

43 43 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட�    92-93 

ப�ளா�   ,ஆல��� 622301

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-14 க�ப�ெத� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-8 

ேதேரா�� கீழவ �தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

44 44 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

1.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 அ�ணாநக� , 2.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 

ேதேரா�� ெத��வ �தி , 3.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 ச�திய���தி நக� , 4.ஆல��� (வ.கி), 

ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 ேதேரா�� ேமலவ �தி , 5.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 பா�த�ப�� 

ஓ���க��ட� (92-93 

ப�ளா�)   ,ஆல��� 622301

ேரா� , 6.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-9 ஆ�. எ� நக� , 7.ஆல��� (வ.கி), ஆல��� (சி.ஊ) வா��-

9 அ�ணாநக� வ��வா�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

45 45 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

ஓ���க��ட� 

ேம���பா��த� வடப�தி  

 ,க�லால��� 622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2,4 கலி��லா நக� காலன� , 2.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-4 இ�திராநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

46 46 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

ஒ���க��ட� ேம�� 

பா��த� ெத���ப�தி   

,க�லால��� 622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2,3 ேதேரா�� ேமலவ �தி , 2.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-4 நேடச� நக� , 3.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-3,4 தி��பதி நக� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

47 47 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� வட�� �திய தா�� 

க��ட�   ,க�லால��� 

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2 பாகவத� காலன�  கிழ�� , 2.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-2 கா���ப�� , 3.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-2 நாய�க� ��ய���� 

, 4.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-3 க�லால��� , 5.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) 

622301 வா��-3 அ�ஜனகாலன� , 6.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-3 கீழ�ப�� , 7.க�லால��� (வ.கி), 

க�லால���(ஊ) வா��-2 ச��ரா�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

48 48 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

பா��த கிழ�� 

ஓ���க��ட�   

,கலி��லா நக� 

க�லால���  622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1 கலி��லா நக� , 2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) 

வா��-1,2,4 கலி��லா நக� வ��வா�க� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

49 49 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத�� �திய 

தா���க��ட�   

,கலி��லா நக�, 

க�லால���  622301

1.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1 ெந�����கைர , 2.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) 

வா��-1,2 பாரதிநக� , 3.க�லால��� (வ.கி), க�லால���(ஊ) வா��-1 பாகவத� காலன� ேம�� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

50 50 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�, ெத���ப�தி,    

1.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேசாைல�ெகா�ைல , 2.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), 

பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 பா�சி�ேகா�ைட கீழ�ப�� , 3.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-

1 ேமல�ப�� , 4.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 க��ய�ெத� , 5.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), 

,பா�சி�ேகா�ைட 622301 பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேமல�கா� , 6.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 

பா�சி�ேகா�ைட ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

51 51 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �திய 

தா�� க��ட�,    

,பா�பா�வ��தி 622301

1.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 பா�பா�வ��தி , 2.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), 

பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 பா�பா�வ��தி ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), 

பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 மன�ெகா�ைல , 4.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ப�. 

�ளவா��ப�� , 5.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 வாைழ�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

52 52 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

கிழ���பா��த தா�� 

க��ட�   ,கீழ�ப��, 

ராசியம�கள�  622301

1.கீழ�ப�� ராசியம�கல� (வ.கி), கீழ�ப�� ராசியம�கல�(ஊ) வா��-1 கீழ�ப�� ராசியம�கல� வட���ெத� 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

53 53 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த தா�� 

க��ட�   ,கீழ�ப��, 

1.கீழ�ப�� ராசியம�கல� (வ.கி), கீழ�ப�� ராசியம�கல�(ஊ) வா��-2 ெத���ெத� , 2.கீழ�ப�� 

ராசியம�கல� (வ.கி), கீழ�ப�� ராசியம�கல�(ஊ) வா��-3 ெசப�தியா�ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

ராசியம�கள�  622301
அைன�� 

வா�காள�க�

54 54 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட�,    

,ேமல�ப��, 

ராசியம�கள�  622301

1.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ேமல�ப�� ராசியம�கல� , 2.எ�. ராசியம�கல� 

(வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ச�ேவாதயாப�ைண , 3.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-3 ேமகலா திேய�ட� ��ய���� , 4.பா�சி�ேகா�ைட (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 

ெசப�தியா��ர� பா�பா�வய� , 5.எ�. ராசியம�கல� (வ.கி), பா�சி�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ஐயனா��ர� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

55 55 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த வட�� ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ேமலா��� 

622301

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

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

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

56 56 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத�� ப�தி தா�� 

1.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-1 சி�க�ப�� வட�� , 2.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-2 

சி�க�ப�� ெத�� , 3.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-3 பர�ப�கா� , 4.ேமலா��� (வ.கி), 

ேமலா���(ஊ) வா��-3 க�ரா�ப�� , 5.ேமலா��� (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-7 ந��ப�� , 99.அய�நா� 

க��ட�   ,ேமலா��� 

622301

வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

57 57 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,�ர�வ��தி 622301

1.�ர�வ��தி (வ.கி), ேமலா���(ஊ) வா��-4 �ர�வ��தி ெத���ெத� , 2.�ர�வ��தி (வ.கி), ேமலா���(ஊ) 

வா��-4 �ர�வ��தி வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

58 58 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, வட�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

ெத�� �திய 

தா���க��ட�   

,கீழா��� 622304

1.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 க��ரா�ப�� , 2.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 

ேகாவ��ப�� , 3.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 சம��வ�ர� , 4.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) 

வா��-1,2,3 வாழம�கல� , 5.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 �����ய���� , 6.கீழா��� (வ.கி), 

கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 ஜ�வாநக� , 7.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 சா�திநக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

59 59 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ேம�� 

பா��த �.ப�.இ.ப� க��ட�  

1.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 அ�சன���ய���� , 2.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1,2,3 

கீழா��� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

 ,கீழா��� 622304
அைன�� 

வா�காள�க�

60 60 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

பா��த வட��  

ஓ���க��ட�   

,ெவ�ளா��ள� 622304

1.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 க�ல�ப�� , 2.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 ெவ�ளா�ள� , 

3.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 மண�ப�� , 4.கீழா��� (வ.கி), கீழா���(ஊ) வா��-1 ஊ�த�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப� 

�தியக��ட�    

,ேச�ைவ�கார�ப�� 

(வடகா�) 622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 ெச���ெத� , 2.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 சா�த�ப�� , 

3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 ப�லா���ைச , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-4 ெச���ெத�, 

�ைன�����ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

62 62 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப� 

�தியக��ட�    

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-5 ப��தி���ைச , 2.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-5 ��டா���ைச , 

3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-5 ேச�ைவ�கார�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,ேச�ைவ�கார�ப�� 

(வடகா�) 622304

அைன�� 
வா�காள�க�

63 63 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  ேம�� 

பா��த வட�� 

ஓ���க��ட�   

,(ெத���ப��) வடகா� 

622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 பா�பாமைன , 2.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 அ�சன�ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,  ேம�� 

பா��த ெத�� 

ஓ���க��ட�   

,(ெத���ப��) வடகா� 

622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 ெத���ப�� , 2.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 வ�நாயக�ப�� , 

3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 மா�����ப�� , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 ெமய�� ேரா� , 

5.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-3 வட�� அ�சன�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

65 65 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கீ�தள� �திய தா�� (ந�) 

க��ட� கிழ�� பா��த 

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ேதாழ�ப�� , 2.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ���த����ைச , 

3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 க�ள��ெகா�ைல , 

5.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 ேமல இைடய�ெத� , 6.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 கீழ 

அைற எ� 3,   ,வடகா�  

622304

இைடய�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

66 66 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

கீ�தள� �திய தா�� 

க��ட� கிழ�� பா��த 

வட�� ப�தி அைற எ� 

5,   ,வடகா�  622304

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

3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 �ைன�����ப�� , 4.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-1 

ப�ள�திவ��தி , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

67 67 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   ெத�� பா��த 

ேம�� தா���க��ட�   

,பரம�ப�� (வடகா� ) 

622304

1.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��--2 பரம� ��ய���� ெதாட�க�ப�ள� சாைல , 2.வடகா� (வ.கி), 

வடகா�(ஊ) வா��-2 பரம� ��ய���� , 3.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-2 ேப�ப� மி� சாைல , 4.வடகா� 

(வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-2 ம�லிைக� ��ைச , 5.வடகா� (வ.கி), வடகா�(ஊ) வா��-2 ��ளா�சி ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

68 68 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, ஓ�� க��ட�, 

வட���ப�தி,    

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 அ�சன�காலன� , 2.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 சா�வ� 

ெத� , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 மா�கா�டா�ெகா�ைல , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-

4 ��ள�யெத� , 5.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-4 இ��ைப���ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,மண���ைச-மா�கா� 

622304

அைன�� 
வா�காள�க�

69 69 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, D.P.E.P. 

தா�� க��ட�, ேம�� 

ப�தி,    ,மண���ைச-

மா�கா� 622304

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 அைவய�ெத� , 2.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 

மழவராய�ெத� , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 ெமய��ேரா� , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-

3 வாண�ய�ெத� , 5.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-3 த�யமைன , 6.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-

3 ப����ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

70 70 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� கிழ���பா��த 

ேம���ப�தி தா�� 

க��ட� அைறஎ�.1   

,��தர���ய����-

மா�கா� 622304

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-1 அைட�கா�தா� ��ய���� , 2.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-1 

ெப�யெகா�ைல , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-1 ��தர���ய���� , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) 

வா��-1உசில�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

71 71 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

கிழ���பா��த 

1.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-2 ேசா�ப�யெத� , 2.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-2 

ெச��ெகா�ைல , 3.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) வா��-2 ெச��யா�ெத� , 4.மா�கா� (வ.கி), மா�கா�(ஊ) 

வா��-2 மன���ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ேம���ப�தி தா�� 

க��ட� அைறஎ�.2   

,��தர���ய����-

மா�கா� 622304

அைன�� 
வா�காள�க�

72 72 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, D.P.E.P. தா�� 

க��ட�,   

,ேமல���ளா�வ��தி 622304

1.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-1 கீழ��ளா�வ��தி , 2.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி 

(ஊ) வா��-4 ெசா�ல�ெத� , 3.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 ெக�ச� ெத� , 

4.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 நா�டா�ெத� , 5.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) 

வா��-4 பர�ைடய� ெத� , 6.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-4 ேமல��ளா�வ��தி , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

73 73 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� தா��க��ட�   

,��ளா�வ��தி 622304

1.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 அ�சன�காலன� , 2.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி 

(ஊ) வா��-2,3 சீ�ய�ெத� , 3.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 வட���ெத� , 

4.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 ேபய�ெத� , 5.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) 

வா��-5 ேபரா�ெகா�ைல , 6.��ளா�வ��தி (வ.கி), ��ளா�வ��தி (ஊ) வா��-2,3 ெகா�லா�ெகா�ைல , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

74 74 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�,  வட�� பா��த 

ேம�� தா���க��ட�   

1.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-1 அர�மைன�ேதா�� , 2.ெந�வாச� ேம�பாதி 

(வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-2 பவள�தா��ர� , 3.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� 

ேம�பாதி (ஊ) வா��-2 ேகானா� ெத� , 4.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-3 

,பவள�தா��ர� 

(ெந�வாச� ேம��)  622304

ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

75 75 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�  தா��க��ட�   

,��வா� (ெந�வாச� 

ேம��)  622304

1.வெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-3 வட�கி�கா� , 2.ெந�வாச� ேம�பாதி 

(வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-1 ��வா� , 3.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) 

வா��-3 ஆசா��ெத� , 4.ெந�வாச� ேம�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� ேம�பாதி (ஊ) வா��-3 ம���வ� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

76 76 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த கிழ��ப�தி 

�திய தா�� க��ட� 

அைற எ�.1   ,ெந�வாச� 

கிழ��  622304

1.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-4 ேமல�ெத� , 2.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), 

ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-4 ந��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�

77 77 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த கிழ��ப�தி 

�திய தா�� க��ட� 

1.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-2 ெத���ெத� , 2.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), 

ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-2 அ�ணாநக� , 3.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-2 

��நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைற எ�.4   ,ெந�வாச� 

கிழ��  622304

அைன�� 
வா�காள�க�

78 78 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா��த 

கிழ���ப�தி தா�� 

க��ட� அைற எ�.3   

,ெந�வாச� கீ�பாதி  622304

1.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-1 ெச�வாவ��தி சாைல , 2.ெந�வாச� கீ�பாதி 

(வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-1 அ�ேப�கா� ெத� , 3.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி 

(ஊ) வா��-1 கிழ���ெத� , 4.ெந�வாச� கீ�பாதி (வ.கி), ெந�வாச� கீ�பாதி (ஊ) வா��-3 வட���ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

79 79 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� �திய வடேம�� 

தா�� க��ட�   

,ெல��மிநரசி�ம�ர� 622304

1.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 க��க�ெத� ெத�� , 2.அனவய� 2 ப�� ெல��மி 

நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 வ��வ�ெத�  , 3.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 க��க�ெத� 

வட�� , 4.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 வத�க� ெத� , 5.அனவய� 2 ப�� ெல��மி 

நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 பா�சி�ேகா�ைடயா� ெத� , 6.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 

��தா��ெத� , 7.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 �சா��ெத� , 8.அனவய� 2 ப�� 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 �ள�கார� ெத� , 9.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 

ேதா���ெகா�ைல , 10.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-8 சீ�ய�ெத� , 11.அனவய� 2 ப�� 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-3 ெச�ெகா�ைல வட���ெத� , 12.அனவய� 2 ப�� ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

80 80 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  எ�.எ�.ஏ. 

க��ட� ேம�� க��ட�   

1.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 ச�ைத�ேப�ைட ெத� , 2.அனவய� 1ப�� (வ.கி), 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 ெச��யா� ெத� , 3.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 

ராஜாஜி ெத� , 4.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-5 அனவய� 1ப�� த�யமைன , 

,த�யமைன 622304 5.அனவய� 1ப�� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-6 ெச��ேய�த� த�யமைன , 6.ஆ�டவராய�ர� 

(வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-7ஆ�டவராய�ர� , 7.ஆ�டவராய�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

வா��-7 ெந�ம�ெகா�ைல , 8.ஆ�டவராய�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-7 ெந�ம�ெகா�ைல 

ெத�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

81 81 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வடேம�� தா�� க��ட� 

ெத�� ப�தி கிழ�� 

பா��த�   ,ெல��மி 

நரசி�ம�ர�  622304

1.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 ஜ�வாநக� , 2.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), 

ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 ஜ�வாநக� ெத�� , 3.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) 

வா��-1 அ�ேப�கா� நக� , 4.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 வத�க�ெத� 

கிழ�� , 5.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 வத�க�ெத� , 6.ெல��மி 

நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 பா�சி�ேகா�ைடயா�ெத� , 7.ெல��மி நரசி�ம�ர� 

(வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-1 பா�சி�ேகா�ைடயா�ெத� வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

82 82 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வடேம�� தா�� க��ட� 

வட�� ப�தி கிழ�� 

பா��த�   ,ெல��மி 

நரசி�ம�ர�  622304

1.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-2 ��தா��ெத� , 2.ெல��மி நரசி�ம�ர� 

(வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-2 ெச��யா�ெத� , 3.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி 

நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-2 ெமய��ேரா� , 4.ெல��மி நரசி�ம�ர� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-2 

ப����ெச� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

83 83 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தா�� 

க��ட�,   ,�ள��ச�கா� 

1.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ப����ெச� , 2.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி 

நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 �ள��ச�கா� , 3.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ���ேகா�ைட 

சாைல , 4.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 அற�தா�கிசாைல , 5.�ள��ச�கா� (வ.கி), 

622304 ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ேபரா�ரண��சாைல , 6.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-

4 அ�ணாநக� , 7.�ள��ச�கா� (வ.கி), ெல��மி நரசி�ம�ர�(ஊ) வா��-4 ��கிர�ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

84 84 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� 

பா��த ெத�� ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   

,கர�ப�கா� இனா�  614624

1.கர�ப�கா� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 கர�ப�கா� இனா� , 2.கர�ப�கா� இனா� (வ.கி), 

ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 ���� ��ய���� , 3.கர�ப�கா� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 

கர�ப�கா� ஜம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

85 85 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட� (ேகா�ட� ஜு�ள� 

ப����)   ,ெச�ய�� 

ஜம��  614624

1.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 ெச�ய�� ஜம�� கீழ���ய���� , 2.ெச�ய�� ஜம�� 

(வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 அ�சன� ெத� , 3.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 

ேமல���ய���� ெத� , 4.ெச�ய�� ஜம�� (வ.கி), ெச�ய�� ஜம��(ஊ) வா��-2 ெத�� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

86 86 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�,  ெத�� 

பா��த வடேம�� 

1.ெச�ய�� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 ேவளா�, அ�பலகார� ��ய���� , 2.ெச�ய�� 

இனா� (வ.கி), ெச�ய�� இனா� (ஊ) வா��-1 அ�பலகார� ��ய���� , 3.ெச�ய�� இனா� (வ.கி), ெச�ய�� 

இனா� (ஊ) வா��-1 ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ஓ���க��ட�   

,ெச�ய�� ஜம�� 614624

அைன�� 
வா�காள�க�

87 87 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய தா�� 

க��ட� ெத�� ப�தி   

,கீரம�கல� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 அர�மைன�ெகா�ைல , 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), 

கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-4 சரேபாஜி ெத� , 3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 ெத���ெத� 

, 4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 பாரதி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

88 88 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ந��ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   

,கீரம�கல� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 தி�வ��வ�ெத� , 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), 

கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-4 �மர� சாைல , 3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 வட�கி�கா� 

, 4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-3 ராஜாஜி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

89 89 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� �.ப�.இ.ப� 

தா�� க��ட�   

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 கி��வா�ெத� , 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), 

கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 ���� ெத� , 3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 ப�ள�வாச� 

ெத� , 4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 க�டெபா�ம� ெத� , 5.கீரம�கல� வட�� 

,காசி����ேப�ைட 

(கீரம�கல�) 614624

(வ.கி), கீரம�கல�(சி.ஊ) வா��-1 அ�ணாசல ேதவ� ெத�  , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

90 90 அர� ஆ�க� 

ேம�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� �திய தா�� 

க��ட�   ,கீரம�கல� 

614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-2 சி�தா�தி�கா�  சாைல , 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), 

கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-4 ேமறபைன�கா� சாைல , 3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-4 

ேந�ஜி திட� , 4.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-11,12 ப���ேகா�ைட அற�தா�கி  சாைல 

, 5.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-4 வ.உ.சி. ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

91 91 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� 

பா◌ா◌்�த ேம�� தா�� 

க��ட�   ,கீரம�கல� 

வட�� 614624

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-12 ந���றவ� காலன� , 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), 

கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-1 அ�ணா நக� , 3.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-5 ைகலாச� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

92 92 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� 

பா��த கிழ�� தா�� 

1.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-5 த�ம� ேகாய��ெத� , 2.கீரம�கல� வட�� (வ.கி), 

கீரம�கல� (சி.ஊ) வா��-5 கா�திஜி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

க��ட�   ,கீரம�கல� 

வட�� 614624

அைன�� 
வா�காள�க�

93 93 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� ஓ���க��ட�    

,ேமல�கா� கீரம�கல� 

ேம�� 614624

1.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-9 ப���ேகா�ைட-ெமய�� ேரா� , 2.கீரம�கல� 

ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-10 ச�திய���திேரா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

94 94 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� கிழ�� பா��த 

ெத���ப�தி �திய 

தா���க��ட�   

,ேமல�கா� கீரம�கல� 

ேம�� 614624

1.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-9 காமராஜ� சாைல , 2.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), 

கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-11 வ.உ.சி சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,    

ஓ���க��ட�   

1.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-7 ெகா��கர�ைப ேரா� , 2.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), 

கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) வா��-6  ஆல��ெகா�ைல , 3.கீரம�கல� ெத��(வ.கி), கீரம�கல� ெத��(சி.ஊ) 

வா��-6,7 வ.உ.சி சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,ெகா��கர�ைப 

(கீரம�கல�) ெத��  614624

அைன�� 
வா�காள�க�

96 96 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, தா�� க��ட�   

,ெத�� ப�தி, நகர� 614624

1.நகர� (வ.கி), நகர�(ஊ) வா��-1 வட��வ �தி , 2.நகர� (வ.கி), நகர�(ஊ) வா��-1 ெத��வ �தி , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

நபா�� கிழ�� பா��த 

ேம�� க��ட� ந��ப�தி 

  ,ேச�த��� 614624

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

ேம�� ��ய���� , 3.ேச�த��� (வ.கி), ேச�த���(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

98 98 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

நபா�� ேம�� க��ட� 

கிழ�� பா��த 

1.ேச�த��� (வ.கி), ேச�த���(ஊ) வா��-1 ேச�த��� கிழ�� ��ய���� , 2.ேச�த��� (வ.கி), 

ேச�த���(ஊ) வா��-1 வட�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ெத���ப�தி   

,ேச�த��� 614624

அைன�� 
வா�காள�க�

99 99 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த ெத�� 

தா�� க��ட�   

,ெகா�தம�கல�. 614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 ெவ���கா� , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), 

ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 ப�வா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

100 100 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத��பா��த 

வட���ப�தி �திய தா�� 

க��ட� ைமய�ப�தி   

,ெகா�தம�கல�. 614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 ெவ�ைளய���தி , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-5 நான�ெப�யா�  ெத� ேம�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

101 101 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

ப�தி தா��க��ட�,    

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 ெப�தா�ெகா�ைல ச�கர� ெத� , 

2.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 கீழெகா�க� ெத� , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 வட�� �ேன��ெத� , 4.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), 

,ச�கர� ��ய���� -

ெகா�தம�கல� கிழ��   

614624

ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 ெத�� �ேன��ெத� , 5.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-

1 அ�யனா�, அ�ேப�கா� நக� , 6.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 ேமல�ெகா�க� 

ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

102 102 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த வட�� �திய தா�� 

க��ட�    

,ெகா�தம�கல� ைமய� 

614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 ம�த� ��ய���� , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 �ென� ��ய���� , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) 

வா��-2 நாண� ப��யா� ��ய���� கிழ�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� வட�� பா��த 

ெத�� �திய க��ட�    

,ெகா�தம�கல�  ைமய� 

614624

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-3 ேகா�ய���ய���� , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-3 ெகா�க� ெத� , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) 

வா��-3 �லா�சி�ெகா�ைல கிழ�� , 4.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-4 

��டா�கிவலைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

104 104 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� , ஓ��� க��ட�    

,��டா�கி��ய���� - 

1.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-1 ��டா�கிவலைச , 2.ெகா�தம�கல� ெத�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-2 �ழா�சி�ெகா�ைல , 3.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) 

வா��-3 ெகா�தம�கல� ைமய� , 4.ெகா�தம�கல� ெத�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-4 ெச���ெத� , 

ெகா�தம�கல�   614624 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

105 105 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , கிழ�� 

ஓ��� க��ட�   

,மணவாள� நக�, 

ெகா�தம�கல�

1.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 க�ட�ெப�ய� ெத� , 2.ெகா�தம�கல� வட�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 மணவாள�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

106 106 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , கிழ�� 

ஓ��� க��ட�   

,மணவாள� நக�, 

ெகா�தம�கல�

1.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 ம�னா�ெகா�ைல , 2.ெகா�தம�கல� வட�� 

(வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-6 ப�ளா�ெகா�ைல , 3.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) 

வா��-8 அ�ேப�க� நக� , 4.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-8 பனச�கா� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

107 107 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தா�� 

க��ட� ேம�� ப�தி   

1.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-7 சித�பரவ��தி , 2.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), 

ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-7 ஒ�தா�ெகா�ைல , 3.ெகா�தம�கல� வட�� (வ.கி), ெகா�தம�கல�(ஊ) வா��-7 

ெவ�ைளய ���தி ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,சித�பரவ��தி 

(ெகா�தம�கல�) 614624

அைன�� 
வா�காள�க�

108 108 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,ஆல�கா� 622301

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

ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 3.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-1 ெதா�டமா� ��ய���� , 4.ஆல�கா� 

(வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-2 இ���ளவ� ��ய���� , 5.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-2 

ெத���ப�� , 6.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) வா��-2 ேமல�ப�� , 7.ஆல�கா� (வ.கி), ஆல�கா� (ஊ) 

வா��-2 ஊ�த�ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 ஆர�ப� 

ப�ள� ேம�� பா◌ா◌்�த 

வட�� ஒ���க��ட�   

,ப�ள�திவ��தி 622301

1.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 2.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), 

ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-1 வட���ப�� , 3.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-1 ந��ப�� , 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

110 110 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ேம�� பா◌ா◌்�த 

ெத�� ஒ���க��ட�   

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

வா��-2 மய�லா����ய���� , 3.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), ப�ள�திவ��தி(ஊ) வா��-2 வ��தா��� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,ப�ள�திவ��தி 622301
அைன�� 

வா�காள�க�

111 111 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட�    

,ேமல�க��ப�ரா�ேகா�ைட

 622301

1.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 கீழ�க��ப�ரா�ேகா�ைட , 2.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), 

க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 3.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-

1 வா�ைடய� ெத� , 4.ப�ள�திவ��தி (வ.கி), க��ப�ரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ேமல�க��ப�ரா�ேகா�ைட , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

112 112 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� 

ெத��பா��த தா�� 

க��ட�   

,வ�ன�ய�வ��தி 614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-1 ெதா�ைடமா� ��ய���� , 2.அைரய�ப�� (வ.கி), 

அைரய�ப��(ஊ) வா��-1 வ�ன�ய�வ��தி , 3.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 

மா�ய�ம�ேகாவ��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� 

கிழ��பா��த தா�� 

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 த��தா���ய���� , 2.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) 

வா��-2 ேமல�ேதா�� , 3.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-2 �ேர�தி�ய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

க��ட�   

,வ�ன�ய�வ��தி 614622

அைன�� 
வா�காள�க�

114 114 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ேம�� 

தா�� க��ட�,    

,அைரய�ப�� 614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-3 ேமலஅைரய�ப�� , அ�சன�காலன� க�வா��� , 

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

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

115 115 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� 

ஓ���க��ட�,    

,அைரய�ப�� 614622

1.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) வா��-3 ெவ�ள�ெகா�ைல , 2.அைரய�ப�� (வ.கி), அைரய�ப��(ஊ) 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

116 116 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த வட�� ப�ரதான 

1.பா�த�ப�� (வ.கி), பா�த�ப��(ஊ) வா��-1 ம�சா��ெத� , 2.பா�த�ப�� (வ.கி), பா�த�ப��(ஊ) வா��-1 

வட�� பா�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

தா�� க��ட�   

,பா�த�ப�� 622301

அைன�� 
வா�காள�க�

117 117 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த ெத�� ப�தி 

ெத�� தா�� க��ட�   

,பா�த�ப�� 622301

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

வ�ட�க� ேதா�� , 3.பா�த�ப�� (வ.கி), பா�த�ப��(ஊ) வா��-3 ெத�� பா�த�ப�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

118 118 அர� உதவ�ெப�� 

ஆர�ப�ப�ள�, 

ஓ���க��ட�   ,��ப�� 

622301

1.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ஆய��ப�� , 2.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ம�களா�ர� , 

3.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ம�னா�சி�ர� , 4.ஆய��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-1 ��டா�ப�� 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

119 119 அ�க�வா� ைமய� 

வட�� பா��த 

ஓ���க��ட�   

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

�மா�ெகா�ைல , 3.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 ெமா�டமா�ெகா�ைல , 4.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) 

வா��-2 ெபா�டா�தி�ெகா�ைல , 5.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 க��காலிெகா�ைல , 6.��ப�� 

,��ப��� 622301 (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 ெர�கச��திர� , 7.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-2 ��ளா� ேதா�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

120 120 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� எ�எ�ஏ 

க��ட� ெத��ப�தி,   

,க�யாண�ர�  622301

1.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-3, க�யாண�ர� , 2.��ப�� (வ.கி), ��ப��(ஊ) வா��-4, 

ேதா���ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 அர� உதவ�ெப�� 

ஆர�ப�ப�ள�, கீ��ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,�ைழய�கா� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-1 ��திய�கா� , 2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), 

ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-1 மய�லா�கா� , 3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-1 

�ைழய�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

122 122 அ�க�வா�� க��ட�   

,�ைழய�கா� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 க�வ���ய���� , 2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), 

ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 ���த�மைன , 3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 

ேதன��கா� , 4.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-2 ப�வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

123 123 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

வடேம�� க��ட�இ 

கிழ�� பா��த� (அைற 

எ�.11)   

,ெவ�ணாவ��� 622201

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

ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ெசா�ய�ேதா�� , 3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 

ேவ�கிட�ள� , 4.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 வ�ள��கா� , 5.ெவ�ணாவ��� 

(வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 மதவ��கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

124 124 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட� வட�� 

பா��த� (அைற எ�.7)    

,ெவ�ணாவ��� 622201

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ெத�� அ�ரஹார� , 2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), 

ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ராம�ச�திர�ர� , 3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 

ேமல�திரா� ��ய���� , 4.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 அ��ரா�ப�� , 

5.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) வா��-4 ெகா�த�ேகா�ைடயா� ��ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

125 125 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,    

1.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) ெவ�ணாவ��� , 2.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), 

ெவ�ணாவ���(ஊ) அ�சன�காலன� , 3.ெவ�ணாவ��� (வ.கி), ெவ�ணாவ���(ஊ) த�ச�ேகார�ப�ைத , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,ெவ�ணாவ��� 622201
அைன�� 

வா�காள�க�

126 126 ஆ�.சி. ேம�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� தா�� க��ட�, 

அைற எ�.10   

,ேவ�கிட�ள� 622303

1.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) ந��ப�தி , 2.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) 

க�மா�கைரஇற�க� , 3.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) ெத���ெத� ேம�� , 4.ேவ�கிட��ள� 

(வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) ெத���ெத� கிழ�� , 5.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) ெத���ெத� , 

6.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) அ�யானா�ேகாவ�� வட���ெத� , 7.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வல�ேச��ப�� கிழ�� , 8.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வல�ேச��ப�� 

ேம�� , 9.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வல�ேச��ப�� காலன� , 10.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) ச�ைத�ேப�ைட ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

127 127 ஆ�.சி. ேம�நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� தா��க��ட�, 

அைற எ�.10   

,ேவ�கிட�ள�. 622303

1.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.ந�தவன� வட�� , 2.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.ந�தவன� ெத�� , 3.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.கீழ�ெத�-

ெத�� , 4.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2. கீழ�ெத� வட�� , 5.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.வட���ெத� , 6.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2. 

ேவ�கிட�ள� , 7.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2. ேமல�ெத� , 8.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), 

ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2.ேவ�கிட�ள� ந��பாதி , 9.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2 

அ�சன�ெத� ேம�� , 10.ேவ�கிட��ள� (வ.கி), ேவ�கிட��ள�(ஊ) வா��-2 அ�சன�ெத� கிழ�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

128 128 ெபா� �லக� வட�� 

பா��த ெத�� க�டட�   

,ெத�சிணா�ர� 622303

1.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 காைடய�ேதா�� வட�� , 2.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), 

ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 காைடய�ேதா�� ெத�� , 3.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 

காைடய�ேதா�� காலன� , 4.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 ச��கநாத�ர� , 

5.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 ச��கநாத�ர� ெத�� , 6.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), 

ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச வட�� , 7.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 

�������ைச , 8.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச கிழ�� , 

9.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 �������ைச ேம�� , 10.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), 

ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 ஆ�ைடயா�ப�� , 11.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 

இ�தய�ர� , 12.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர� (ஊ) வா��-2 இ�தய�ர� ெத�� , 13.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), 

அைன�� 
வா�காள�க�

129 129 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , ெத�� 

பா��த வட��  க�டட�   

, ெத�சிணா�ர� 622303

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

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

ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 அ�சன�ெத� , 5.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 ெத���ெத� , 

6.ெத�சிணா�ர� (வ.கி), ெத�சிணா�ர�(ஊ) வா��-1 ஆசா��ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

130 130 இராம வ �ர�ப� 

இராஜா�மா� ஊரா�சி 

ஓ�றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

வட�� தா�� க��ட�,    

,வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

622303

1.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 க�ண� ெத� , 2.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ���ராஜா ெத� , 3.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 த�ம� சாைல , 4.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) 

வா��-1 ப�ம� சாைல , 5.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1அ�ஜூன�சாைல , 

6.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 திர�பதிய�ம� சாைல , 

7.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 த�ம� ேகாவ�� ெத� , 

8.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ��திேதவ� சாைல , 9.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 சகாேதவ� சாைல , 10.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 அ�ேப�கா� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

131 131 இராம வ �ர�ப� 

இராஜா�மா� ஊரா�சி 

ஓ�றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

1.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��2,3 ந�ல� சாைல , 2.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ராம�ச�திர�ர� , 3.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 க�ண� ெத� , 4.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) 

ெத�� தா�� க��ட�,    

,வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

622303

வா��-3 �ேராண� ெத� , 5.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ப��ம� ெத� , 

6.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 இதாய� ெத� , 7.வ�ல�திரா�ேகா�ைட 

(வ.கி), வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 அற�தா�கி சாைல , 8.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 வ �ரப�திர� சாைல , 9.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 �ன��வர�ெத� , 10.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

வ�ல�திரா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 காள�ய�மா� ெத� , 11.வ�ல�திரா�ேகா�ைட (வ.கி), 

அைன�� 
வா�காள�க�

132 132 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த வட�� தா�� �திய 

க��ட�   ,�வரச�� 622303

1.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��2,3 �ம�தா�ப�� , 2.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��2,3 

ச�திர�ப�� , 3.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��2,3 ெச�திைர�ப�� , 4.�வரச��� (வ.கி), 

�வரச���(ஊ) வா��2,3 �வரச�� , 5.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா�� 2,3 ேவளா�ெத� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� தா�� 

க��ட�,    ,�வரச�� 

622303

1.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 கி�ட�கா� , 2.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 

அழக�பா��ர� , 3.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 ��ப�மா�ப�� , 4.�வரச��� (வ.கி), 

�வரச���(ஊ) வா��1,4 ப�ரகாச�ர� , 5.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 ஆசா��ெத� , 

6.�வரச��� (வ.கி), �வரச���(ஊ) வா��1,4 கேணசநக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

134 134 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ஓ���க��ட�   

1.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 அழக�பா��ர� , 2.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி 

(ஊ) வா��-3 �ம�தா�ப�� , 3.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 வ�ஜயர�நாத�ர�, 

க�ள�ெத� , 4.வ�ஜயர�நாத�ர� (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-3 வ�ஜயர�நாத�ர�, அ�ச� ெத� , 

,ைக��றி�சி 622303 5.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-4 ைக��றி�சி , 6.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-4 

ைக��றி�சி அ�ச� ெத� , 7.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி (ஊ) வா��-4 த�ச� வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

135 135 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத�� 

ஓ���க��ட�   

,ைக��றி�சி 622303

1.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-1 ேவளா� ெத� , 2.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-1 

ைக��றி�சி க�ள� ெத� , 3.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-1 அ�சன� ெத� , 4.ைக��றி�சி (வ.கி), 

ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 ேதா���ெகா�ைல , 5.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 பா�பாவய� , 

6.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 ��தனா�றி�சி , 7.ைக��றி�சி (வ.கி), ைக��றி�சி(ஊ) வா��-2 

அழக�பா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

136 136 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� , வட�� 

தா���க��ட�   

,வா�டா�ேகா�ைட 622303

1.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-1.வா�டாேகா�ைட , 2.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), 

வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-2, ஆதிதிராவ�ட�ெத� , 3.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-2, 

ஓ�டா�கர�சி�ப�� , 4.வா�டாேகா�ைட (வ.கி), வா�டாேகா�ைட(ஊ) வா��-2, தி��ைடயா�ப�� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

137 137 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ,  

தா���க��ட�   

1.மண�ய�பல� (வ.கி), மண�ய�பல�(ஊ) வா��-1, மண�ய�பல� அ�ேப�கா� நக� , 2.மண�ய�பல� (வ.கி), 

மண�ய�பல�(ஊ) வா��-1, கீழ�ெச�திைர , 3.மண�ய�பல� (வ.கி), மண�ய�பல�(ஊ) வா��-2, ேமல�ெச�திைர , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,மண�ய�பல� 622303
அைன�� 

வா�காள�க�

138 138 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,பால����ப�� 

622303

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

கள��� ேகானா� ெத� , 3.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-1,  ப��ைளயா�ேகாவ��ெத� , 4.கள��� 

(வ.கி), கள���(ஊ) வா��-1, ச����பால வ �தி , 5.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-1,2 பால����ப�� , 

6.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, கள��ேம� , 7.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, கி�கின��ப�� 

ப�ள���ட சாைல , 8.கள��� (வ.கி), கள���(ஊ) வா��-2, தி��ைடயா�ப�� சாைல , 9.கள��� (வ.கி), 

கள���(ஊ) வா��-2, கி�கின��ப�� ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

139 139 ஊரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த ெத�� 

தா���க��ட�   

,க�த��றி�சி 622303

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

வா��-2 க�த��றி�சி வட�� , 3.க�த��றி�சி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-2 க�த��றி�சி ெத�� , 

4.ந����ழி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ந����ழி , 5.ந����ழி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ந����ழி 

காலன� , 6.ந����ழி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 �������ைச , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

140 140 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

ெத��பா��த 

1.க�ண�யாப�� (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 மட���ப�� , 2.ந����ழி (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 

ஆ�ைடயாப�� , 3.க�ண�யாப�� (வ.கி), க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 ெப�யநாயகி�ர� , 4.�ட�� (வ.கி), 

க�த��றி�சி(ஊ) வா��-1 �ட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ஓ���க��ட�   

,க�த��றி�சி 622303

அைன�� 
வா�காள�க�

141 141 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

எ�எ�ஏ வட���ப�தி 

தா�� க��ட�    

,எ�.�ளவா��ப�� 622201

1.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-1 இைடய� ந�த� , 2.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), 

எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-2 �ளவா��ப�� �கமதிய� ந�த� , 3.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), 

எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-3 அேட�வர�ேகாவ�� ந�த� , 4.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) 

வா��-2 கைலவாண� ெத� , 5.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-2 க�ள�ந�த� , 

6.எ�.�ளவா�ப�� (வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-1 �ளவா��ப�� அ�சன�காலன� , 7.எ�.�ளவா�ப�� 

(வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-1 �றவ� ந�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

பா��த தா�� க��ட�   

,����ப��ண� 622201

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

(வ.கி), எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-3 ����ப��ன� �கமதிய� அ�சன�காலன� , 3.����ப��ன� (வ.கி), 

எ�.�ளவா�ப��(ஊ) வா��-3 ����ப��ன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, கிழ�� 

பா��த தா���க��ட�   

1.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 பால� நக� , 2.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 கலி�கி�ப�� , 

3.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 ப�ேச� , 4.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-2 பழ�கைர , 5.பாைல�� 

(வ.கி), பாைல�� வா��-1 பாைல�� , 6.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� வா��-1 காமராஜ�ர� காலன� , 

,பாைல�� 622201 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�
அைன�� 

வா�காள�க�

144 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, 

கிழ��பா��த தா�� 

க��ட�   ,ெபா�மநாத�ர� 

பாைல�� 622201

1.பாைல�� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-1 ெபா�மநாத�ர� , 2.மாலா��� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-3 

க�டா��ப�� , 3.மாலா��� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-3 மாலா�� , 4.மாலா��� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) 

வா��-3 சீரா��ெச�வ� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,    ,ேச�தா��� 

622201

1.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ேகாவ��ப��க�ள�இைடய�கிறி��வ� ந�த� , 2.ேச�தா��� 

(வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ேச�தாவய� , 3.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ெத�� ேச�தா��� 

, 4.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ேச�தாவய� ப�ள�ந�த� , 5.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) 

வா��-3 ேச�தா��� க�ள�ந�த� , 6.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 ஹ�ச�காலன� , 

7.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 இைடய�ந�த� , 8.ேச�தா��� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-3 

ப�ள�ந�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

146 146 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,இ���ப��-

1.ெகா�தம�கல� (வ.கி), பாைல�� (ஊ) வா��-4 ெகா�தம�கல� வட�� , 2.ெகா�தம�கல� (வ.கி), பாைல�� 

(ஊ) வா��-4 ெகா�தம�கல� ெத�� , 3.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-1 நாகெர�தின ப�ள� , 

4.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-2 ெச�படவய� , 5.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-2 

ெகா�தம�கல� 622201 இ���ப�� , 6.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-3 ேகாய��வாச� , 7.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) 

வா��-3 இ���ப�� காலன� , 8.இ���ப�� (வ.கி), இ���ப��(ஊ) வா��-3 இ�திராநக� காலன� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

147 147 அர� உய�நிைல�ப�ள�, 

ேம���ப�தி,�.ப�.இ..ப�. 

க��ட�   ,கீைழ�� 622201

1.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ப�டாரந�த� , 2.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 

வட�கி�ப�� , 3.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 வட�கி�ப�� அ�சன�காலன� , 4.கீைழ�� (வ.கி), 

ேச�தா���(ஊ) வா��-2 இைடய�ந�த� , 5.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 �������ப�� ெத��, 

வட�� , 6.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ெத���ப�� அ�சன�காலன� , 7.கீைழ�� (வ.கி), 

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

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

148 148 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,    

,ெவ�ள�ெகா�ைல 622201

1.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-1 உைடயா�ெத� , 2.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-1 

அ�சன�காலன� , 3.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-1 அ�பலகார�ெத� , 4.கீைழ�� (வ.கி), 

ேச�தா���(ஊ) வா��-2 வட�கி�ப�� , 5.கீைழ�� (வ.கி), ேச�தா���(ஊ) வா��-2 ப�டாரந�த� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

149 149 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, வட�� பா��த 

ேம���ப�தி, ெத�� 

1.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெத�� ஊ�சாைல ெகா�ப�யா�ெத� , 

2.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெகா�ப�யா� ெத� , 3.�லம�கல� வட�� 

(வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெப�தா� ெப�யா� ெத� , 4.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� 

எ�.எ�.ஏ தா���க��ட� 

  ,�ளம�கல� வட��  

614624

வட��(ஊ) வா��-2 ��த� ெத� , 5.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 

ெதா�ைடமா� கிழ�� , 6.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ெகா�தம�கல� 

இைண�� சாைல , 7.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 க�வ� அன�தலி�ெத� , 

8.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 ப�ள�ெகா�டா� ெத� , 9.�லம�கல� வட�� 

(வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-2 உட�ப�அன�தள� , 10.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� 

வட��(ஊ) வா��-2 �லம�கல� ெத�� இைண���சாைல , 11.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� 

அைன�� 
வா�காள�க�

150 150 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம���ப�தி 

தா���க��ட�   

,�ளம�கல� வட��  

614624

1.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 பால���ைச , 2.�லம�கல� வட�� (வ.கி), 

�லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 ெகா�ப�யா� , 3.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 

தி�வ��வ�நக� , 4.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 அ�ணாநக� , 

5.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-1 ப�ள��ெகா�டா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

151 151 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ���ப�தி 

தா���க��ட�   

,�ளம�கல� வட��  

614624

1.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 மான�கா�தா� , 2.�லம�கல� வட�� (வ.கி), 

�லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 ��த�ெத� , 3.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 

ெதா�டமா� ெத��ெத� , 4.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 ெதா�டமா� 

வட�� ெத� , 5.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 க�வ�ப�ள�ெகா�டா� , 

6.�லம�கல� வட�� (வ.கி), �லம�கல� வட��(ஊ) வா��-3 ��த� ெதா�டமா� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

152 152 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� எ�.எ�.ஏ 

தா�� க��ட� ேம�� 

1.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-1 க�வ� ��ய���� , 2.�லம�கல� ெத�� 

(வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-1 ேத�க� ��ைச , 3.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� 

(ஊ) வா��-1 அல�த� ��ைச , 4.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-1 ெகா�ப�யா� 

பா��த கிழ�� க��ட� 

வட�� ப�தி   

,�ளம�கல� ெத��  614624

��ய���� , 5.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-1 ேகாழியா� ெசா�கனா�சி 

��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

153 153 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� தா�� 

க��ட�,   

,�ளம�கல�614624

1.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 அன�தலி , 2.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), 

�லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 ப�ள�ெகா�டா� , 3.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) 

வா��-2 க�வ�ெத� , 4.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 ெகா�ப�ய�ெத� , 

5.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 வ �ர�வலைச , 6.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), 

�லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 காள���.ய���� , 7.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) 

வா��-2 ேகாழியா�ெத� , 8.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 ெகா�ப�யா� கிழ�� 

, 9.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 ��கார�ெத� , 10.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), 

�லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 11.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) 

வா��-2 ெச���ெகா�ைல , 12.�லம�கல� ெத�� (வ.கி), �லம�கல� ெத�� (ஊ) வா��-2 பைனய�ெத� , 

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

154 154 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த �த� ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,பன��ள� வட�� 614624

1.பன��ள� (வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-2 வட�கி� ��ய���� , 2.பன��ள� (வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-2 

அ�சன���ய���� , 3.பன��ள� (வ.கி), பன��ள�(ஊ) வா��-2 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

155 155 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி தா�� 

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

அய�நா� வா� வா�காள�க�

க��ட�   ,பன��ள� 

வட��  614624

அைன�� 
வா�காள�க�

156 156 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� 

கிழ��பா��த தா�� 

க��ட�   ,பன��ள� 

ெத��  614624

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

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 

ஆர�ப�ப�ள� 

ெத��பா��த ேம�� �திய 

தா�� க��ட�   

,பரவா�ேகா�ைட 614622

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

பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1,2 ெகா�ள� ��ய���� , 3.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2, 

மண�ய�கார� ��ய���� , 4.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3, ெவ���கார� ��ய���� , 

5.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), பரவா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3, �ள�����ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

158 158 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத���ப�தி 

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 வ�திரா� ��ய���� , 2.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 

�றள� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ேம�� ஓ���க��ட�   

,மரமட�கி 614616

அைன�� 
வா�காள�க�

159 159 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�இ கிழ�� 

பா��த வட���ப�தி 

ேம�� ஓ�� க��ட�   

,மரமட�கி 614616

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 ெசவ�ட� ��ய���� , 2.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-2 

ேச�ைவ�கார� ��ய���� , 3.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-2 வாைழ�ெகா�ைல , 4.மரமட�கி (வ.கி), 

மரமட�கி(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப�. க��ட� 

ெத���ப�தி   ,மரமட�கி 

622201

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

அைன�� 
வா�காள�க�

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள�, �.ப�.இ.ப�. க��ட� 

வட���ப�தி   ,மரமட�கி 

1.மரமட�கி (வ.கி), மரமட�கி(ஊ) வா��-1 சி�ன��ட� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

622201
அைன�� 

வா�காள�க�

162 162 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�,    ,தி�நா�� 

வட�� 614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-1 க�ைடய���ய���� , 2.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-1 

ெவ���கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

163 163 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� தா�� 

க��ட�   ,தி�நா�� 

வட�� 614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-2 காசிய���ய���� , 2.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-2 

இ��ப�ெகா�ைல , 3.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-3 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

164 164 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள� �.ப�.இ.ப�. 

தா�� க��ட�   

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-3 க���ெகா�ைல , 2.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-4 

அ�ரஹார� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,தி�நா�� ெத�� 614624
அைன�� 

வா�காள�க�

165 165 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

தா�� க��ட�   

,தி�நா�� ெத�� 614624

1.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-5 ெமா�ைதய� ��ய���� , 2.தி�நா�� (வ.கி), தி�நா��(ஊ) வா��-5 

சி��ைடயா� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

166 166 மகாகவ� பாரதியா� 

��றா�� நிைன� 

ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,    

,ேவ�ப��� ேம��   

614624

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

அைன�� 
வா�காள�க�

167 167 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� �திய 

க��ட�   ,ேவ�ப��� 

1.ேவ�ப��� ( வ.கி ), ேவ�ப��� ேம�� (ஊ) வா��-1 ேதவ���ய���� , 2.ேவ�ப��� ( வ.கி ), ேவ�ப��� 

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

எ�மா�ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

கிழ�� 614624
அைன�� 

வா�காள�க�

168 168 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� ப�தி 

 ெத�� பா◌ா◌்�த 

ஓ���க��ட�   

,ேம�பைன�கா� வட��  

614624

1.ேம�பைன�கா� ( வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-1, வட�கி�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி ெத�� பா��த 

ஓ���க��ட�   

,ேம�பைன�கா� வட��  

614624

1.ேம�பைன�கா� ( வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-1, �றி�சி நக� , 2.ேம�பைன�கா� ( வ.கி) 

ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-1 ��த� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

170 170 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ��ப�தி 

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-4.  ேமல�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

கிழ�� தா�� க��ட�   

,ேம�பைன�கா� வட�� 

614624

அைன�� 
வா�காள�க�

171 171 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�    

,ேம�பைன�கா� கிழ��  

614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-2 இ�திராநக� , 2.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� 

(ஊ) வா��-2 பர�கிய� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

172 172 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய 

க��ட�அைற எ� 3   

,ேம�பைன�கா� கிழ��  

614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-2 கீழ�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

173 173 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-5.  ���� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ஓ���க��ட�   

,ேம�பைன�கா� ேம��  

614624

அைன�� 
வா�காள�க�

174 174 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,ேம�பைன�கா� ேம��  

614624

1.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 2.ேம�பைன�கா� (வ.கி) 

ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 �ய�ல� ��ய���� , 3.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 

அ�����ய���� , 4.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ராஜாள���ய���� , 

5.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ெத���கா� , 6.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� 

(ஊ) வா��-3 க�வ� ��ய���� , 7.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-3 ��த� ��ய���� , 

8.ேம�பைன�கா� (வ.கி) ேம�பைன�கா� (ஊ) வா��-5.  ���� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

175 175 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�  வட�� 

பா��த தா�� க��ட� 

(ைமய�ப�தி)     

,ெந�வ�தள� 614624

1.ெந�ேவலிநாத�ர� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-1 பகீரத�பா��ர� , 2.ெந�வ�தள� (வ.கி)  ெந�வ�தள� (ஊ) 

வா��-2 வட�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� வட�� 

பா��த தா�� க��ட� 

1.ெந�வ�தள� (வ.கி)  ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 2.ெந�வ�தள� (வ.கி)  ெந�வ�தள� (ஊ) 

வா��-2 ெத�� ��ய���� , 3.ெந�ேவலிநாத�ர� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-2 ேகாவ��� ��ய���� , 

4.ெந�ேவலிநாத�ர� (வ.கி) ெந�வ�தள� (ஊ) வா��-3 ெந�ேவலி நாத�ர� , 5.சா�தேன�த� (வ.கி) ெந�வ�தள� 

(ேம���ப�தி)     

,ெந�வ�தள� 614624

(ஊ) வா��-3 சா�தேன�த� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�     

,ெப�யா�� 614624

1.ெப�யா�� (வ.கி) ெப�யா�� (ஊ) வா��-1 ெப�யா�� ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 2.ெப�யா�� (வ.கி) 

ெப�யா�� (ஊ) வா��-2 ெப�யா�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

178 178 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�    

,பா����� 614624

1.ெப�யா��( வ.கி) ெப�யா��(ஊ) வா��-3 ெப�யா�� �����ய���� , 2.ெப�யா��( வ.கி) ெப�யா��(ஊ) 

வா��-4 பா����� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

179 179 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ��த� 

தா�� க��ட�   

1.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-2 ெச���ெத� கீ�பாக� , 2.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� 

(ஊ)   வா��-3 ெச���ெத� ேம�பாக� , 3.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-4 ச�கர� ��ய���� 

, 4.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-4 அ�ரஹார���ய���� , 5.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� 

,�ைவமாநகா் �வ�த���, 

614624

(ஊ)   வா��-4 க�தி��கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

180 180 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

ஓ���க��ட�   

,�ைவமாநகா் �வ�த���, 

614624

1.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ)   வா��-1 அல�சிரா� ��ய��� , 2.�வ�த��� ( வ.கி) �வ�த��� (ஊ) 

  வா��-1 �வ�த��� நா�டா� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

181 181 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட��பா��த ைமய�ப�தி 

�தியதா�� க��ட�   

,ஆவண�தா�ேகா�ைட  

614624

1.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 வ�ணா�ெகா�ைல , 

2.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 கீழ���ய���� , 3.ஆவன�தா�ேகா�ைட 

(வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ச�ைத�ேப�ைட , 4.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), 

ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

182 182 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�தி �.ப�.இ.ப� �திய 

1.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 வா�சா� ��ய���� , 

2.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-1 ேமல���ய���� , 3.ஆவன�தா�ேகா�ைட 

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

தா�� க��ட�   

,ஆவண�தா�ேகா�ைட 

614624

அைன�� 
வா�காள�க�

183 183 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

கிழ���ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   

,ஆவண�தா�ேகா�ைட 

614624

1.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 மாள�ைக��ைச , 2.ஆவன�தா�ேகா�ைட 

(வ.கி), ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 ைவ�தியநாத�வய� , 3.ஆவன�தா�ேகா�ைட (வ.கி), 

ஆவன�தா�ேகா�ைட(ஊ) வா��-3 வா��கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

184 184 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ஓ��� 

க��ட�   ,ெதா�வ�கா� 

614622

1.எ��கல�ேகா�ைட (வ.கி), ெதா�வ�கா�(ஊ) வா��-1 ெதா�வ�கா� , 2.எ��கல�ேகா�ைட (வ.கி), 

ெதா�வ�கா�(ஊ) வா��-2 ேமல���ய���� , 3.எ��கல�ேகா�ைட (வ.கி), ெதா�வ�கா�(ஊ) வா��-3 

காய�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப 

ப�ள� ெத�� பா��த 

வட�� ப�தி தா�� 

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

க��ட�   ,க�ச�கா� 

614616

அைன�� 
வா�காள�க�

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள� ேம�� 

பா��த வட�� தா�� 

க��ட�   ,சி�ட�கா� 

614624

1.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), சி�ட�கா�(ஊ) வா��-1, சி�ட�கா� வட��  ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

187 187 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள� ேம�� 

பா��த ெத�� தா�� 

க��ட�   ,சி�ட�கா� 

614624

1.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), சி�ட�கா�(ஊ) வா��-2, ந����ய���� , 2.பரவா�ேகா�ைட (வ.கி), சி�ட�கா�(ஊ) 

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

அைன�� 
வா�காள�க�

188 188 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, தா�� 

க��ட�   ,�ைனய�கா� 

1.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-1 ஆ�டவராயச��திர� , 2.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-

2 கற�ப�கா� , 3.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-2 பாைலவன� , 4.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) 

வா��-2 கி��ண� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

614616
அைன�� 

வா�காள�க�

189 189 ஊரா�சி ஓ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ஓ�� 

க��ட�   ,�ைனய�கா� 

614622

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

ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 3.����� (வ.கி), �ைனய�கா�(ஊ) வா��-1 ��லா���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

190 190 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

அறிவ�ய� ஆ��� �ட�  

 ,தா�தாண� 614622

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

அைன�� 
வா�காள�க�

191 191 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

ைமய�ப�தி அைற எ�.3 

�திய தா�� க��ட�   

1.தா�தான� (வ.கி), தா�தான�(ஊ) வா��-2 ெச���கா� , 2.தா�தான� (வ.கி), தா�தான�(ஊ) வா��-2 ேதவ�ப��  

��ேய� , 3.தா�தான� (வ.கி), தா�தான�(ஊ) வா��-1 இள�ப�ள� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,தா�தாண� 614616
அைன�� 

வா�காள�க�

192 192 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, �.ப�.இ.ப�. 

க��ட�, ெத�� ப�தி 

ேம�� பா��த�   

,சித�பரவ��தி 614622

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 சித�பரவ��தி ேம�� , 2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) 

வா��-4 சித�பரவ��தி கிழ�� , 3.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 காமா�சி அ�ம�ேகாவ�� ெத� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

193 193 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

பா��த வட�� ப�தி  

�.ப�.இ.ப�. க��ட�,    

,சித�பரவ��தி 614622

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 ெபா�ய�ப�� ��ய���� , 2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) 

வா��-4 கைட�ெத�  , 3.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-4 ���� ெத� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

194 194 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ேம�� ப�தி 

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 சி�ன��ைனய�கா� , 2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) 

வா��-3 க�ேமன�ஓைட , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

ஓ���க��ட�   

,சித�பரவ��தி 614616

அைன�� 
வா�காள�க�

195 195 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� ப�தி 

 ெத�� பா◌ா◌்�த தா�� 

க��ட�   ,சித�பரவ��தி 

614616

1.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 ��ப�ரமண�ய�ர� , 2.சித�பரவ��தி (வ.கி),  தா�தான�(ஊ) வா��-3 

�வர� மைன , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

196 196 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர�ப� 

ப�ள� ஓ���க��ட�   

,ப�டைர�ேச� (����� ) 

614622

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

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

அைன�� 
வா�காள�க�

197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த �திய தா�� 

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

3.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 வ�ளலா� நக� , 4.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 அ�ணாநக� , 

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

க��ட�     ,����� 

614622

அைன�� 
வா�காள�க�

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய  

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ஓ���க��ட�     

,����� 614622

1.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 �ைன�ேகாய�� , 2.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 ஒ�த�கைட , 

3.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 ெபா�ன�பல� , 4.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-3 

கா���த�டா�வய� , 5.����� (வ.கி), �����(ஊ) வா��-4 வ�ள���வய� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

199 199 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�, ேம�� 

ப�தி தா�� க��ட�,    

,ெச�கமா�. 614616

1.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-1 ெச�கமா� அ�சன���ய���� , 2.ெச�கமா� (வ.கி) 

ந�பவள���(ஊ) வா��-1 ெச�கமா� , 3.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-1 ேகாவ��ேகா�ைட , 

4.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-1 சி�நா�டா� வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

200 200 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� தா�� 

க��ட�   ,ந�பவள��� 

1.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-2 ந�பவள��� அ�சன���ய���� , 2.ெச�கமா� (வ.கி) 

ந�பவள���(ஊ) வா��-2 ந�பவள��� ஆமா��� , 3.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-2  பன��க� 

வய� , 4.ெச�கமா� (வ.கி) ந�பவள���(ஊ) வா��-3 ந�பவள��� வட�� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

614616
அைன�� 

வா�காள�க�

201 201 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா��த� வட���ப�தி 

(அைற எ�.2) 

ஓ���க��ட�,    

,அழியாநிைல  614616

1.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-1 கிழ�� ெல��மண� ��ய���� , 2.அழியாநிைல (வ.கி), 

அழியாநிைல(ஊ) வா��-2 தா��ப�� , 3.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-2 சி�தால���ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

202 202 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, 

தா��க��ட� 

ேம��பா��த� 

ெத���ப�தி (அைற 

எ�.3)   ,அழியாநிைல  

614616

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

அைன�� 
வா�காள�க�

203 203 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, �திய 

தா�� க��ட� ெத�� 

1.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-3 அ�ணாமைலயா� ��ய���� , 2.அழியாநிைல (வ.கி), 

அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 நாய�க�ப�� , 3.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 ப��மி� ��ய���� , 

4.அழியாநிைல (வ.கி), அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 ேமல ெல��மண ��ய���� , 5.அழியாநிைல (வ.கி), 

பா��த ேம�� க��ட�    

,அழியாநிைல 614616

அழியாநிைல(ஊ) வா��-4 அழியாநிைல ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

204 204 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, தா�� 

க��ட�,    

,��ன����ப� 614616

1.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-7 ��ன����ப� வட���ெத� , 2.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-7 

��ன����ப� ெத�� , 3.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-7 ேமல��ன����ப� , 4.சில��� (வ.கி), 

சில���(ஊ) வா��-6 கைடயா���ப�� கீழ�ெத� , 5.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-6 கைடயா���ப�� 

ேமல�ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

வடேம���ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   ,சில��� 

614622

1.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-1 ப�டா�ேகாய�� ெத� , 2.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-2 

வட���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

206 206 அர� ேம�நிைல�ப�ள� 

வட���பா��த 

வடகிழ���ப�தி �திய 

1.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-2 இ�திரா நக� , 2.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-3 சிவ�ேகாய��ெத� 

, 3.சில��� (வ.கி), சில���(ஊ) வா��-3 ெப�மா�ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

தா�� க��ட�   ,சில��� 

614622

அைன�� 
வா�காள�க�

207 207 அர� ேம�நிைல�ப�ள�, 

tl�� பா��த ந��ப�தி 

தா���க��ட�   ,சில��� 

614622

1.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-4 த�டா�கைர ெத� , 2.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-4 

ெத���ெத� , 3.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-4 வட�� ஆதிதிராவ�ட� ெத� , 4.சில��� (வ.கி), சில��� 

(ஊ) வா��-4 ெத�� அ�சன�ெத� , 5.சில��� (வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-5 ெபா�ன�பலப�� , 6.சில��� 

(வ.கி), சில��� (ஊ) வா��-5 ெகா�ல�வய� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

208 208 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத��ப�தி தா�� க��ட� 

  ,எ��கல�ேகா�ைட 614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-3 இராேச�திர�ர� வட�����ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� அய�நா� வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�

209 209 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

பா��த ெத��ப�தி தா�� 

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-1 கா�கா கா� , 2.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  

இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-2 எ��கல�ேகா�ைட ெச���ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

க��ட�    

,எ��கல�ேகா�ைட 614624

அைன�� 
வா�காள�க�

210 210 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம���ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ராேஜ�திர�ர� 

614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-4 ராேஜ�திர�ர� ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

211 211 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா��த ந��ப�தி வட�� 

தா�� க��ட�   

,���திரா�ேகா�ைட 

ராேஜ�திர�ர� 614624

1.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-5 ���திரா�ேகா�ைட வட��� ��ய���� , 

2.இராேஜ�திர�ர� (வ.கி)  இராேஜ�திர�ர� (ஊ)   வா��-6 ���திரா�ேகா�ைட ெத�� ��ய���� , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

212 212 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,மா��� 614624

1.மா��� (வ.கி) மா��� (ஊ) வா��-1 மா���  , 2.மா��� (வ.கி) மா��� (ஊ) வா��- இடவ ��ேய�த� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

213 213 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ம�த��� 614624

1.மா��� (ஊ) வா��-2 ேச�ராயேன�த� , 2.மா��� (ஊ) வா��-3 ம�த��� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

214 214 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள� பைழய 

க��ட�   ,வ�லவா� 

கிழ�� 614801

1.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-1 வ�லவா� ேதவ� ��ய���� , 2.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) 

வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 3.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-2 ரய��ேவ �ேடஷ� ேரா� , 

4.வ�லவா� (வ.கி) வ�லவா� (ஊ) வா��-2 மாரய�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

215 215 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� ��த� 

���க��ட�      

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

,வ�லவா� ேம��, 614624
அைன�� 

வா�காள�க�

216 216 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ஆய���� 614801

1.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-1 பா�ைபய� ��ய���� , 2.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   

ஆய���� , 3.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-1 வட�����ய���� , 4.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� 

(ஊ)   வா��-1 வட�����ய���� , 5.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-2 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 

6.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)   வா��-2 ேதவ���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த ந� தா�� 

க��ட� (கிழ�� ப�தி)   

,ஆய���� ெத�� 614801

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

வா� வா�காள�க�

அைன�� 
வா�காள�க�

218 218 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா��த ந� 

க��ட� (ேம�� ப�தி)   

1.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)  வா��-3, ெச��யா���ய���� , 2.ஆய���� (வ.கி), ஆய���� (ஊ)  வா��-

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

,ஆய���� ெத�� 614801
அைன�� 

வா�காள�க�

219 219 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,இராமசாமி�ர� 614801

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

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

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,பாலகி��ண�ர� 614801

1.இராமசாமி�ர� (வ.கி) இராமசாமி�ர� (ஊ) வா��-1 பாலகி��ணா�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�, ேம�� 

பா��த ெத�� தா�� 

1.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-1 ெபா�க�கா� , 2.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-1 

மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 3.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-2 மா�ய�ம� ��ய���� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

க��ட�   ,ம�களநா� 

ேம�� 614805

அைன�� 
வா�காள�க�

222 222 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப��த 

வட���ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ம�களநா� 

614805

1.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-2,3 ந����ய���� , 2.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-4 

அ�பா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

223 223 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம���பா��த 

ெத���ப�தி தா�� 

க��ட�   ,ம�களநா� 

614805

1.ம�களநா� (வ.கி) ம�களநா� (ஊ) வா��-3,4 ேமல�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

224 224 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ேம��ப�தி ெத��பா��த 

தா�� க��ட�    

1.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-1 ேமல���ய���� , 2.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) 

அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-2, கீழ���ய���� , 3.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-2 

ஆ�த�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

,அமரசி�ேம�திர�ர� 614805
அைன�� 

வா�காள�க�

225 225 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ��பா��த 

ெத���ப�தி தா�� 

க��ட�   

,அமரசி�ேம�திர�ர� 614805

1.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-3 அ�சன���ய���� , 2.அமரசி�ேம�தி�ர� (வ.கி) 

அமரசி�ேம�தி�ர� (ஊ) வா��-3 ஆைன�க���ெகா�ைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

226 226 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ��ப�தி 

வட���பா��த தா�� 

க��ட�    ,அரச��ள� 

கிழ��, 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-3,4 தி�வ��வ� நக� , 2.அரச��ள� கீ�பாதி 

(வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-3,4 கா�தி நக� , 3.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  

வா��-3,4 மா�ய�ம� ேகாவ�� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

227 227 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

ெத���ப�தி 

ேம���பா��த தா�� 

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)  வா��-2,3,4 அரச��ள� கீ�பாதி , 2.அரச��ள� கீ�பாதி 

(வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)    வா��-3 மாண��க� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

க��ட�    ,அரச��ள� 

கிழ�� 614801

அைன�� 
வா�காள�க�

228 228 அர� உய�நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி 

ேம���பா��த தா�� 

க��ட�    ,அரச��ள� 

கிழ�� 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)    வா��-1,2 வ.உ.சி.நக� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

229 229 அ�ஹதாயா ஜமா� 

ஓ�ய�ட� அரப� 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி, 

வட�� பா��த க��ட�   

,அரச��ள� 614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 கி�சாைல , 2.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-2 ப�ள�வாச� சாைல , 3.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி 

(ஊ) வா��-3 இராஜாஜி சாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

230 230 அ�ஹதாயா ஜமா� 

ஓ�ய�ட� அரப� 

ந�நிைல�ப�ள� ந��ப�தி, 

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 ச��க�தலி சாைல , 2.அரச��ள� ேம�பாதி 

(வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-2 ஜவஹ� சாைல , 3.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி 

(ஊ) வா��-3 நாவல� சாைல , 4.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-4 ஜாகீ� உேச� 

வட�� பா��த கிழ�� 

ப�தி   ,அரச��ள� 614801

சாைல , 5.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-5 �கம� அலிசாைல , 6.அரச��ள� 

ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-6 சீத�காதி சாைல , 7.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-7 ஜி�னா ெத� , 8.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) 

வா��-8 ஆசா� ெத� , 9.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-9 கைலஞ� ெத� , 

10.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-4 இ�திரா நக� , 11.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-6 நாக�ைம நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

231 231 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

���க��ட�     

,அரச��ள� வட��, 614801

1.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)    வா��-1 தி�.வ�.க. நக� , 2.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� கீ�பாதி (ஊ)     வா��-1 அ�ேப�கா� நக� , 3.அரச��ள� கீ�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ)  

வா��-1 ேதவ� ெத� , 4.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ)  வா��-1 ந��ெத� , 

5.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� வடபாதி (ஊ) வா��-2 ஈ.ேவ.ரா. நக� , 6.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� வடபாதி (ஊ) வா��-2 ெச��யா� ெத� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

232 232 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

வட���ப�தி 

ஓ���க��ட�   

,நா��ம�கல� 614616

1.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 எ��ய�தள� , 2.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) 

வா��-1 வட�����ய���� , 3.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 ந����ய���� , 4.எ��ய�தள� 

(வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 ெத�����ய���� , 5.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 

ேமல���ய���� , 6.எ��ய�தள� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 �����ய���� , 7.எ��ய�தள� (வ.கி) 

நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-1 ஆதிதராவ�ட���ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

233 233 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� 

ெத���ப�தி 

1.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 வ�ல�ப� ��ய���� , 2.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� 

(ஊ) வா��-2 அ�பல�கார� ��ய���� , 3.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 மட��வய� , 

4.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 ��தா�� , 5.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 

ஓ���க��ட�   

,நா��ம�கல� 614801

சானாகைர , 6.��தா�� (வ.கி) நா�� ம�கல� (ஊ) வா��-2 வ�ணா�கா� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� 

-

அைன�� 
வா�காள�க�

234 234 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� 

க��ட� ேம���ப�தி   

,அரச��ள� ேம�� 614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 காமரா� நக� , 2.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) 

அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1ேபரறிஞ� அ�ணாசாைல , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

235 235 �திய உய� நிைல�ப�ள�, 

வட�� பா��த 

ேம���ப�தி தா�� 

க��ட�    ,அரச��ள� 

614801

1.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வா��-1 பாரதிதாச� நக� , 2.அரச��ள� ேம�பாதி 

(வ.கி) அரச��ள� ெத�பாதி (ஊ) வார�-6. இ�மாய�� ேரா� , 3.அரச��ள� ேம�பாதி (வ.கி) அரச��ள� 

ெத�பாதி (ஊ) வா��-17.ப�ன �� ெச�வ� நக� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

236 236 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த�   ,ப�டா��கா� 

1.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 ேகானா� ��ய����  கிழ�� , 2.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) 

வா��-2 ேகானா� ��ய���� ேம�� , 3.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 அ�பலகார� ��ய����  

கிழ�� , 4.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 அ�பலகார� ��ய���� ேம�� , 5.ப�டா��கா� (வ.கி) 

614801 ம�ன�� (ஊ) வா��-2  ேதவ� ��ய���� , 6.ப�டா��கா� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ) வா��-2 பானாவய� , 

99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

237 237 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த�   ,ம�ன��� 

614805

1.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 2.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-

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

ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 கிழ�����ய���� , 5.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 வ�லவ�யா� 

��ய���� , 6.ம�ன�� (வ.கி) ம�ன�� (ஊ)  வா��-1 சித�பர�ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

238 238 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த ேம�� ப�தி தா�� 

க��ட�   ,வ�ஜய�ர� 

614805

1.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-1வ�ஜய�ர� வட�� , 2.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 

வ�ஜய�ர� ந��ெத� , 3.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 காள�ேகாவ��ெத� , 4.வ�ஜய�ர� (வ.கி) 

வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 க�மாள�ெத� , 5.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2 �ள�கைர , 99.அய�நா� 

வா� வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�

239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

பா��த கிழ�� ப�தி 

1.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-2,3 கைடவ �தி , 2.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-3 க�மாள� 

ெத� , 3.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-3 காள�ேகாவ�� ெத� , 4.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) 

வா��-3 ந��ெத� , 5.வ�ஜய�ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-3,4 காமா�சி அ�ம� ேகாவ�� ெத� , 

ஓ���க��ட�   

,வ�ஜய�ர� ெத�� 614805

6.அ�பா��ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-4 ஆதிதிராவ�ட� காலன� , 7.அ�பா��ர� (வ.கி) வ�ஜய�ர� (ஊ) வா��-

4 அ�பா��ர� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

240 240 ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�   

,ெகா�வய� ேம��  614805

1.மண�வ�ளா�வய� (வ.கி), ெகா�வய� (ஊ) வா��-4 அரச���ய���� , 2.மண�வ�ளா�வய� (வ.கி), 

ெகா�வய� (ஊ) வா��-4 �றி�சா�ேகா�ைட , 3.மண�வ�ளா�வய� (வ.கி), ெகா�வய� (ஊ) வா��-4 

மண�வ�ளா�வய� , 4.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-2 ெகா�வய�  ேம�� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -
அைன�� 

வா�காள�க�
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வ. 

எ�

வா.சா. 

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

241 241 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

பா��த ெத���ப�தி �திய 

தா�� க��ட�   

,ெகா�வய� (கிழ��) 614805

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

வட��� ��ய���� , 3.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 கீழ���ய���� , 99.அய�நா� வா� 

வா�காள�க� -

அைன�� 
வா�காள�க�

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள� 

கிழ���பா��த 

1.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) வா��-1 ஆதிதிராவ�ட� ��ய���� , 2.ெகா�வய� (வ.கி) ெகா�வய� (ஊ) 

வா��-1 ேம��� ��ய���� , 99.அய�நா� வா� வா�காள�க� -

ெத���ப�தி �திய தா�� 

க��ட�   ,ெகா�வய� 

(கிழ��) 614805

அைன�� 
வா�காள�க�

ப�. உமா மேக�வ�. இ.ஆ.ப.

Þìñ¢ : . ���ேகா�ைட மாவ�ட ேத�த� அ�வல� ம��� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ�

ேததி :
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