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thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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1 1

ஊரா�சி ஓ�றிய ஆர$பப%ளி 
ப�ட$பாைளய$,ேம&� உ%ள 
வட�� பா�(த க��ட$

1.gl;lk;ghisak; (fp) kw;Wk; (g) - gl;lk;ghisak;  thh;L 2 3 > midj;J thf;fhsh;fs;

2 2

ஊரா�சி ஓ�றிய ஆர$பப%ளி 
ப�ட$பாைளய$,கிழ�ேக உ%ள 
வட�� பா�(த க��ட$

1.gl;lk;ghisak; (fp) kw;Wk; (g) gUj;jpfhl;Lg;ghisak; thh;L-
3.gl;lk;ghisak; (fp) kw;Wk; (g) - nghd;dfTz;ld; tyR  
4.gl;lk;ghisak; (fp) kw;Wk; (g) - Nf.Nkl;Lghisak; thh;L 1 
5..gl;lk;ghisak; (fp) kw;Wk; (g) - nfhq;fdhGuk; thh;L vz;  
6.gl;lk;ghisak; (fp) kw;Wk; (g)- gl;lk;ghisak;  thh;L  3 

midj;J thf;fhsh;fs;

3 3

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெசா�க.�,வட�ேக உ%ள ெத&� 
பா�(த /திய ஆ�சி க��ட$

1.ெசா�க.�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) கா�,�பாைளய$  
வா�, எ2 1  2.ெசா�க.�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

�மாரபாைளய$ வா�, எ2 2 3.ெசா�க.�  (வ.கி) 
ம&0$ (ஊ) அ�சன�காலனி  
4.ெசா�க.� (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ேம&�வள4 வா�, எ2 
4

midj;J thf;fhsh;fs;

4 4
ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெசா�க.�,ேம&� பா�(த க��ட$

1.ெசா�க.�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ெசா�க.�  வா�, 
எ2 3 ,            2.ெசா�க.�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ெதா��பாைளய$  வா�, எ2
midj;J thf;fhsh;fs;

5 5

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
ேம&�பதி,ெத&� பா�(த ேம&� 
பா�(த ஆ� சி க��ட$

1.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ேம&�பதி வா�, எ2 3 ,     

                 2.ேம&�பதி (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ராமச5திர/ர$ 
அ�சன� காலனி வா�, எ24 ,                                                                       

                                         3.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

அபிேஷக/ர$ வா�, எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

6 6

/னிதம�ய�ைன ஆர$ப�ப%ளி 
ம�ய/ர$,ேம&� ப�தி ெத&� பா�(த 
க��ட$

1.ேம&�பதி (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ம�ய/ர$  வா�, எ22 midj;J thf;fhsh;fs;

1
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thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

7 7

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
கள�வழி,ேம&� பா�(த க��க% 
க��ட$

1.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) கள�வழி 
2.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ெகா�ன�கா,  
3.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ெகா�னகா, 
4.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ஈ8ச$ப%ள$ வா�, எ21

midj;J thf;fhsh;fs;

8 8

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
9��காலா�பதி,ேம&� பா�(த 
க��ட$

1.ேம&�பதி (வ.கி) ம&0$ (ஊ) கி�:ணா/ர$ 
2.ேம&�பதி (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 9��காலா�பதி, 
3.ேம&�பதி  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) கி�:ணா/ர$ 
அ�சனகாலனி வா�, எ21

midj;J thf;fhsh;fs;

9 9

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
கா��கராய� பாைளய$,கிழ�� 
பா�(த ஓ�, க��ட$

1.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) காளி�கராய� பாைளயம ; 
2.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ேம�,வல4  
3.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ெதா��வல4  
4.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ச5ைத�பாைளய$ 
5.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ)) 

ெப(தா$பாைளய$வா�,எ21,2

midj;J thf;fhsh;fs;

10 10

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அைண�பதி,ேம&� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) அைண�பதி 
 2.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ேஜ.ேஜ. நக� 
3.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ெவ�கேம,வா�,எ22 , 

4.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) �%ளான$பதிவா�,எ22 ,

 5.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) அைனபதி 
/=�.வா�,எ22

midj;J thf;fhsh;fs;

11 11

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
(S.S.A)வ%ளி/ர$,ேம&ேக உ%ள 
வட�� பா�(த க��ட$

1.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ)) வ%ளி/ர$ 
2.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) அவர�பாைளய$,

 3.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

தைல�பனா�கா,வா�,எ23,4

midj;J thf;fhsh;fs;

12 12

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
(S.S.A)வ%ளி/ர$,ேம&ேக உ%ள 
ெத&� பா�(த க��ட$

1.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ெகா,��ெச�லா$பாைளய$வா�,எ23 ,

2.வ%ளி/ர$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) >%ளி�பாைளய$         
         3.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ரா$நாடாபாைளய$வா�,எ23 ,   

4.வ%ளி/ர$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

midj;J thf;fhsh;fs;

13 13

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி , 

ெதாரவ?�,கிழ�� பா�(த க��ட$ 
பிளா� 3

1.ெதாரவ?� (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ெதாரவ?�வா�,எ21 ,

 2.ெதாரவ?� (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ெகா,��8ெச�லா$பாைளய$வா�,எ22 ,                            

3.ெதாரவ?� (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

@�கி�பாைளய$வா�,எ22 , 

4.ெதாரவ?� (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

midj;J thf;fhsh;fs;

2
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thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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14 14

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
வாரணவாசிபாைளய$,பிளா�3 கிழ�� 
பா�(த க��ட$

1.ெதாரவ?�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ஆ2��பாைளய$வா�,எ21 , 

2.ெதாரவ?�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

க5த$பாைளய$வா�,எ22 ,

 3.ெதாரவ?� (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ஆ2�பாைளய$.ஆதி. 
காலனிவா�,எ21 , 4.ெதாரவ?�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

midj;J thf;fhsh;fs;

15 15

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ�பியாபாைளய$,பிளா� 1 வட�� 
ப�தி கிழ�� பா�(த க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

அ�பியாபாைளய$வா�,எ21,2
midj;J thf;fhsh;fs;

16 16

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ�பியாபாைளய$,ெத&� க��ட$ 
வட��� பா�(த க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ல�>மி 
கா�ட�வா�,எ25 , 2.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ 
(ஊ) அ�பியாபாைளய$ ஆதி.காலனிவா�,எ21

midj;J thf;fhsh;fs;

17 17

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெமாBயா2ட$பாைளய$ 
த�டா2��ைட-641666,ேம&� பா�(த 
/திய ஆ� சி க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

த�டா���ைடவா�,எ22
midj;J thf;fhsh;fs;

18 18

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
ெமாBயா2ட$பாைளய$-641666, 

ெத&� பா�(த ஒ�, க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ெமாBயா2ட$பாைளய$வா�,எ22 , 

2.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ெமாBயா2டபாைளய$ .ஆதிகாலனிவா�,எ22 , 

3.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ெமாBயா2டபாைளய$/=�வா�,எ22 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

19 19

ஊரா�சி ஓ�றிய ந,நிைல� ப%ளி 
ஈ��வ Aரா$பாைளய$,வட�� ப�தி 
ேம&� பா�(த க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) ரா�கியா�ப�� 
அ�ஜனகாலனிவா�,எ23 , 2.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) 
ம&0$ (ஊ) க��க�கா�,/=�வா�,எ25 , 

3.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

9��ய�கிண0வா�,எ23 , 4.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) 
ம&0$ (ஊ) 9��ய�கிண0 ஆதி.காலனிவா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

20 20

sஊரா�சி ஓ�றிய ந,நிைல� ப%ளி 
ஈ��வ Aரா$பாைளய$,ெத&� ப�தி 
ெம&� பா�(த க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

ஈ��வ Aர$பாைளய$வா�,எ24 , 2.ஈ��வ Aர$பாைளய$ 
(வ.கி) ம&0$ (ஊ) ரா�கியா�ப��வா�,எ24 , 

3.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

அறிெவாளிநக�வா�,எ24 , 4.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) 
ம&0$ (ஊ) ரா�கியாப�� ஆதி.காலனிவா�,எ24 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

3
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thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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21 21

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
எC எC நக�,ேம&� ப�தி ெத&� 
பா�(( /திய க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

வ Aதி�கா,வா�,எ23 , 2.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) 
ம&0$ (ஊ) எ� எ�.ெமயி�ேரா, வ Aதி�கா,வா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

22 22

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
எC எC நக�,ெத&� பா�(த /திய 
க��ட$

1.ஈ��வ Aர$பாைளய$ (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

எC.எC.நக�வா�,எ23 , 2.ஈ��வ Aர$பாைளய$  (வ.கி) 
ம&0$ (ஊ) வ Aதி�கா,வா�,எ24

midj;J thf;fhsh;fs;

23 23

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$பப%ளி 
ெபாரச�பாைளய$,ேம&� ப�தி 
ெத&� பா�(த க��ட$

1.ெப�மாந�?�  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) அ(தி�கா, (வட��) 

வா�,எ21 , 2.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ெபாரச�பாைளய$வா�,எ21 , 3.வல>�பாைளய$ (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) வல>�பாைளய$வா�,எ21,2 , 

4.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) கா5திநக� 
ஆதிதிராவிட� .காலனிவா�,எ21 , 5.ெப�மாந�?� 

midj;J thf;fhsh;fs;

24 24

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$பப%ளி 
ெபாடர$பாைளய$ பி�4-

641666,ேம&� பா�(த ஆ� சி க��ட$

1.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ெபாடார$பாைளய$வா�,எ22 , 2.ெப�மாந�?� (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) ெபாடரா$பாைளய$ஆதி 
திராவிட�காலனிவா�,எ22 , 3.ெப�மாந�?� (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) பண�கா,வா�,எ22

midj;J thf;fhsh;fs;

25 25

அர> ேம�நிைல� ப%ளி 
ெப�மாந�?�,பிளா�3 வட�� ப�தி 
ேம&� பா�(த  க��ட$

1.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g) - ngUkhey;Y}h; thh;L  3 >     
99.may;ehl;L tho; thf;fhsh;

midj;J thf;fhsh;fs;

26 26

அர> ேம�நிைல� ப%ளி 
ெப�மாந�?�,பிளா�3  ெத&� ப�தி 
ேம&� பா�(த  க��ட$

2.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g) - Mjpf;fhL thh;L vz;. 1    
3.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g)- khhpak;kd; Nfhtpy; tPjp 
4.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g) - jpUg;g+h; NuhL   5.ngUkhey;Y}h; (fp) 
kw;Wk; (g)- <];tud; Nfhtpy; tPjp thh;L  6.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; 
(g) - NghyP]; ];Nl\d; tPjp thh;L7.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g)- 

midj;J thf;fhsh;fs;

27 27

அர>ேம�நிைல�ப%ளி 
பாலச9(திர$, 

ெப�மாந�?�,பிளா�3  ெத&� ப�தி 
ேம&� பா�(த  க��ட$

1.ெப�மாந�?�(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) ெப�மாந�?� 
வா�,எ23 ,                                                                                 

2.ெப�மாந�?�(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ேபாய�காலனிவா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

4



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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28 28

அர> ேம�நிைல� ப%ளி 
ெப�மாந�?�,பிளா�3  ெத&� ப�தி 
ேம&� பா�(த  க��ட$

1.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) தி���� 
ேரா,வா�,எ23 , 

2.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) ெத&� 
வ Aதிவா�,எ23 ,

 3.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) ெப�மாந�?� 
ஆதி.காலனிவா�,எ23 , 4.ெப�மாந�?� (வ.கி.) ம&0$ 

midj;J thf;fhsh;fs;

29 29

அர>ேம�நிைல�ப%ளி 
பாலச9(திர$, 

ெப�மாந�?�,வட�� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த க��ட$

1.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g) - njw;F tPjp thh;L  3           
2.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g)  - ghyrKj;jpuk; thh;L 3       
3.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g)  - <];tud; Nfhtpy; tPjp        
4.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g)- ghjpahh; efh; thh;L             
5.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g) - Mjpjpuhtplh;                  

midj;J thf;fhsh;fs;

30 30

அர>ேம�நிைல�ப%ளி 
பாலச9(திர$, ெப�மாந�?�,ெத&� 
ப�தியி� கிழ�� பா�(த க��ட$

6.ngUkhey;Y}h; (fp) kw;Wk; (g)- rp v]; I fhydp thh;L        
99.may;ehl;L tho; thf;fhsh;

midj;J thf;fhsh;fs;

31 31

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
காளிபாைளய$/=�,கிழ�� ப�தி 
வட�� பா�(த க��ட$

1.காளிபாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

/D�பாைளய$வா�,எ21 , 2.காளிபாைளய$(வ.கி.) ம&0$ 
(ஊ) காளிபாைளய$ /=�வா�,எ21 , 3.காளிபாைளய$ 
(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) காளிபாைளய$ வா�,எ21 , 

4.காளிபாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) /D�பாைளய$ ஆதி 
திராவிட�.காலனிவா�,எ21 , 5.காளிபாைளய$(வ.கி.) 

midj;J thf;fhsh;fs;

32 32

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
காளிபாைளய$/=�,கிழ�� ப�தி 
ேம&� பா�(த க��ட$

1.காளிபாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) காளிபாைளய$ 
ஆதிதிராவிட�.காலனிவா�,எ22 2.காளிபாைளய$ (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) ெத&�சரீா$பாைளய$வா�,எ23 , 

3.காளிபாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ெவ�கடாசல/ர$வா�,எ21 , 4.காளிபாைளய$ (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) தா2டா�க42ட�/=�வா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

33 33

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
காளிபாைளய$/=�,ேம&� ப�தி 
வட�� பா�(த க��ட$

1.காளிபாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ெவ�கடாசல/ர$வா�,எ21 , 2.காளிபாைளய$(வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) காளிபாைளய$ ஆதி 
திராவிட�.காலனிவா�,எ22 , 3.காளிபாைளய$ (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) ப%ள�பாைளய$வா�,எ22 , 

4.காளிபாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

midj;J thf;fhsh;fs;

34 34

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
காளிபாைளய$/=�,ேம&� பா�(த 
க��ட$

1.காளிபாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

��வாFர�ப�நக�வா�,எ23
midj;J thf;fhsh;fs;

5



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

35 35

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
காளிபாைளய$/=�,ேம&� பா�(த 
தா�8> க��ட$ ந, அைற

1.காளிபாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

��வாFர�ப�நக�வா�,எ23
midj;J thf;fhsh;fs;

36 36

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641666,பிளா� 2 

ெத&� பா�(த ஓ�,  க��ட$

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

கண�க$பாைளய$வா�,எ22
midj;J thf;fhsh;fs;

37 37

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 
641166,கிழ�கிலி�5D 1வD அைற 
ெத&� பா�(த க��ட$

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

கண�க$பாைளய$ வா�,எ22
midj;J thf;fhsh;fs;

38 38

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641666,ெத&� 
பா�(த /திய ம(திய க��ட$

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

கண�க$பாைளய$பி�4வா�,எ23 , 

2.கண�க$பாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) தியாகி�மர� 
காலனிவா�,எ23 , 3.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ 
(ஊ) வி�ேனCவரா காலனிவா�,எ23 , 

4.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

midj;J thf;fhsh;fs;

39 39

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641666,கிழ�� 
ப�தியி� ெத&� பா�(த ெதா�தி 
க��ட$

1.கண�க$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

கண�க$பாைளய$ ப�தி வா�,எ23 , 

2.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) ெசௗடா$பிைக 
நக�வா�,எ24

midj;J thf;fhsh;fs;

40 40

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641666,பிளா� 2 

ெத&� பா�(த ேம&� ஓ�, க��ட$ 
ேம&� ப�தி

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) ெப�யா� 
காலனிவா�,எ24 , 2.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ 
(ஊ) கா5தி நக�வா�,எ24

midj;J thf;fhsh;fs;

41 41

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641166,கிழ�� 
ப�தியி� ெத&� பா�(த க��ட(தி� 
3வD அைற

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) மீனா�சி 
நக�வா�,எ24 , 2.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ெபா�விழா நக�வா�,எ24 , 3.கண�க$பாைளய$ (வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) தியாகி�மர�காலனிவா�,எ24

midj;J thf;fhsh;fs;

6



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

42 42

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641166,ெத&� 
பா�(த கிழ�கி� இ�5D 4வD அைற 
தா�> க��ட$

1.கண�க$பாைளய$  (வ.கி) ம&0$ (ஊ) 

கண�க$பாைளய$ ப�தி வா�,எ22 , 

2.கண�க$பாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) கா5தி 
நக�வா�,எ22 , 3.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

மீனா�சி நக�வா�,எ22

midj;J thf;fhsh;fs;

43 43

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
கண�க$பாைளய$ 641166,வட�� 
பா�(த கிழ�கிலி�5த தா�> 
க��ட(தி� 1வD அைற

1.கண�க$பாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ஆ2��பாைளய$வா�,எ23 , 2.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) நாத$பாைளய$வா�,எ23 , 

3.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

கண�க$பாைளய$ பி�4வா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

44 44

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
(S.S.A)அBய$பாைளய$ 641666,ெத&� 
பா�(த கிழ�கிலி�5த தா�> 
க��ட(தி� 1வD அைற

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

அBய$பாைளய$வா�,எ21 , 2.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) 
ம&0$ (ஊ) அBய$பாைளய$ அ�சனகாலனிவா�,எ21

midj;J thf;fhsh;fs;

45 45

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
(S.S.A) அBய$பாைளய$-

641666,கிழ�கி� இ�5D ெத&� 
பா�(த 3வD அைற க��ட$

1.கண�க$பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) சி�� ஆ� 
வாஷி�ட� ேல அ4�வா�,எ21

midj;J thf;fhsh;fs;

46 46

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
(S.S.A) அBய$பாைளய$-641666,ெத&� 
பா�(த ந, க��ட$ 2வD அைற

1.கண�க$பாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ)) 

கண�க$பாைளய$ பி�4வா�,எ21
midj;J thf;fhsh;fs;

47 47

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$பப%ளி 
ெபா��பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
வட�கி� இ�5D ஓ�, க��ட$ 
1வD அைற

1.ெபா��பாைளய$(வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ெபா��பாைளய$வா�,எ22
midj;J thf;fhsh;fs;

48 48

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$பப%ளி 
காள$பாைளய$,வட�� பா�(த 
க��ட$ கிழகிலி�5D 2வD அைற

1.nghq;Fghisak; - gukrptk;ghisak; 2.nghq;Fghisak; (fp) kw;Wk; 
(g) - khug;gd;ghisak;GJ}h; thh;L 1 2   99.ntspehL tho; thf;fhsh;

midj;J thf;fhsh;fs;

7



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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49 49

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$பப%ளி 
காள$பாைளய$,வட�� பா�(த 
க��ட$ கிழகிலி�5D 1வD அைற

3.nghq;Fghisak; (fp) kw;Wk; (g) - fhsk;ghisak; thh;L      
99.ntspehL tho; thf;fhsh;

midj;J thf;fhsh;fs;

50 50

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல� ப%ளி 
ப%ளிபாைளய$,வடகிழ�கி� 
ம(தியி� உ%ள ெத&� பா�(த ஆ� 
சி க��ட$

1.ெபா��பாைளய$ (வ.கி.) ம&0$ (ஊ) 

ப%ளி�பாைளய$வா�,எ23,4
midj;J thf;fhsh;fs;

51 51

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல� ப%ளி 
ப%ளிபாைளய$,ெத&� பா�(த 
கிழ�கி� இ�5த 1வD அைற ஆ�சிசி 
க��ட$

1.nghq;Fghisak; (fp) kw;Wk; (g) - gs;spghisak; thh;L vz;.34>  
99.may;ehl;L tho; thf;fhsh; (f.vz;.:1-116 Kjy; 4-50)

midj;J thf;fhsh;fs;

52 52

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல� ப%ளி 
ப%ளிபாைளய$,ெத&� பா�(த 
கிழ�கி� இ�5த 2வD அைற ஆ�சிசி 
க��ட$

1.nghq;Fghisak; (fp) kw;Wk; (g) - gs;spghisak; thh;L vz;.3 4>  
99.may;ehl;L tho; thf;fhsh;(f.vz;:4-51 Kjy; 4158)

midj;J thf;fhsh;fs;

53 53

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நைல�ப%ளி 
ெச��பாைளய$,பிளா� 2 கிழ�� 
பா�(த பைழய ஓ�, க��ட$

1. தி����(மா)-ெச��பாைளய$வா�,எ2 3 midj;J thf;fhsh;fs;

54 54

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெச��பாைளய$-641 603,ேம&� பா�(த 
கிழ�� ப�9ைற க��ட$

1.தி����(மா)-ெச��பாைளய$வா�,எ2 3 midj;J thf;fhsh;fs;

55 55

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க S.S.A ப%ளி 
விஜய/� கா�ட� 641603,கிழ�� 
க��ட$ வட�� ப�தி ேம&� பா�(த 
க��ட$

1.தி����(மா)- தியாகி�மர� காலனிவா�,எ2 3 midj;J thf;fhsh;fs;

8



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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56 56

கவிபாரதி ந�8� ம&0$ பிைரம� 
ப%ளி,கிழ�� பா�(த வட�கி� 
இ�5D 2வD அைற

1.தி����(மா)- தியாகி�மர� காலனிவா�,எ2 3 midj;J thf;fhsh;fs;

57 57

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க� S.S.A 

ப%ளிவிஜய/� கா�ட� 641603,ேம&� 
பா�(த ெத&� கிைள தா�> க��ட$

1.தி����(மா)-அ�ைனய$பாைளய$வா�,எ2 3 ,

 2.தி����(மா)- J(த$பாைளய$வா�,எ2 2,

 3.தி����(மா)- ஒ�ட�பாைளய$வா�,எ2 3,   

4.தி����(மா)-பி�லா நக�வா�,எ2 3

midj;J thf;fhsh;fs;

58 58

எC எC எ ப%ளி அ2ணா 
ெநசவாள� காலணி,ெத&� பா�(த 
கிழ�� ப�தி சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மா)- இ5திரா நக�வா�,எ23 midj;J thf;fhsh;fs;

59 59

எC எC எ ப%ளி அ2ணா 
ெநசவாள� காலணி,ெத&� பா�(த 
ேம&� ப�தி  சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மா)- இ5திரா நக�வா�,எ23 midj;J thf;fhsh;fs;

60 60

எC எC எ ப%ளி அ2ணா 
ெநசவாள� காலணி,கிழ�� பா�(த  
ேம&� க��ட$

1.தி����(மா)- பி�ய�கா நக�வா�,எ23 , 

2.தி����(மா)-  அ2ணா ெநசவாள� காலனிவா�,எ23
midj;J thf;fhsh;fs;

61 61

எC எC எ ப%ளி அ2ணா 
ெநசவாள� காலணி,கிழ�� பா�(த 
ெத&� க��ட$

1.தி���� (மா)- ேபர�ஞ�அ2ணா ெநசவாள� 
காலனிவா�,எ23 , 

2.தி���� (மா)- த5ைத ெப�யா� ெநசவாள� 
காலனிவா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

62 62

வி.ேக. அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,பைழய 
க��ட$ ேம&� பா�(த 
வட��க��ட$

1.தி���� (மா)- அ�ேக�பாைளய$ வட��வா�,எ24 midj;J thf;fhsh;fs;

9



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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63 63

வி.ேக. அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,பைழய 
க��ட$ ேம&� பா�(த ந, க��ட$

1.தி���� (மா)-அ�ேக�பாைளய$ 
ெமயி�ேரா,வா�,எ24 ,

midj;J thf;fhsh;fs;

64 64

வி.ேக.அர> 
ேம�நிைல�ப%ளி,அBய�காளிபாைள
ய$,ேம&� பா�(த வட�� கிைள 
அைற எ2.6 சிெம2� க��ட$ 
கிைள அைற எ2.6 பைழய க��ட$

1.தி���� (மா)- அBய�காளி�பாைளய$ ேம&� 
வ Aதிவா�,எ24 ,

midj;J thf;fhsh;fs;

65 65

வி.ேக. அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,வட�கிலி�5D 
ெத&� வைர ேம&� பா�(த 
சிெம2� க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) ) - ntq;fNkL thh;L vz;. 3 >          
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;. (f.vz;-101 Kjy; 5-350V)

midj;J thf;fhsh;fs;

66 66

வி.ேக. அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,ெத&� பா�(த 
க��ட$ ேம&கிலி�55D 3வD தா�> 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) ) - ntq;fNkL thh;L vz;. 3 > 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   (f.vz;.:5-351 Kjy; 41414C/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

67 67

வி.ேக. அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,வட�கிலி�5D 
ெத&� வைர ேம&� ந, க��ட$

1.தி���� (மா)-ெவ�கேம,வா�,எ24 midj;J thf;fhsh;fs;

68 68

ஊரா�சி ஒ�றிய (S.S.A) 

ந,நிைல�ப%ளி 
ஆ(D�பாைளய,ெத&� ப�தியி� 
வட�� பா�(த ேம&� ப�க(தி� 
1வD அைற

1.தி���� (மா)-ஆ(D�பாைளய$வா�,எ22 midj;J thf;fhsh;fs;

69 69

ஊரா�சி ஒ�றிய (S.S.A) 

ந,நிைல�ப%ளி 
ஆ(D�பாைளய,ெத&� ப�தியி� 
வட�� பா�(த ேம&� ப�க(தி� 
2வD அைற

1.தி���� (மா)- எ வி.பி.ப%ளி அ�கி�வா�,எ22 midj;J thf;fhsh;fs;

10



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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70 70

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
(S.S.A) ஆ(D�பாைளய$,ெத&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த ேம&� 
ப�க(தி� 3வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - Mj;Jg;ghisak;  thh;L vz;. 2>  
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

71 71

ஊரா�சி ஒ�றிய (S.S.A) 

ந,நிைல�ப%ளி 
ஆ(D�பாைளய,வட�கிலி�5D 
ெத&� பா�(த க��ட$

2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - mk;Ngj;fhh; efh;  thh;L vz;. 2> 
3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - Kj;J efh;  thh;L vz;. 2>  
4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - gl;ljurpak;kd; Nfhtpy; tPjp   thh;L vz;. 2>  
 5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - gl;lhsk;kd; Nfhtpy; tPjp    thh;L vz;. 2>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

72 72

வி.ேக. அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,ேம&� பா�(த 
வட�� கிைள அைற எ2 3 பைழய 
தா�> க��ட$

1.தி���� (மா)-அBய�காளி�பாைளய$ ��பாய$ம� 
கா,வா�,எ24 ,

 2.தி���� (மா)- வட�� வ Aதிவா�,எ24 ,

 3.தி���� (மா)-கிழ�� வ Aதிவா�,எ24 ,

 4.தி���� (மா)-அ�சனகாலனிவா�,எ24 , 

5.தி���� (மா)- ப�ட(தரசிய$ம� ேகாவி� 

midj;J thf;fhsh;fs;

73 73

வி.ேக. 

அர>.ேம�நிைல�ப%ளிஅBய�காளிபா
ைளய$ 641603,ேம&� பா�(த வட�� 
கிைள அைற எ2 4 பைழய தா�> 
க��ட$

1.தி���� (மா)-அBய�காளி�பாைளய$வா�,எ24 , 

2.தி���� (மா)-கிழ�� வ Aதிவா�,எ24 ,

 3.தி���� (மா)- ேகாவி� வ Aதி வா�,எ24

midj;J thf;fhsh;fs;

74 74

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அBய�காளி�பாைளய$,வட�� 
பா�(த கிழ��  க��ட$

1.தி���� (மா)-அவிநாசிக42ட�பாைளய$வா�,எ27 midj;J thf;fhsh;fs;

75 75

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அBய�காளி�பாைளய$,ேம&� 
பா��$ கிழ�� க��ட$, வட�� 
ப�க(தி�

1.தி���� (மா)-அவிநாசிக42ட�பாைளய$ 7 midj;J thf;fhsh;fs;

76 76

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அBய�காளி�பாைளய$,ெத&� 
பா�(த  ேம&�  க��ட$

1.தி���� (மா)-அவிநாசிக42ட�பாைளய$வா�,எ27 midj;J thf;fhsh;fs;

11



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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77 77

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அBய�காளி�பாைளய$,ேம&� 
பா��$ கிழ�� க��ட$, வட�� 
ப�க(தி�...

1.தி���� (மா)-அவிநாசிக42ட�பாைளய$  வா�, 
எ2 7

midj;J thf;fhsh;fs;

78 78

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,ேம&� ப�தி 
வட�� பா�(த /திய தா�> க��ட$

1.தி���� (மா)-அBய�காளி�பாைளய$ வா�,எ27 midj;J thf;fhsh;fs;

79 79

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி, 
Fg;ga;ad;fhL 

(N.R.E.G.P)அBய�காளிபாைளய$,

fpof;F gFjp Nkw;F ghh;j;j fl;blk; njw;fpypUe;J 1tJ 

miw

1.தி���� (மா) - அவிநாசிக42ட�பாைளய$வா�,எ27, 

2.தி���� (மா)- எ.வி.பி ேல அ4�வா�,எ27
midj;J thf;fhsh;fs;

80 80

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி, 
Fg;ga;ad;fhL 

(N.R.E.G.P)அBய�காளிபாைளய$,

fpof;F gFjp Nkw;F ghh;j;j fl;blk; njw;fpypUe;J 2tJ 

miw

1.தி���� (மா)-Lவி:M நக�வா�,எ27 ,

 2.தி���� (மா)-L நக�வா�,எ27
midj;J thf;fhsh;fs;

81 81

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
(N.R.E.G.P)அBய�காளிபாைளய$,ெத&�
 பா�(த க��ட$ ேம&� ப�தி

1.தி���� (மா)- L நக�வா�,எ27 midj;J thf;fhsh;fs;

82 82

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
(N.R.E.G.P)அBய�காளிபாைளய$,ெத&�
 பா�(தகிழ��ப�தி அைற சிெம2� 
க��ட$

1.தி���� (மா)-ஏ.வி.பி.ேல அ4� வா�,எ27 midj;J thf;fhsh;fs;

83 83

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அBய�காளிபாைளய$,அைற1 வட�� 
பா�(த ெத&� சிம�� ஒ�, க��ட$ 
ேம&� ப�தி அைற

1.தி���� (மா)-மகாவி:O நக�வா�,எ27 , midj;J thf;fhsh;fs;

12



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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84 84

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந,நிைல�ப%ளிேபாய$பாைளய$,வட
�� பா�(த ஓ�, க��ட$ 1

1.தி���� (மா)-தி@�(தி நக�வா�,எ220 , 

2.தி���� (மா)-ேபாய$பாைளய$ வா�,எ220
midj;J thf;fhsh;fs;

85 85

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$-641 602,கிழ�� 
ப�தியி� வடேம&� ப�க$ பா�(த 
ஆ�.சி க��ட(தி� இ�5D 1வD 
அைற

1.தி���� (மா)-ஆ�ேக.நக�வா�,எ220 , 2.தி���� (மா)-

வ�ேவ� நக�வா�,எ220
midj;J thf;fhsh;fs;

86 86

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$-641 602,ெத&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த கிழ�� 
ப�க 3வD அைற

1.தி���� (மா)- நPச�பா நக�வா�,எ220 ,

 2.தி���� (மா)- ஆதி திராவிட�காலனி ேபாய$பாைளய$ 
வா�,எ220

midj;J thf;fhsh;fs;

87 87

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$ 641602,கிழ�� 
ப�தியி� வடேம&� பா�(த 3வD 
ஆ�சிசி க��ட$

1.தி���� (மா)-அவனாசி நக�வா�,எ220 , 2.தி���� (மா)-

சதாசிவ நக�வா�,எ220 , 3.தி���� (மா)- ல�>மி 
நக�வா�,எ220

midj;J thf;fhsh;fs;

88 88

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$ 641602,ெத&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த 
கிழ�கிலி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மா)- சி�ன ெபா$மநாய�க� 
பாைளய$வா�,எ228, 2.தி���� (மா)-கணபதி 
நக�வா�,எ220

midj;J thf;fhsh;fs;

89 89

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$-641602,ேம&� 
ப�தியி� கிழ�� பா�(த ஆ�சி 
க��ட$

1.தி���� (மா)-ச�தி நக�வா�,எ220 midj;J thf;fhsh;fs;

90 90

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$-641602,வட�� 
பா�(த கிழ�கி� இ�5D 1வD அைற 
க��ட$

1.தி���� (மா)- கணபதி நக�வா�,எ220 , 

2.தி���� (மா)- ல�கி  நக�வா�,எ229 ,

 3.தி���� (மா)- ேகஎCநக� வா�,எ229 , 

4.தி���� (மா)-ந5தா நக�வா�,எ220

midj;J thf;fhsh;fs;

13



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

91 91

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ேபாய$பாைளய$-641 602,ெத&� 
பா�(த ேம&� ப�தி வட�� பா�( 
ம(தியக��ட$

1.தி���� (மா)- அவநாசி நக� வா�,எ220 ,

 2.தி���� (மா)-க2ணபிரா� நக�வா�,எ220 ,

 3.தி���� (மா)-ெதா��பாைளய$வா�,எ220

midj;J thf;fhsh;fs;

92 92

அர> உய�நிைல�ப%ளி-
பி8ச$பாைளய$ /=�-641602,ெத&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த ேம&� 
ப�க(தி� 2வD அைற

1.தி���� (மா) -ராஜாநக�வா�,எ230 midj;J thf;fhsh;fs;

93 93

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி, 
பி8ச$பாைளய$/=�-641 602,ேம&� 
ப�தி கிழ�� பா�(த வடெத&� 
சிெம�� க��ட$

1.தி���� (மா) -Dைரசாமி /ர$வா�,எ229 ,

2.தி���� (மா) -ந5தா நக�வா�,எ220 , 

3.தி���� (மா) - க2ணபிரா� நக�வா�,எ220

midj;J thf;fhsh;fs;

94 94

அர> உய�நிைல�ப%ளி, 
பி8ச$பாைளய$/=�-641602,ெத� 
ேம&� க��ட(தி� ேம&� ப�தியி� 
வட�� பா�(த அைற

1.தி���� (மா) -ராஜாநக� வாஎ230 , 2.தி���� (மா) - 

மி8ச$பாைளய$ வா�, எ2 30
midj;J thf;fhsh;fs;

95 95

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$/=� 641602,வட�� 
ப�தியி� ெத�ேம&கி� இ�5D 
1வD அைற க��ட$

1.தி���� (மா) -க�கா நக�வா�,எ230 midj;J thf;fhsh;fs;

96 96

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$/=� 641602,ெத&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த ேம&� ப�க 
ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மா) - Dைரசாமி /ர$வா�,எ229 , 2.தி���� 
(மா) -ல�>மி நக�வா�,எ220 , 3.தி���� (மா) - 

பழனி8சாமி நக�வா�,எ220 , 4.தி���� (மா) -வா�,எ2 
20 ந5தா நக� , 5.தி���� (மா) -Dைரசாமிநக� /திய 
��யி��/ எ2 20

midj;J thf;fhsh;fs;

97 97

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$ /=� 641602,வட�� 
ப�தியி� ெத&� பா�(த ஆ� சி 
க��ட$

1.தி���� (மா) - க�கா நக�வா�,எ230 , 2.தி���� (மா) - 

பி8ச$பாைளய$/=� நக�வா�,எ230
midj;J thf;fhsh;fs;

14



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

98 98

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$ /=� 
641602,வட�கிலி�5D ெத&காக 1வD 
அைற கிழ�� பா�(த க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - gpr;rk;ghisak; GJ}h;  thh;L .5>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

99 99

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$ /=� 
641602,வட�கிலி�5D ெத&காக 4வD 
அைற கிழ�� பா�(த வடேம&� 
க��ட$

 2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - ,e;jpuh efh;  thh;L .5> 
 3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - Nf.[p efh;   thh;L .5> 
 4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - yf;fp efh; thh;L .5> 
 5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - N[.N[ efh;  thh;L .5> 
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

100 100

விகாC வி(யாலயா ெம���ேலச� 
ந�ச� ப%ளி L நக�,ேம&� பா�(த 
வட�கிழ�� க��ட$  3வD அைற

1.தி���� (மா) -பி8ச$பாைளய$ /=�வா�,எ229 midj;J thf;fhsh;fs;

101 101

விகாC வி(யாலயா ெம���ேலச� 
ந�ச� ப%ளி L நக�,வட�கிலி�5D 
ெத&காக 3வD அைற கிழ�� பா�(த 
வடேம&� க��ட$

1.தி���� (மா) -பி8ச$பாைளய$ /=� வா�, எ2 29 midj;J thf;fhsh;fs;

102 102

விகாC வி(யாலயா ெம���ேலச� 
ந�ச� ப%ளி L நக�,வடகிழ�� 
ப�க$ வட�கிலி�5D ெத&காக 4வD 
ை◌ற ேம&� பா�(த  ஓ�, க��ட$

1.தி���� (மா) -Lநக� வா�, எ2 29 midj;J thf;fhsh;fs;

103 103

விகாC வி(யாலயா ெம���ேலச� 
ந�ச� ப%ளி L நக�,கிழ�� 
ேநா�கிய ெத&� 2 வD அைற�� 
ேம&� வட��

1.தி���� (மா) -Lநக�வா�,எ2 29 midj;J thf;fhsh;fs;

104 104

விகாC வி(யாலயா ெம���ேலச� 
ந�ச� ப%ளி L நக�,ெத�கிழ�� 
ப�தியி� வட�� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.தி���� (மா) - இ5திரா நக�வா�,எ229 ,

 2.தி���� (மா) -கேண: நக�வா�,எ229
midj;J thf;fhsh;fs;

15



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

105 105

ஊரா�சி ஒ�றிய.Dவ�க�ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$/=�-641602,கிழ�� 
ப�தியி� ேம&� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.தி���� (மா) -ஆதிதிராவிட காலனிவா�,எ230 , 

2.தி���� (மா) - ஆ�ேக.நக�வா�,எ230 , 

3.தி���� (மா) - 9னிய�ப� காலனிவா�,எ230 ,

 4.தி���� (மா) -பழனி8சாமி நக� வா�, எ2 20 ,

 5.தி���� (மா) - பி8ச$பாைளய$ வா�, எ2 20

midj;J thf;fhsh;fs;

106 106

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பி8ச$பாைளய$ /=� 641602,ெத&� 
பா�(த ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மா) -ேக(த$பாைளய$வா�,எ2 30 midj;J thf;fhsh;fs;

107 107

அர> உய�நிைல�ப%ளி, 
பி8ச$பாைளய$/=�-641602,கிழ�� 
பா�(த சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மா) -பி8ச$பாைளய$வா�,எ2 29 midj;J thf;fhsh;fs;

108 108

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
ேந�நக�,கிழ�� பா�(த க��ட$ 
ெத&� ப�தி

1.தி���� (மா) -பழனி8சாமிநக�வா�,எ2 20 midj;J thf;fhsh;fs;

109 109

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
ேந�நக�,ெத&� பா�(த கிழ�� 
அைற சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மா) -பழனி8சாமிநக� வா�, எ2 20 midj;J thf;fhsh;fs;

110 110

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
ேந�நக�,கிழ��  பா�(த க��ட$ 
வட��லி�5D 2 வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - fq;fh efh;  thh;L vz;. 5>       
2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - NeU efh;  thh;L vz;. 5>    
3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uh[h efh;  thh;L vz;. 5> 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

111 111

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
ேந�நக�,வட�� பா�(த ெத&�   
க��ட$

4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - ee;jh efh; thh;L vz;. 5> 
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

16



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

112 112

� எ� ேக வி(யாலயா ந�ச� ம&0$ 
பிைரம� ப%ளி பாரதி நக�,ேம&� 
ப�தி கிழ�� பா�(த ஆ� சி க��ட$ 
வட��லி�5D ெத&� பா�(த 3 வத 
அைற

1.தி���� (மா) - �மாரசாமிநக� 1வD வ Aதிவா�,எ2 30, 

2.தி���� (மா) - �மாரசாமி நக� 2வD வ Aதிவா�,எ2 30
midj;J thf;fhsh;fs;

113 113

� எ� ேக வி(யாலயா ந�ச� ம&0$ 
பிைரம� ப%ளி பாரதி நக�,ெத&� 
ப�தி கிழ�� பா�(த க��ட$

1.தி���� (மா) - �மாரசாமி நக� 3வD வ Aதிவா�,எ230 ,

 2.தி���� (மா) - �மாரசாமி நக� 4வD வ Aதிவா�,எ230 , 

3.தி���� (மா) - �மாரசாமி நக� 5வD வ Aதிவா�,எ230 ,

4.தி���� (மா) -பா�பா நக�வா�,எ230 , 

5.தி���� (மா) - �மரசாமிநக� கா�ட�மி� பி�/ற$ 
வா�, எ2 30

midj;J thf;fhsh;fs;

114 114

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
பாரதிநக�, ேக(த$பாைளய$-

641602,வட�� ப�தி கிழ�� பா�(த 
க��ட$

1.தி���� (மா) -பாரதி நக�வா�,எ2 28 midj;J thf;fhsh;fs;

115 115

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
பாரதிநக�, ேக(த$பாைளய$-

641602,கிழ�� பா�(த ெத&� 
சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மா) - பாரதி நக�வா�,எ2 28 midj;J thf;fhsh;fs;

116 116

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
பாரதிநக�ேக(த$பாைளய$-

641602,கிழ�� பா�(த ேம&கிலி�5(D 
1வD க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - ghujp efh;  thh;L  1>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz;  : 1  /- Kjy;  4-428/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

117 117

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
பாரதிநக�ேக(த$பாைளய$-

641602,வட�� பா�(த /திய தா�> 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - ghujp efh;  thh;L 1> 
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz;  :4-431gp Kjy;  41262/  )

midj;J thf;fhsh;fs;

118 118

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
வாவிபாைளய$ 641602,ெத&� பா�(த 
ேம&கிலி�5(D 1வD க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - thtpghisak;  thh;L vz;. 1> 
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

17



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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119 119

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
வாவிபாைளய$ 641602,கிழ�� 
ப�தியி� ேம&� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - thtpghisak; >  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

120 120

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
வாவிபாைளய$ 641602,வட��  
பா�(த /திய  சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மா) -வாவிபாைளய$வா�,எ2 18 midj;J thf;fhsh;fs;

121 121

அர> Dவ�க�ப%ளி 
Jலிபாைளய$,வட��  
பா�(தகிழ��  க��ட$

1.தி���� (மா) -ெந�டக�� பாைளய$வா�,எ219 , 

2.தி���� (மா) -Jலி�பாைளய$வா�,எ219 ,

 3.தி���� (மா) - உ�பிலிபாைளய$வா�,எ219

midj;J thf;fhsh;fs;

122 122

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
ேசட�பாைளய$ 641602,வட��  
பா�(தேம&� ப�தி  க��ட$

1.தி���� (மா) -பா�பநாய�க.�வா�,எ218 ,

 2.தி���� (மா) -ேசட�பாைளய$வா�,எ218
midj;J thf;fhsh;fs;

123 123

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
ேசட�பாைளய$ 641602,கிழ�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 1வD /திய அைற 
க��ட$

1.தி���� (மா) -��வாFர�ப� நக�வா�,எ218 ,

 2.தி���� (மா) -ேசட�பாைளய$வா�,எ218
midj;J thf;fhsh;fs;

124 124

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
ெபா$மநாய�க�பாைளய$ 
641602,வட�� பா�(த ெத� ேம&� 
க��ட$ 1வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - cg;gpypghisak;  thh;L   6> 
3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - cg;gpypghisak; > 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

125 125

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
ெபா$மநாய�க�பாைளய$ 
641602,கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 
2வD /திய அைற க��ட$

2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  -   Mj;Jg;ghisak;  thh;L   6> 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

18



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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126 126

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
ெபா$மநாய�க�பாைளய$ 
641602,வட�� பா�(த ெத� ேம&� 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - nghk;kehaf;fd;ghisak; > 
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .f.vz;  :(1E/7-442A Kjy;  7-140/7-71)

midj;J thf;fhsh;fs;

127 127

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
ெபா$மநாய�க�பாைளய$ 
641602,கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 
3வD /திய அைற க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - nghk;kehaf;fd;ghisak; >  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .f.vz;  :(7-142 Kjy;  31031987/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

128 128

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
ெபா$மநாய�க�பாைளய$ 
641602,ெத&� பா�(த ேம&� ப�க 
/திய ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மா) - உ�பிலி�பாைளய$வா�,எ219 , 

2.தி���� (மா) - ந�லா(D�பாைளய$வா�,எ219
midj;J thf;fhsh;fs;

129 129

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ெந��ெப�8ச�,ெத&� பா�(த 
கிழ�� ப�க 1வD அைற /திய ஆ� 
சி க��ட$

1.தி���� (மா) -ரா�கியாக42ட�/=�வா�,எ218 midj;J thf;fhsh;fs;

130 130

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெந��ெப�8ச�,ெத&� பா�(த 
கிழ�� ப�க 2வD அைற /திய ஆ� 
சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  -uhf;fpahfTz;ld;GJ}h; > 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz;  : 1/180 Kjy;  1-484gp/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

131 131

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெந��ெப�8ச�,ெத&� பா�(த 
கிழ�� ப�க 3வD அைற /திய ஆ� 
சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  -uhf;fpahfTz;ld;GJ}h; >  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz;  : 1-485/- Kjy;  12011975/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

132 132

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெந��ெப�8ச�,வட��  பா�(த 
சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
ேமநக�வா�,எ218

midj;J thf;fhsh;fs;

19



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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133 133

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
சம(Dவ/ர$,கிழ�� ப�தியி� உ%ள 
வட�� பா�(த ந,  தா�8> க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெந��ெப�8ச�(வ கி)  
சம(Dவ/ர$ வா�,எ218

midj;J thf;fhsh;fs;

134 134

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
சம(Dவ/ர$,வட�� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
ேஜ.ேஜ.நக�வா�,எ218

midj;J thf;fhsh;fs;

135 135

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி 
�Sவ�ப�� 641602,வட�� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த ஆ�.சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - g+Ytg;gl;b  thh;L   8> 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz; :  /8-71 Kjy;  8-144gp/  )

midj;J thf;fhsh;fs;

136 136

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி 
�Sவ�ப�� 641602,ெத&� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த ஆ�.சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - g+Ytg;gl;b  thh;L   8>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz; :8-145/- Kjy;  2741/  )

midj;J thf;fhsh;fs;

137 137

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி, 
�Sவ�ப�� 641602,கிழ�� பா�(த 
ம(திய ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
ந�ல�பாநக�வா�,எ219

midj;J thf;fhsh;fs;

138 138

அர> உய� நிைல�ப%ளி �Sவ�ப�� 
641602,ெத&� ப�தியி� கிழ�� 
பா�(த க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
�Sவ�ப��வா�,எ219

midj;J thf;fhsh;fs;

139 139
அர> உய� நிைல�ப%ளி �Sவ�ப�� 
641602,வட�� பா�(த ஆ�.சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
�Sவ�ப�� வா�, எ2 19

midj;J thf;fhsh;fs;

20



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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140 140

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி 
�Sவ�ப�� 641602,ெத&� பா�(த 
ம(திய ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி)  
�Sவ�ப��வா�,எ2 19

midj;J thf;fhsh;fs;

141 141

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க �ப%ளி 
�Sவ�ப�� 641602,வட�� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த ஆ�.சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
�Sவ�ப�� வா�, எ2 19

midj;J thf;fhsh;fs;

142 142

அர> உய� நிைல�ப%ளி �Sவப�� 
641602,ெத&� ப�தியி� கிழ�� 
பா�(த ஆ�.சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
ப2�ய�நக� வா�,எ2 16

midj;J thf;fhsh;fs;

143 143
அர> உய�நிைல�ப%ளி �Sவ�ப�� 
641 602,வட�� பா�(த J,த� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
�?வப��வா�,எ2 19

midj;J thf;fhsh;fs;

144 144

அர> உய� நிைல�ப%ளி �Sவ�ப�� 
641602,ேம&� ப�க$ கிழ�� பா�(த 
வட�� ப�தி /திய க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
�?வப��வா�,எ2 19

midj;J thf;fhsh;fs;

145 145

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பா2�ய�நக� -641603,ெத&� பா�(த 
கிழ�� ப�தியி� உ%ள அறிவிய� 
ஆB4 Jட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி)  9$@�(தி 
நக�வா�,எ2 19

midj;J thf;fhsh;fs;

146 146

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பா2�ய�நக� -641603,வட�� பா�(த 
ேம&� ப�தியி� உ%ள க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
பா2�ய�நக�வா�,எ2 16

midj;J thf;fhsh;fs;

21



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

147 147

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பா2�ய�நக� -641603,வட�� ப�தி 
உ%ள ெத&� பா�(த கிழ�� அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ 
கி)பா2�ய�நக� 16

midj;J thf;fhsh;fs;

148 148

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பா2�ய�நக� -641603,ெத&� 
ெதா�தி வட�� பா�(த 
கிழ�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி)  
ெபா�ன$மா% நக� ேலஅ4�வா�,எ2 16 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
தி�நக�வா�,எ219 ,

 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி)  
ச(யாகாலனிவா�,எ219

midj;J thf;fhsh;fs;

149 149

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
பா2�ய�நக�,கிழ�� /திய ஆ� சி 
க��ட$ பா�(த ேம&க(திய பி�வி� 
(அைற எ2 14)

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
பா2�ய�நக� கிழ��வா�,எ216 , 2.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
அ�ைனச(யாகாலனிவா�,எ219 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) 
-ெந��ெப�8ச� (வ கி) ெபா�ன$மா%நக�வா�,எ219

midj;J thf;fhsh;fs;

150 150

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பா2�ய�நக�,ேம&� ப�திகிழ�� 
பா�(த சிெம2�  ந,க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) பா2�ய� 
நக�வா�,எ2 16

midj;J thf;fhsh;fs;

151 151

அர> உய�நிைல�ப%ளி 
பா2�ய�நக�,வட�கி� இ�5D 
1வD அைற பா�(த ெத�ேம&� 
ெதா�தி கிழ�� /திய ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) பா2�ய� 
நக�வா�,எ2 16

midj;J thf;fhsh;fs;

152 152

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
பா2�ய�நக� 641602,ெத&� ப�தி 
ெம&கிலி�5(D 2வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - Br;rh;]; fhydp  thh;L   8>   
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

153 153

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
பா2�ய�நக� 641602,வட�கி� 
இ�5D 2வD அைற பா�(த 
ெத�ேம&� ெதா�தி கிழ�� /திய 
ஆ� சி க��ட$

2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - mz;z efh;  thh;L   8>
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

22



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

154 154

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
பா2�ய�நக� 641602,வட�கி� 
இ�5D 3வD அைற பா�(த 
ெத�ேம&� ெதா�தி கிழ�� /திய 
ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
ெபா�ன$மா% நக�வா�,எ219

midj;J thf;fhsh;fs;

155 155

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
பா2�ய�நக� 641602,ேம&� 
ெதா�தியி� கிழ�� பா�(த /திய 
ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ.கி)  
அ2ணாநக� வா�, எ2 17 ,

 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) ம&0$ 
ெசௗ2ட$ம� ேகாயி�வ Aதிவா�,எ216 ,

 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச�(வ கி) 
அ2ணாநக� கிழ��வா�,எ217 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) 

midj;J thf;fhsh;fs;

156 156

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
பா2�ய�நக� 641602,கிழ��  பா�(த 
வட�கிலி�5D 7வD அைற(4வD 
வ��/ அைற)

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ.கி) 
ெபா�ன$மா% நக�வா�,எ219 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
ெந��ெப�8ச� (வ.கி) ேசர� நக�வா�,எ217 ,

 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ.கி)  ேசாழ� 
நக� வா�, எ2 17 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
ெந��ெப�8ச� பா2�ய� நக�வா�,எ216

midj;J thf;fhsh;fs;

157 157

9�� ெம����ேலச� 
ப%ளி,அ2ணா நக�-641602,கிழ�� 
பா�(த வட�கி� இ�5D 4வD 
அைற(Fேகஜி அ-வ��/ அைற)

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ.கி) 
பா2�யநக�வா�,எ2 16

midj;J thf;fhsh;fs;

158 158

9�� ெம����ேலச� 
ப%ளி,அ2ணா நக�-641602,(எ�ேகஜி-
பி வ��பைற)  கிழ�� பா�(த 
வட�கி� இ�5த 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெந��ெப�8ச�(வ.கி) 
அ2ணாநக�வா�,எ2 17

midj;J thf;fhsh;fs;

159 159

9�� ெம����ேலச� 
ப%ளி,அ2ணா நக�-641602,கிழ�� 
ப�க$ க��ட$ பா�(த வட�� 
பா�(த கிழ�கி� இ�5D 1வD அைற 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ கி) 
அ2ணாநக� வ.எ2 17

midj;J thf;fhsh;fs;

160 160

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப%ளி 
அ2ணாநக� 641602,வட�� பா�(த 
ேம&� ப�க க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ.கி) 
காமராஜ�நக�வா�,எ217 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
ெந��ெப�8ச� (வ.கி) ேசாழ�நக�வா�,எ217

midj;J thf;fhsh;fs;

23



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

161 161

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க�ப%ளி 
அ2ணாநக� 641602,ெத&� பா�(த 
ஓ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெந��ெப�8ச� (வ.கி) 
ேஜ.பி.நக�வா�,எ217 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
ெந��ெப�8ச�(வ.கி) எ$ ஜி ஆ�.நக�வா�,எ217

midj;J thf;fhsh;fs;

162 162

ஊரா�சிஒ�றியஆர$ப�ப%ளி 
கPச$பாைளய$,ெத&� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - fQ;rk;ghisak;  thh;L .1>  
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

163 163

ஊரா�சிஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
கPச$பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
/திய  க��ட$ வட�� பா�(( 2$ 
எ2 அைற

2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uhjh efh;  thh;L .1> 
 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

164 164

ஊரா�சிஒ�றியஆர$ப�ப%ளிகPச$பா
ைளய$,வட��  பா�(தகிழ��ப�தி 
ஓ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
அறிெவாளிநக�வா�,எ221 ,                                                                            

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
மாகாளிய$ம�ேதா�ட$வா�,எ221

midj;J thf;fhsh;fs;

165 165

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெதா��யம2ணைர,வட�� ப�தி 
ெத&� பா�(த சிெம2� க��ட$ 
ேம&� பா�(த 9தலா$ எ2 அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
ெதா��யம2ணைரவா�,எ221

midj;J thf;fhsh;fs;

166 166

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந,நிைல�ப%ளிெதா��யம2ணைர 
641607,ெத&� பா�(த தா�8> க��ட$ 
7வD வ��/ அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
எ$.ஜி.ஆ�காலனிவா�,எ221

midj;J thf;fhsh;fs;

167 167

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந,நிைல�ப%ளிெதா��யம2ணைர 
641607,ேம&� ப�தியி� கிழ�� 
பா�(த வட�கிலி�5D 2வD அைற 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
ெதா��ய ம2ணைர வி�4வா�,எ221 , 2.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர(வ.கி) 
ஐCவ�யாகாலனி 21

midj;J thf;fhsh;fs;

24



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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168 168

ெபா�னி ந�ச� & பிைரம� ப%ளி-
ச(யா காலனி,ம2ணைர 
641607,ேம&� ப�தியி� கிழ�� 
பா�(த வட�கிலி�5D 1வD அைற 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
பார�பாைளய$வா�,எ23

midj;J thf;fhsh;fs;

169 169

ெபா�னி ந�ச� & பிைரம� ப%ளி-
ச(யா காலனி,ம2ணைர 
641607,வட�� பா�(த ெத&� ப�தி 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர (வ.கி) 
பார�பாைளய$ 33

midj;J thf;fhsh;fs;

170 170

ெபா�னி ந�ச� ம&0$ பிைரம� 
ப%ளி,ச(யா காலனி 
ம2ணைர,வட�� பா�(த ெத&� 
ப�தியி� உ%ள க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர(வ.கி) 
ச(தியா காலனி கிழ�� வா�, எ233

midj;J thf;fhsh;fs;

171 171

ைந�தி வி(யா பவ� ப%ளி-
ம2ணைர-641607,வட�� பா�(த 
ெத&� ப�தியி� உ%ள க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர(வ.கி) 
ச(தியாகாலனி வா�,எ233

midj;J thf;fhsh;fs;

172 172

ைந�தி வி(யா பவ� ப%ளி-
ம2ணைர-641607,வட�� பா�(த 
ெத&� ப�தியி� உ%ள க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 4வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய ம2ணைர(வ.கி) ஆ� 
ேக ஜி நக�வா�,எ233 ,                                                                                        

                     2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய 
ம2ணைர(வ.கி) சாைள ேம, வா�,எ233 ,                                       

                                                               3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��ய 
ம2ணைர(வ.கி) கCபா ம2ணைரவா�,எ233 ,                          

midj;J thf;fhsh;fs;

173 173

ைந�தி வி(யா பவ� ப%ளி-
ம2ணைர-641607,வட�� பா�(த 
ெத&� ப�தியி� உ%ள க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 5வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெதா��யம2ணைர (வ.கி) 
பார�பாைளய$ வா�,எ2 33

midj;J thf;fhsh;fs;

174 174

ைந�தி வி(யா பவ� ப%ளி-
ம2ணைர-641607,கிழ�� பா�(த 
ேம&� ப�தியி� 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��யம2ணைர (வ.கி) 
ம2ணைரவா�,எ233 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��யம2ணைர (வ.கி) 
ெகாள�கா,வா�,எ233 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெதா��யம2ணைர(வ.கி) 
ெவ�கடாசலபதி நக�வா�,எ233 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) 

midj;J thf;fhsh;fs;

25



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

175 175
மாநகரா�சி உ. நி.ப-�மா� நக�,கிழ�� 
பா�(த ேம&� ப�தியி� 2 வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh; Kjy; tPjp  thh;L   1>   
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

176 176
மாநகரா�சி உ. நி.ப-�மா� நக�,கிழ�� 
பா�(த ேம&� ப�தியி� 3 வD அைற

2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh; 3tJ tPjp  thh;L   1>  3.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  t.c.rp efh; 4tJ tPjp  thh;L   1>  4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  
 t.c.rp efh;  thh;L   1>  5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh;   tlf;F 
tPjp    1>  6.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh;  2tJ tPjp thh;L   1>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

177 177
மாநகரா�சி உ. நி.ப-�மா� நக�,கிழ�� 
பா�(த ேம&� ப�தியி� 4வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh;   tlf;F tPjp    1>  2.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  t.c.rp efh;  tlf;F 3tJ tPjp    3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  
t.c.rp efh;  tlf;F 4tJ tPjp    4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh;   
tlf;F 5tJ tPjp  thh;L   1> 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;    

midj;J thf;fhsh;fs;

178 178
மாநகரா�சி உ. நி.ப-�மா� நக�,ெத&� 
 பா�(த வட�� ப�தி ஓ�, க��ட$

5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  t.c.rp efh;  thh;L   1>                 6.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  v];.V.gp gs;spthry;> V.tp.gp Ny mTl; 7.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  t.c.rp efh;   tlf;F 6tJ tPjp  8.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  
khpaefh.                                 9.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  khpaefh;  
re;J  thh;L   1> 10.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  mUsg;gh  Njhl;lk;  thh;L   

midj;J thf;fhsh;fs;

179 179

மாநகரா�சி ந, நிைல�ப%ளி 
ேதவா�க/ர$,கிழ�� க��ட$ெத� 
ப�தியி� ேம&� பா�(த @�றாவD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ரா$நக� 3வD வ Aதிவா�,எ225 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - ரா$நக� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ரா$நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -ரா$நக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ225 , 5.தி���� (ந) க�காநக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ225 , 6.தி���� (மாநகரா�சி) -க�காநக� 3வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

180 180

இ�பா�� ஜAஸC ெம��கிேலச� 
உய�நிைல�ப%ளி அ�ேக�பாைளய$ 
ேரா,,கிழ�� க��ட$ ெத� 
ப�தியி� ேம&� பா�(த 9தலாவD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - பி8ச$பாைளய$ இ�ேட� 
ேரா,வா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ராைமயா 
காலனி கிழ�� 9த� வ Aதிவா�,எ225

midj;J thf;fhsh;fs;

181 181

இ�பா�� ஜAஸC ெம��கிேலச� 
உய�நிைல�ப%ளி அ�ேக�பாைளய$ 
ேரா,,எ வி 3வD அைற ேம&� 
பா�(த கிழ�� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ராைமயா காலனி கிழ�� 2வD 
வ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                           

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ராைமயா காலனி ேம&� 1வD 
வ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                           

3.தி���� (மாநகரா�சி) -ராைமயா காலனி ேம&� 2வD 
வ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                          

midj;J thf;fhsh;fs;

26



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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182 182

இ�பா�� ஜAஸC ெம���ேலடச� 
உய�நிைல�ப%ளி அ�ேக�பாைளய$ 
ேரா,,கிழ�� ப�தியி� இ�5D 
வடேம&� பா�(த 2வD அைற 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெஜ(DபாB ேகாவி5Dஜி ெத&� 
ச5Dவா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - காமராஜ நக� 
9த� வ Aதிவா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - காமராஜ 
நக� 2வD வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
காமராஜ நக� 3வD வ Aதிவா�,எ225 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) - மகாலி�க/ர$ ேல அ4� 9த� 

midj;J thf;fhsh;fs;

183 183

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ேம�,�பாைள$,ேம&� ப�தி /திய 
க�ட(தி� வட�கிலி�5D 9த� 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெஜ(DபாB ேகாவி5Dஜி நக� 
1வDவ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                         

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெஜ(DபாB ேகாவி5Dஜி நக� 
IIவD வ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                            

      3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெஜ(DபாB ேகாவி5Dஜி நக� 
IIIவD வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -

midj;J thf;fhsh;fs;

184 184

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ேம�,�பாைள$,வட�� ப�தி 
க�ட(தி� ெத&� பா�(த அைற எ2 
112

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ேம�,�பாைளய$ Iவ Aதி 
வா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேம�,�பாைளய$ 
9த� வ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                         

                3.தி���� (மாநகரா�சி) - ேம�,�பாைளய$ II 

வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
ேம�,�பாைளய$ III வ Aதிவா�,எ225

midj;J thf;fhsh;fs;

185 185

பிச�உபகாரசாமிேம�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ ேரா,,வட�� 
பா�(த சிெம�� க��ட$ அைற எ� 
104

1.தி���� (மாநகரா�சி) - மகாலி�க/ர$ நா�காவD 
வ Aதிவா�,எ225 ,                                                                                                

2.தி���� (மாநகரா�சி) - ராம@�(தி நக� 9த� 
வ Aதிவா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - ராம@�(தி 
நக� 2வD வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ராம@�(தி நக� கிழ�� ேம&� வ Aதிவா�,எ225

midj;J thf;fhsh;fs;

186 186

பிச�உபகாரசாமிேம�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ ேரா,,கிழ�� 
ப�தி 1வD அைற ெத&� ப�தி 
ேம&� பா�(த சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �மா�நக� ேம&�வா�,எ225, 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - �மா� நக� நகரா�சி ப%ளி 
வ Aதிவா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - �மா� நக� 
கிழ�� 1வD வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மா� நக� கிழ�� 2வD வ Aதிவா�,எ225

midj;J thf;fhsh;fs;

187 187

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,கிழ�� ப�தி 
2வD அைற வட�� ப�தி ேம&� 
பா�(த சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - கா5தி நக�வா�,எ210 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -கா5தி நக� 1வD வ Aதிவா�,எ210 

, 3.தி���� (மாநகரா�சி) - கா5தி நக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ210 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -கா5தி நக� 
3வD வ Aதிவா�,எ210 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - கா5தி 
நக� கிராC 9த� வ Aதிவா�,எ210

midj;J thf;fhsh;fs;

188 188

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,கிழ�� பா�(த 
ேம&� க��ட$ வட�கிலி�5D 3வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - கா5தி நக� கிராC 2வD 
வ Aதிவா�,எ210 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - எ.வி.பி.ேல 
அ4� 9த� வ Aதிவா�,எ210 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
எ.வி.பி.ேல அ4� 2வD வ Aதிவா�,எ210 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - எ.வி.பி.ேல அ4� 3வD வ Aதிவா�,எ210 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) -எ.பி.நக�வா�,எ210 , 6.தி���� 

midj;J thf;fhsh;fs;

27



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

189 189

ெகா�� ேவளால� ெம���ேலச� 
ேம�நிைல� ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ ேரா,,ைமய ப�தி 
க��ட$ ெத&� பா�(த அைற எ2.19

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சி�காரேவல� நக� வி�4 
வ Aதிவா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ஏ.எC.க5தசாமி 
ேல அ4� 1வD வ Aதிவா�,எ28 ,                                                                  

                                 3.தி���� (மாநகரா�சி) -.எC.க5தசாமி ேல 
அ4� 2வD வ Aதிவா�,எ28 ,                                                                             

                     4.தி���� (மாநகரா�சி) -ஏ.எC.க5தசாமி ேல 

midj;J thf;fhsh;fs;

190 190

பிச�உபகாரசாமிஉய�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ ேரா,,ெத&� 
பா�(த க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -லலிதா$பா% 
ேகாவி�வா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ஆசி�ய� 
காலனி 2வD வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
ஆசி�ய� காலனி 3வD வ Aதிவா�,எ28 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ஆசி�ய� காலனி 1வD வ Aதிவா�,எ28 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) - அவினாசி ேரா,வா�,எ28

midj;J thf;fhsh;fs;

191 191

பிச�உபகாரசாமிஉய�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ ேரா,,ெத&� 
பா�(த வட�� ப�க 9த� அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - அ�ேக�பாைளய$ 
ேரா,வா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
ம�தாசல/ர$வா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
ஆசி�ய� காலணி 4-வD வ Aதிவா�,எ28 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ஆசி�ய�காலனிவா�,எ28

midj;J thf;fhsh;fs;

192 192

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,கிழ�� 
ப�தியி� வட�� பா�(த /திய 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ஆஷ� மி� ெதாழிலாள� காலனி 
2வD ெத�வா�,எ28

midj;J thf;fhsh;fs;

193 193

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,வட�� பா�(த 
ெத&� க��ட$ கிழ�கிலி�5D 3வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ஆஷ� மி� ெதாழிலாள� காலனி 
1வD ெத�வா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - Cைபட� 
காலனிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - ஆஷ� மி� 
ெதாழிலாள� காலனி 3வD ெத�வா�,எ28 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ப(மாவதி/ர$ கிழ�� 1வD 
வ Aதிவா�,எ210 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - ப(மாவதி/ர$ 

midj;J thf;fhsh;fs;

194 194

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப%ளி �மா� 
நக� வி ஒ சி நக� 641603,வட�� 
பா�(த ெத&� க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 2வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  jPaizg;G fhydp  thh;L   1>  2.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  GJj; Njhl;lk;  thh;L   1>  3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  M\h; 
efh; 1tJ tPjp  thh;L  1>  4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) M\h; efh; 2tJ tPjp 
thh;L  1>  5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  M\h; efh; 3tJ tPjp  thh;L   1>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

195 195

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப%ளி �மா� 
நக� வி ஒ சி நக� 
641603,கிழ�கிலி�5D 2வD அைற 
ெத&� பா�(த வட�� க��ட$

6.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  mtpdhrp NuhL  thh;L   1>  7.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  mz;zg;g+h;zh Ny mTl;  thh;L  1>  8.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)    ehuhazrhkp efh; >  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

28



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

196 196

மாநகரா�சி ெதாட�க�ப%ளி �மா� 
நக� வி ஒ சி நக� 641603,வட�� 
பா�(த /திய க��ட$ 3வD வட�� 
பா�(த அைற

1.தி���� (ந) ஆஷ� நக� 60 அ� ேரா,வா�,எ210 , 

2.தி���� (ந) ஆஷ�நக� 4வDவட�� 
1வD2வDேரா,வா�,எ210 , 3.தி���� (ந) ஆஷ�நக� 
ேம&�,ேம&� வ Aதி  வா�,எ210, 4.தி���� (ந) பாேவ5த� 
பாரதிதாச� நக�வா�,எ210 , 5.தி���� (ந) பாரதிதாச� 
நக� கா5தி நக�வா�,எ210

midj;J thf;fhsh;fs;

197 197

மாநகரா�சி ேம�நிைல�ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,வட�� பா�(த 
எ8 எ$ க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ப(மாவதி/ர$ வட�� 2வD 
வ Aதிவா�,எ210 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ப(மாவதி/ர$ 
வட�� 3வD வ Aதிவா�,எ210 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
ப(மாவதி/ர$ வட�� 4வD வ Aதிவா�,எ210 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -சி�காரேவல� நக� 1வD வ Aதிவா�,எ210 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) -சி�காரேவல� நக� 2வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

198 198

மாநகரா�சி ேம�நிைல�ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,வட�� பா�(த 
/திய க��ட$ ேம&�கிலி�5D 3வD 
அைற

8.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  [Pth fhydp  thh;L   .2>  99.ntspehl;L tho; 
thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

199 199

மாநகரா�சி ேம�நிைல�ப%ளி 
ப(மாவதி/ர$ 641603,வட�� அைற 
எ2 401 ெத&� பா�(த ம(திய நிைல 
க��ட$ 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சி�காரேவல� நக� வி�4 
வ Aதிவா�,எ28 ,                                                                                              

2.தி���� (மாநகரா�சி) - ஏ.எC.க5தசாமி ேல அ4� 1வD 
வ Aதிவா�,எ28 ,                                                                                                

3.தி���� (மாநகரா�சி) -.எC.க5தசாமி ேல அ4� 2வD 
வ Aதிவா�,எ28 ,                                                                                             

midj;J thf;fhsh;fs;

200 200

பிச� உபகாரசாமி ேம�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ேரா,,வட�� 
பா�(த ேம&கிலி�5D 9த� அைற 
ெத�கிழ�� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -அ2ணா காலனிவா�,எ210,            

  2.தி���� (மாநகரா�சி) -காத� ேல அ4�வா�,எ28 ,             

  3.தி���� (மாநகரா�சி) -பா/ஜி நக� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ28 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - பா/ஜி நக� 
9த� வ Aதிவா�,எ29 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - பா/ஜி 
நக� 2வD வ Aதிவா�,எ29 , 6.தி���� (மாநகரா�சி) - 

midj;J thf;fhsh;fs;

201 201

இ�ேப�� ஜAசC ெம���ேலச� 
ேம� நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$,ெத&� பா�(த 
வடகிழ�� க��ட$ 1 -tJ  அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$ கிழ�� 1வD 
வ Aதி (ேநதாஜி வ Aதி)வா� 9, 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
�மாரன5த/ர$ கிழ�� 2வD வ Aதி (காமராV வ Aதி)வார 9, 

3.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$ கிழ�� 3வDவ Aதி 
(ரா$�மா� வ Aதி)வ9 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மாரன5த/ர$ கிழ�� 4வD வ Aதிவா�,எ29 , 5.தி���� 

midj;J thf;fhsh;fs;

202 202

இ�ேப�� ஜAசC ெம���ேலச� 
ேம� நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$,ெத&� பா�(த 
ம(திய நிைல க��ட$ 
ேம&கிலி�5D 4வD அைற எ2 404

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$ ெத&� 5வD 
வ Aதிவா�,எ29 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$ 
ெத&� 6வD வ Aதிவா�,எ29 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மாரன5த/ர$ 1வD வ Aதிவா�,எ29 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -�மாரன5த/ர$ 2வD வ Aதிவா�,எ29 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) -காமா�சிய$ம� ேகாவி� 

midj;J thf;fhsh;fs;

29



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

203 203

இ�ேப�� ஜAசC ெம���ேலச� 
ேம� நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
ம(திய நிைலயி� அைற எ2 405

1.தி���� (மாநகரா�சி) - காமா�சிய$ம� ேகாயி� 
ெத�வட� வ Aதிவா�,எ29 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மரான5த/ர$ CJ� வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) - �மரான5த/ர$ ெத&� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ29 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -�மரான5த/ர$ 
ேம&� 1வD வ Aதிவா�,எ29 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - 

midj;J thf;fhsh;fs;

204 204

பிச� உபகாரசாமி ேம�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ேரா,,ெத&� ப�தி 
க��ட$ வட�� பா�(த 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -�மாரன5த/ர$ வட�� 2வD 
வ Aதிவா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -�மரான5த/ர$ 
ேம&� 3வD வ Aதிவா�,எ28, 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மரான5த/ர$ ேம&� 4வD வ Aதிவா�,எ29 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - �மரான5த/ர$ ேம&� 5வD 
வ Aதிவா�,எ29 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - ம�தாசல/ர$ 

midj;J thf;fhsh;fs;

205 205

பிச� உபகாரசாமி ேம�நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$ேரா,,ேம&� /ற 
தா�> க��ட$ கிழ�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$ வட�� 9த� 
வ Aதிவா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -�மாரன5த/ர$ 
வட�� 3வD வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மாரன5த/ர$ வட�� 4வD வ Aதிவா�,எ28 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$ வட�� 7வD 
வ Aதிவா�,எ28 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) -�மாரன5த/ர$ 

midj;J thf;fhsh;fs;

206 206

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
�மாரன5த/ர$மாநகரா�சி 
ந,நிைல�ப%ளி 
�மாரன5த/ர$,கிழ�� ப�க க��ட$ 
ேம&� பா�(த வட�கிலி�5D 9த� 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - /கW$ ெப�மா% 4வD 
வ Aதிவா�,எ29 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரன5த/ர$  
ம(திய வ Aதிவா�,எ29 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
�மாரன5த/ர$ ேம&� 6வD வ Aதிவா�,எ29 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -�மாரன5த/ர$ ேம&� 7வD 
வ Aதிவா�,எ29

midj;J thf;fhsh;fs;

207 207

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
�மாரன5த/ர$,வடகிலி�5D 2வD 
அைற ேம&� ப�திகிழ�� பா�(த 
சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ராஜ வ Aதிவா�,எ28,                                  

2.தி���� (மாநகரா�சி) -க��பராய� ேகாயி� 
வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரான5த/ர$ 
ம(திய வ Aதி (அ2ணா வ Aதி)வா�,எ29 ,                                                

                                             4.தி���� (மாநகரா�சி) - பா/ஜி நக� 
2வD வ Aதிவா�,எ29 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) -மகா(மா 

midj;J thf;fhsh;fs;

208 208

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
�மாரன5த/ர$,வட�கிலி�5D 3வD 
அைற ேம&�  பா�(த சிெம2� 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �மரான5த/ர$ கிழ�� வி�4 
4வD வ Aதிவா�,எ29 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மரான5த/ர$ கிழ�� வி�4 3வD வ Aதிவா�,எ29 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -�மரான5த/ர$ கிழ�� வி�4 
2வD வ Aதிவா�,எ29 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மரான5த/ர$ கிழ�� வி�4 1வD வ Aதிவா�,எ29 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

209 209

நகரா�சிஆர$ப�ப%ளி, 
�மரான5த/ர$,வட�� பா�(த ெத&� 
ப�தி க��ட$ ேம&�கிலி�5D 1வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - மா�ய$ம� ேகாவி� 
வ Aதிவா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ேகா�ைட( 
ேதா�ட$வா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெச2பக$ 
நக�வா�,எ28 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -ெவ�கட�பா 
ேல அ4� ெமயி� ேரா,வா�,எ28 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ெவ�கட�பா ேல அ4� 9த� 

midj;J thf;fhsh;fs;

30



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

210 210

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி-
�மரான5த/ர$,ெத&� /ற கிழ�� 
தா�> க��ட$ வட�� பா�(த 
ேம&��லி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - பி8ச$பாைளய$ 5வD 
வ Aதிவா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - பி8ச$பாைளய$ 
6வD வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
பி8ச$பாைளய$ 7வD வ Aதிவா�,எ28 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - பி8ச$பாைளய$ பPசாய(D 
ேரா,வா�,எ28 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - 

midj;J thf;fhsh;fs;

211 211

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
தி�நAலக2ட/ர$,வட�� ப�தி 1வD 
அைற ெத�ேம&� பா�(த ஆ� சி 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எC வி காலணி கிழ�� 1வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -எC வி 
காலணி கிழ�� 3வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) - எC வி காலணி கிழ�� 4வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -எC வி 
காலணி கிழ�� 5வD வ Aதிவா�,எ224

midj;J thf;fhsh;fs;

212 212

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
தி�நAலக2ட/ர$,ேம&கிலி�5D 
3வD அைற ெத&� பா�(த க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எC வி காலணி கிழ�� 6வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -எC வி 
காலணி கிழ�� 7வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -எC வி காலனி கிழ�� 2வD ெத� 
வா�,எ226

midj;J thf;fhsh;fs;

213 213

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி , 

தி�நAலக2ட/ர$,ெத&� பா�(த 
ேம&� ப�தியி� வட�கிலி�5D 
9த� அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -எC வி காலனி 3வD வ Aதி 
வா�,எ29 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி 
கிழ�� 2வD ெத�வா�,எ29 ,                                                                      

                     3.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 
8வD 9வD வ Aதிவா�,எ29 ,                                                                               

               4.தி���� (மாநகரா�சி) - �எC.ஆ�.ேல அ4�  

midj;J thf;fhsh;fs;

214 214

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
தி�நAலக2ட/ர$,ெத&� ப�தி 
கிழ�� பா�(த க��ட$ வட�� 
பா�(த ேம&�கிலி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - இள�ேகா நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ226 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - இள�ேகா நக� 
2வD வ Aதிவா�,எ226 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -இள�ேகா 
நக� 4வD வ Aதிவா�,எ226 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
இள�ேகா நக� �0�� 2வD வ Aதிவா�,எ226, 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -இள�ேகா நக� �0�� 4வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

215 215

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
தி�நAலக2ட/ர$,வட�� பா�(த 
2வD க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�நAலக2ட/ர$ வட�� 1வD 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
தி�நAலக2ட/ர$ ெமயி� ேரா,வா�,எ227 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) - தி�மைல நக� �0�� 4வD 
வ Aதிவா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

216 216

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
தி�நAலக2ட/ர$,வட�� பா�(த 
1வD க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�நAலக2ட/ர$ வட�� 2வD 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
தி�நAலக2ட/ர$ வட�� 3வD வ Aதிவா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

31



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

217 217

மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளிெநசவாள�காலனி 
641602,tlf;F gFjp njw;F ghh;j;j fl;blk; 2tJ miw

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  jpUkiy efh; 1tJ tPjp  thh;L  10>  2.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  jpUkiy efh; 2tJ tPjp thh;L  10>  99.ntspehl;L tho; 
thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

218 218

மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளிெநசவாள�காலனி 
641602,tlf;F gFjp njw;F ghh;j;j fl;blk; njw;F gFjp 1tJ 

miw

3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  jpUkiy efh; 3tJ tPjp  thh;L  10>  4.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  jpUkiy efh; 4tJ tPjp  thh;L  10>  5.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  jpUkiy efh; 1tJ FWf;F  tPjp  thh;L  7>  6.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  jpUkiy efh; 2tJ FWf;F tJ tPjp thh;L  7>  
7.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  jpUkiy efh; gps;isahh; Nfhtpy; tPjp  thh;L  

midj;J thf;fhsh;fs;

219 219

நி�மலா ெம���ப%ளி 
எ$.எC.நக�,வட�� பா�(த ட�8> 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - nry;tuhR efh; 1tJ tPjp  thh;L .11>  
2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - nry;tuhR efh; 2tJ tPjp  thh;L .11>  
3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - nry;tuhR efh; nkapd; NuhL   thh;L .11>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

220 220

நி�மலா ெம���ப%ளி 
எ$.எC.நக�,ேம&� ப�தி ெத&� 
பா�(த க��ட$ கிழ�கிலி�5(D 
1வD அைற

4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  -nry;tyl;Rkp efh;  thh;L .11>  99.ntspehl;L 
tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

221 221

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
தி�நAலக2ட/ர$,கிழ�� பா�(த 
வட�கி� இ�5D 2வD அைற ேம&� 
ப�க வட�� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�மைல நக� பி%ைளயா� 
ேகாவி� 2வD வ Aதிவா�,எ226 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - 
தி�மைலநக� �0�� 1வD வ Aதிவா�,எ226 ,                               

                             3.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�மைலநக� ெத&� 
1வD வ Aதிவா�,எ226,                                                                                           

4.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�மைலநக� ெத&� 2வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

222 222

மாநகரா�சி உய�நிைல�ப%ளி 
ெநசவாள�காலனி 641602,ேம&� ப�தி 
1வD அைற கிழ��  ப�தி  பா�(த 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெநசவாள� காலனி 1வD 
வ Aதிவா�,எ226 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ெநசவாள� 
காலனி 2வD வ Aதிவா�,எ226 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
தி�வ%
வ� நக� 1வD வ Aதி  வா�,எ226 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - /திய 60அ� ேரா,  வா�,எ226

midj;J thf;fhsh;fs;

223 223

மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளிெநசவாள�காலனி 
641602,வட�� பா�(த ெத&� ப�தி 
தா�> க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - கா�ட�மி� ேரா, வா�,எ226 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -கா�ட�மி� ேரா, 1வD வ Aதி  
வா�,எ226 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -கா�ட�மி� ேரா, 
2வD வ Aதி  வா�,எ226 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
கா�ட�மி� ேரா, 3வD வ Aதி  வா�,எ226 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) - க2ணகி நக� 1-வD வ Aதி  வா�,எ226 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

32



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

224 224

மாநகரா�சி உய�நிைல�பா%ளி 
ெநசவாள�காலனி 641602,வட��  
பா�(த ெத&� ப�தி சிெம2� 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -தி�வ%
வ� நக� 5-வD வ Aதி  
வா�,எ226 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�வ%
வ� நக� 
கிழ�� 1-வD வ Aதிவா�,எ226 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
இராஜாஜி நக�வா�,எ226 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
இராஜாஜி நக� 9த� வ Aதிவா�,எ226 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -இராஜாஜி நக� 2-வD வ Aதிவா�,எ226 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

225 225

நி�மலா ெம���ப%ளி 
எ$.எC.நக�,வட��  ப�தியி� 
ேம&� பா�(த க��ட$ 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - இ5திரா நக�வா�,எ227 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.எC. நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ227 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - ேஜ.பி.எ$. நக� 
ேம&�வா�,எ227 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -MP நக� 
@�றவD வ Aதி , JP நக�வா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

226 226

நி�மலா ெம���ப%ளி 
எ$.எC.நக�,ேம&� பா�(த வட�� 
க��ட(தி� 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எ$.எC. நக� 1வD 
ெத�வா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - எ$.எC. நக� 
2வD ெத�வா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

227 227

மாநகரா�சி Dவ�க�ப%ளி எ$ எC 
நக�,ேம&� பா�(த வட�� 
க��ட(தி� 3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.எCநக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - .எ$.எC. நக� 
வ Aதி  4வா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

228 228

மாநகரா�சி Dவ�க�ப%ளி எ$ எC 
நக�,ேம&� பா�(த வட�� 
க��ட(தி� 4வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �.எ$.எC. நக� 1 வD 
வ Aதிவா�,எ222 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -�.எ$.எC. நக� 
2வD வ Aதிவா�,எ222 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - �.எ$.எC. 

நக� 3 வD வ Aதிவா�,எ222 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�.எ$.எC. நக� வ Aதி  5வா�,எ222

midj;J thf;fhsh;fs;

229 229
மாநகரா�சி Dவ�க�ப%ளி எ$ எC 
நக�,வ��� பா�(த 3வD க��ட$ 1.தி���� (மாநகரா�சி) -அ�%ேஜாதி நக�வா�,எ222 midj;J thf;fhsh;fs;

230 230
மாநகரா�சி Dவ�க�ப%ளி எ$ எC 
நக�,வ��� பா�(த 2வD க��ட$ 1.தி���� (மாநகரா�சி) -அ�%ேஜாதி நக�வா�,எ222 midj;J thf;fhsh;fs;

33



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

231 231

நி�மலா ெம���ப%ளி 
எ$.எC.நக�,ேம&� ப�தியி�  
கிழ�� ப�க$ ெத&� பா�(த 3வD 
/திய க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ,e;jpuh efh;  Gwk;Nghf;F (vk;.v]; efh; ) thh;L  
 11 2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  re;jpuh fhydp  thh;L  11> 
3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  vk;.v]; efh;  3tJ tPjp  thh;L  11> 
4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  vk;.v]; efh;  nkapd; NuhL  thh;L  11>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

232 232

நி�மலா ெம���ப%ளி 
எ$.எC.நக�,ேம&� ப�தியி�  
கிழ�� ப�க$ ெத&� பா�(த 1வD 
/திய க��ட$

 5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  mk;Ngj;fhh; fhydp tlf;F   11>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

233 233

மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளிெநசவாள�காலனி 
641602,tlf;F gFjp njw;F ghh;j;j fl;blk; 3tJ miw

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ச5திரா காலனி 2-வD 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -எ$. எC. நக� - 

கிழ��வா�,எ227 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
மாகளிய$ம� ேகாவி� வ Aதிவா�,எ227 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - தி�வ%
வ� நக� 2வD வ Aதி 26 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -தி�வ%
வ� நக� 3வD வ Aதி 26 , 6.தி���� 

midj;J thf;fhsh;fs;

234 234

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி ெநசவாள� 
காலனி 641602,கிழ�� ப�தியி� 
இ�5D ெத&� பா�(த 1வD அைற 
/திய  ஆ�.சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ngUkhey;Y}h; NuhL  thh;L  10> 
2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  jpUePyfz;lGuk;  3tJ tPjp  thh;L  
3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  <.Mh;.gp efh; 1tJ tPjp  thh;L  11>  
4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ,sq;Nfh efh; 1tJ tPjp  thh;L  11>   
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

235 235

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி ெநசவாள� 
காலனி 641602,கிழ�� பா�(த ேம&� 
ப�தி சிெம2� க��ட$

4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ,sq;Nfh efh; 1tJ tPjp  thh;L  11>
5.jpUg;G+h; (khefuhl;rp)  ,sq;Nfh efh;  2tJ tPjp thh;L  11> 
6.jpUg;G+h(khefuhl;rp)  KUfhde;jGuk;  thh;L  11>
7.jpUg;G+h;khefuhl;rp)  KUfhde;jGuk;  extn. 1st thh;L11 
8.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  KUfhde;jGuk;  extn. 2tJ tPjp thh;L  11>  

midj;J thf;fhsh;fs;

236 236

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி ெநசவாள� 
காலனி 641602,கிழ�� ப�தியி� 2வD 
அைறயி� இ�5D கிழ�� ப�தி 
ெத&� பா�(த ஓ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�நAலக2ட/ர$ 9த� 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - 
தி�நAலக2ட/ர$ 2வD வ Aதிவா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

237 237

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி ெநசவாள� 
காலனி 641602,ெத�ேம&� ப�தி 
கிழ�� பா�(த தா�> க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�நAலக2ட/ர$ 4வD 
வ Aதிவா�,எ227, 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
தி�நAலக2ட/ர$ ம(திய வ Aதிவா�,எ227 ,                                      

                                                        3.தி���� (மாநகரா�சி) -
தி�நAலக2ட/ர$ ேகாவி�வ Aதிவா�,எ227 ,                                     

                                     4.தி���� (மாநகரா�சி) - இ.ஆ�.பி.நக� 2வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

34



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

238 238

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி ெநசவாள� 
காலனி 641602,ெத�கிழ�� க��ட$ 
வட�� பா�(த கிழ�கிலி�5D 3வD 
அைற 6ஆ$ வ��/

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ஈ.ஆ�.பி. நக� & எ$.எC. 

நக�வா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
இ.ஆ�.பி.ேல.அ4ட2 வD வ Aதிவா�,எ227 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -9�கான5த/ர$ வி�4 3வD 
வ Aதிவா�,எ227 ,                                                                                           

4.தி���� (மாநகரா�சி) -9�கான5த/ர$ கிராC 1வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

239 239

மாநகரா�சி Dவ�க �ப%ளி ெநசவாள� 
காலனி 641602,வட�� பா�(த ெத&� 
ப�தி க��ட$ ேம&கிலி�5D 1வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -நAதிய$மா% நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - நAதிய$மா% 
நக� 2வD வ Aதிவா�,எ227 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
9�கான5த/ர$ 9த� வ Aதிவா�,எ227 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -9�கான5த/ர$ 2 வD வ Aதிவா�,எ227 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) - இள�ேகாநக�வா�,எ227 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

240 240

இ�ேப�� ஜAசC ெம���ேலச� 
ேம� நிைல�ப%ளி 
அ�ேக�பாைளய$,வட�� பா�(த 
ெத&� ப�தி க��ட$ ேம&கிலி�5D

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சாCதி� நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -சாCதி� நக� 
2வD வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -சாCதி� 
நக� 3வD வ Aதிவா�,எ28 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
சாCதி� நக� 4வD வ Aதிவா�,எ28 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ம�தா8சல/ர$வா�,எ28

midj;J thf;fhsh;fs;

241 241

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ேம�,�பாைளய$ 
தி����,வடகிழ�கி� இ�5D 2வD 
அைர பா�(த ேம&� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - அPச� நக� 60அ� 
ேரா,வா�,எ28 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - அPச� நக� 
1வD வ Aதிவா�,எ28 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
மா�ய$ம� ேல அ4�வா�,எ28 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -அPச� நக� 3வD வ Aதிவா�,எ28, 

5.தி���� (மாநகரா�சி) - மா�ய$ம� நக�வா�,எ28 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

242 242

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ேம�,�பாைளய$ 
தி����,வடகிழ�கி� இ�5D 3வD 
அைர பா�(த ேம&� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ஜவக� நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ226 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ஜவக� நக� 
2வD வ Aதிவா�,எ226 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ஜவக� 
நக� 4வD வ Aதிவா�,எ226 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ஜவஹ� நக� 5வD வ Aதி 26

midj;J thf;fhsh;fs;

243 243

சாB ெம���ேலச� ப%ளி ரா$ நக� -

641602,வட�� ப�தியிலி�5D கிழ�� 
பா�(த 9த� அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ஆ0ேகா$ைப ெமயி� 
வ Aதிவா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ஆ0ேகா$ைப I 

வ Aதிவா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ஆ0ேகா$ைப 
IIIவD வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ஆ0ேகா$ைப IV வ Aதிவா�,எ225 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) -
பி. எ�. ேரா,வா�,எ225 , 6.தி���� (மாநகரா�சி) -) 

midj;J thf;fhsh;fs;

244 244

சாB ெம���ேலச� ப%ளி ரா$ நக� -

641602,வட�� ப�தி ேம&� பா�(த 
எ� ேக ஜி எ அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -9னிய�ப� ேகாவி� வ Aதி midj;J thf;fhsh;fs;

35



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

245 245

சாB ெம���ேலச� 4வD வ Aதி ரா$ 
நக�,வட�� ப�க(தி� நா�காவD 
அைற 10ஆ$ வ��ப அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) uhkehjGuk; tphpT 1tJ  thh;L  18>  2.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  uhkehjGuk; tphpT . 2tJ tPjp thh;L  3.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  v];.tp fhydp  nkapd; NuhL  tphpT 4.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  uhkehjGuk; 1tJ  thh;L 18>  5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) 
uhkehjGuk;  2tJ tPjp thh;L  18>  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

246 246

சாB ெம���ேலச� 4வD வ Aதி ரா$ 
நக�,வட�� ப�தி ேம&� பா�(த எ� 
ேக ஜி பி அைற

 6.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) uhkehjGuk;  3tJ tPjp  thh;L  18>  7.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp) uhkehjGuk;  4tJ tPjp( rth njw;F ) thh;L  18>                                                             
                                               8.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  
ntq;fNlrGuk;  1tJ tPjp  thh;L .19>  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

247 247

சாB ெம���ேலச� 4வD வ Aதி ரா$ 
நக�,வடகிழ�� பா�(த க��ட(தி� 
நா�காவD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ntq;fNl\Guk;  2tJ tPjp thh;L .19>  
2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ntq;fNl\Guk;  3tJ tPjp  thh;L .18. 
5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ntq;fNl\Guk;  tphpT tPjp  thh;L .19>  
6.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ntq;fNl\Guk;  5tJ tPjp thh;L .19>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

248 248

சாB ெம���ேலச� 4வD வ Aதி ரா$ 
நக�,வட�கி� எதி�ெகா2,%ள 
கிழ�� க��ட$ 1st அைற

 3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ntq;fNl\Guk;  4tJ tPjp thh;L .19>  
4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  ntq;fNl\Guk;  Njhg;G NJhl;lk;  W  .19 
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

249 249

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி எC வி 
காலனி,ேம&� ப�தயி� வட�� 
பா�(த க��ட(தி� ேம&கிலி�5D 
இர2டாவD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 1வD வ Aதி 
வா�,எ226 , 

2. தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 2வD வ Aதி 
   வா�,எ2  , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 3வD வ Aதி 
வா�,எ2  

midj;J thf;fhsh;fs;

250 250

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி எC வி 
காலனி,வட�� பா�(த கிழ�கி� 
உ%ள 3வD அைற

தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 5வD வ Aதி 
வா�,எ2  
 தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 6வD வ Aதி 
வா�,எ2                                                
             தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 
7வD வ Aதி வா�,எ2 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;

midj;J thf;fhsh;fs;

251 251

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி எC வி 
காலனி,வ�ேம&� ந, அைற பா�(த 
ெத&� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -எC.வி.காலனி வி�4 8வD 
வ Aதிவா�,எ226,                                                                                                 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி வி�4 9வD 
வ Aதிவா�,எ226 ,                                                                                                       

3.தி���� (மாநகரா�சி) -எC.வி.காலனி 
வட��வா�,எ209 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -ேஜாதி நக� 

midj;J thf;fhsh;fs;

36



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

252 252

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி எC வி 
காலனி,வட�� பா�(த  1வD அைற  
ெத&� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேஜாதி நக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ209 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி 
1வD வ Aதிவா�,எ209 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
எC.வி.காலனி 4வD  வ Aதிவா�,எ226 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி 5வD  வ Aதிவா�,எ226 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலனி 6வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

253 253

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி, 
ேம�,�பாைளய$,வட�� பா�(த 
3வD அைற  ெத&� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலணி 2வD 
வ Aதிவா�,எ226, 2.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.வி.காலணி 
3வD வ Aதிவா�,எ209, 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
எC.வி.காலணி ெத&� /ற$ேபா��வா�,எ209 , 

4.தி���� (மாநகரா�சி) -எC.வி.காலணி வட�� 
/ற$ேபா��வா�,எ209

midj;J thf;fhsh;fs;

254 254

மாநகரா�சி ந,நிைலப%ளி 
ேதவா�க/ர$,வட�� ப�க$ பா�(த 
ந, அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - Dைரசாமி/ர$ 1வD 
வ Aதிவா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - Dைரசாமி/ர$ 
2வD வ Aதிவா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
பி.எC.எC நக�வா�,எ225 ,               4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - அவனாசி ேரா, �0�� ேரா, (சரவணா 
வ Aதி)வா�,எ225 ,                                                                                            

midj;J thf;fhsh;fs;

255 255

மாநகரா�சி ந,நிைலப%ளி 
ேதவா�க/ர$,ேம&� ப�தியி� உ%ள 
ந, அைற ெத&� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ல�>மி நக� இர2டாவD 
வ Aதிவா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ல�>மி நக� 
@�றாவD வ Aதிவா�,எ225, 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ல�>மி நக� நா�கா$ வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ல�>மி நக� ஐ5தா$ வ Aதிவா�,எ225 , 

5.தி���� (மாநகரா�சி) - ல�>மி நக� 6வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

256 256

மாநகரா�சி ந,நிைலப%ளி 
ேதவா�க/ர$,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த ம(திய அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ல�>மி நக� 9�ைல 
வ Aதிவா�,எ225 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ெப�மாந�?� 
வ Aதி (ெத�)வா�,எ225 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - ல�>மி 
நக� வட�� வ Aதிவா�,எ225 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ல�>மி நக� 9த� வ Aதிவா�,எ225 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ல�>மி நக� எ�Cெட�ச�வா�,எ225

midj;J thf;fhsh;fs;

257 257

ெவ�கடாசலபதி நகரா�சி 
ஆர$ப�ப%ளி ,ெகா��நக�,9த� 
அைற ேம&� பா�(த ஓ�, க��ட$ 
கிழ�� ப�தி

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெகா�� நக� 2வD 
வ Aதிவ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ெகா�� 
நக� 3வD வ Aதிவ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
Y�யா நக�  2வD வ Aதி பி��Vேவ காலனிவ Aதிவா�,24 , 

4.தி���� (மாநகரா�சி) - பி��Vேவ காலனி வி�4 9த� 
வ Aதிவா�,எ224 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) -பி��Vேவ 

midj;J thf;fhsh;fs;

258 258

ெவ�கடாசலபதி மாநகரா�சி 
Dவ�க�ப%ளி ெகா��நக�,ைமய 
ப�தியி� ெத&� பா�(த க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெகா��நக� 1வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ெகா��நக� 
4வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ெகா�� 
நக� ஆர$ப ப%ளி வ Aதிவா�,எ224 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ெகா�� நக�  வி�4 1வD வ Aதிவா�,எ224 

, 5.தி���� (மாநகரா�சி) - ெகா�� நக� வி�4 2வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

37



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

259 259

ெவ�கடாசலபதி நகரா�சி 
ஆர$ப�ப%ளி ெகா��நக�,வட�� 
ப�தியி� கிழ�கிலி�5D 1வD அைற 
ெத&� பா�(த அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -எ$.பி.நக� 1வD வ Aதிவா�,எ224 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - எ$.பி.நக� 2வD வ Aதிவா�,எ224 

, 3.தி���� (மாநகரா�சி) - Cேட� ேப�� காலனி 
ெமயி�ேரா,வா�,எ224 ,                                                                        

4.தி���� (மாநகரா�சி) -Cேட� ேப�� காலனி வ Aதி 
1வா�,எ224 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - Cேட� ேப�� 

midj;J thf;fhsh;fs;

260 260

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி 
ெகா��நக�,வட�� ப�தியி� ெத� 
கிழ�� பா�(த 6வD அைற க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ர�கநாத/ர$ 9த� 
வ Aதிவா�,எ227 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ர�கநாத/ர$ 
2வD வ Aதிவா�,எ227

midj;J thf;fhsh;fs;

261 261

சி�னசாமிய$மா% நகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி 
ெகா��நக�,வட�� ப�தியி� ெத� 
கிழ�� பா�(த 5வD அைற க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - எC.எ�.வி.எC.ேல அ4� 2வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ர�கநாத/ர$ 
3வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ர�கநாத/ர$ 4வD வ Aதிவா�,எ224

midj;J thf;fhsh;fs;

262 262

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி ெகா��நக�,ெத&� 
க��ட(தி� வட�� பா�(த ப�தியி� 
கிழ�கி� இர2டாவD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uq;fehjGuk;  tphpT 1tJ tPjp  2.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - uq;fehjGuk;  tphpT 5tJ tPjp 3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - 
uq;fehjGuk;  tphpT 2tJ tPjp 4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uq;fehjGuk;  
1tJ tPjp  thh;L .12>  6.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uq;fehjGuk;  tphpT 
3tJ tPjp  thh;L .12> 99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

263 263

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி ெகா��நக�,ெத&� 
பா�(த க��ட$ கிழ�கிலி�5D 
வட�� பா�(த 4வD அைற

5.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - v];.vd;.tp.v]; Ny mTl; 1tJ tPjp 7.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - nfhz;lg;g fTz;lh;  nkapd;NuhL 8.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - fTz;ld;lg;g fTz;lh; Ny mTl;  1tJ tPjp  thh;L 
.13>  9.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - fTz;lgg;gd; Ny mTl;  2tJ tPjp 
thh;L .13>  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

264 264

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி ெகா��நக�,ெத&� 
பா�(த கிழ�கிலி�5D 2வD அைற 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - 9(D நக� வி�4 வட�� 1வD 
வ Aதிவா�,எ224 ,                                                                                            

2.தி���� (மாநகரா�சி) -9(D நக� வி�4 வட�� 2வD 
வ Aதிவா�,எ224 ,                                                                                           

3.தி���� (மாநகரா�சி) -எC.எ�.வ A.எC. ேல அ4� 4வD 
வ Aதிவா�,எ224 ,                                                                                               

midj;J thf;fhsh;fs;

265 265

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி ெகா��நக�,ெத&� 
பா�(த கிழ�கிலி�5D 4வD அைற 
ம(திய க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - வ.உ.சி. நக� 2வD  
ெத�வா�,எ222 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - வ.உ.சி. நக� 
1வD  ெத�வா�,எ222

midj;J thf;fhsh;fs;

38



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

266 266

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி 
ெகா��நக�,கிழ�கிலி�5D 4வD 
அைற ெத&� பா�(த /திய க��ட$ 
அைற எ2.22

1.தி���� (மாநகராசி) -அ�பா�சி நக� வ��� 1வ� 
வ �திவா��எ�24                                                            
2.தி���� (மாநகராசி) -வ.உ.சி. நக� 3வ�  ெத�வா��எ�22  
3.தி���� (மாநகராசி) - வ.உ.சி. நக� 4வ�  ெத�வா��எ�22

midj;J thf;fhsh;fs;

267 267

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி ெகா��நக�,ேம&� 
ப�தியி� கிழ�கி� இ�5D ெத&� 
பா�(த 2வD அைற /திய க��ட$

1.தி���� (மாநகராசி) -uq;fehhjGuk; Gwk;Nghf;F thh;L vz;.1 
2.jpUg;G+h; khefuhl;rp t.crp efh; 5-tJ tPjp                                 3. 
jpUg;G+h; khefuhl;rp Kj;J efh; tphpT 1-tJtPjp                         4. jpUg;G+h; 
khefuhl;rp Kj;J efh; tphpT 2-tJ tPjp                          5.jpUg;G+h; 
khefuhl;rp Kj;J efh; tphpT 3-tJ tPjp                          6 jpUg;G+h; 
khefuhl;rp Kj;J efh; tphpT 4-tJ tPjp                          7 jpUg;G+h; 

midj;J thf;fhsh;fs;

268 268

சி�னசாமிய$மா% நகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி 
ெகா��ந��,வட�� ப�தியி� 
ேம&கிலி�5D ெத&� பா�(த க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ரா9 காலனி 1வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ரா9 காலனி  
2வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - வ.உ.சி. 
நக� /ற$ேபா�� ��ைச�ப�திவா�,எ224 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -பா�ப2ண� நக� ெமயி� ேரா,  
வா�,எ224, 5.தி���� (மாநகரா�சி) - பா�ப2ண� நக� 

midj;J thf;fhsh;fs;

269 269

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி 
ெகா��ந��,வட�கிலி�5D ெத&� 
பா�(த ஒ�, க��ட$ கிழ�� 2வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - பா�ப2ண� நக� ெமயி� 
ேரா, 2வD வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -
பா�ப2ண� நக� ெமயி� ேரா, 3வD வ Aதிவா�,எ224 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -பா�ப2ண� நக� ெமயி� ேரா, 
4வD வ Aதிவா�,எ224, 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
�மாரசாமி ேல அ4� 1வD வ Aதிவா�,எ224 , 5.தி���� 

midj;J thf;fhsh;fs;

270 270

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ராமகி�:ணா/ர$ 641607,கிழ�� 
ப�தி  க��ட$ ேம&� வட�� 
ப�தியி� இ�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - 9(Dநக� 1வD வ Aதிவா�,எ224 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -9(Dநக� 2வD வ Aதிவா�,எ224 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -9(Dநக� 3வD வ Aதிவா�,எ223 , 

4.தி���� (மாநகரா�சி) - �மாரசாமி ேலஅ4� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ224 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - 9(Dநக� 
ச5Dவா�,எ224

midj;J thf;fhsh;fs;

271 271

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ராமகி�:ணா/ர$ 641607,கிழ�� 
க��ட(தி� ெத&� பா�(த 
இர2டாவD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ராமகி�:ண/ர$ ெமயி� 
ேரா,வா�,எ223 ,                                                                                            

2.தி���� (மாநகரா�சி) - ம2ணைரமணிய�கார 
ேதா�ட$வா�,எ223 ,                                                                                    

3.தி���� (மாநகரா�சி) - ராமகி�:ணா/ர$ 9த� 
வ Aதிவா�,எ223,                                                                                          

midj;J thf;fhsh;fs;

272 272

தன$ ந�ச� ம&0$ பிைரம� ப%ளி 
ெகா�� ெமயி� ேரா,,வட�� 
ப�தியி� ெத&� பா�(த ந, அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - அ�பா8சி நக� 3வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - அ�பா8சி நக�  
ெமயி� ேரா,வா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
அ�பா8சி நக� வி�4 2வD வ Aதிவா�,எ224, 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -அ�பா8சி நக� வி�4 3வD வ Aதிவா�,எ224 

, 5.தி���� (மாநகரா�சி) - அ�பா8சி நக� வி�4 4வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

39



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

273 273

தன$ ந�ச� ம&0$ பிைரம� ப%ளி 
ெகா�� ெமயி� ேரா,,ெத&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த தா�> 
க��ட$ அைற எ2 21

1.தி���� (மாநகரா�சி) -அ�பா8சி நக� வி�4 5வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - ZஎCஆ� ேல 
அ4� 1வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ZஎCஆ� ேல அ4� 2வD வ Aதிவா�,எ224 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ZஎCஆ� ேல அ4� 3வD வ Aதிவா�,எ224, 

5.தி���� (மாநகரா�சி) - ZஎCஆ� ேல அ4� 4வD 

midj;J thf;fhsh;fs;

274 274

தன$ ந�ச� ம&0$ பிைரம� ப%ளி 
ெகா�� ெமயி� ேரா,,வடகிழ�கி� 
இ�5D 5வD அைற பா�(த ெத&� 
ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ZஎCஆ� ேல அ4� 5வD 
வ Aதிவா�,எ224 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -) ZஎCஆ� ேல 
அ4� 6வD வ Aதிவா�,எ224 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ெகா�� ெமயி� ேரா,  E.S.I.காலணிவா�,எ224

midj;J thf;fhsh;fs;

275 275

சி�னசாமிய$மா% மாநகரா�சி 
உய�நிைல�ப%ளி 
ெகா��நக,வடகிழ�கி� இ�5D 
3வD அைற பா�(த ெத&� ப�தி 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �.பி.ஏ காலனிவா�,எ223 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெகா�� நக� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ224

midj;J thf;fhsh;fs;

276 276

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ராமகி�:ணா/ர$641606,ெத�ேம&� 
ப�தியி� கிழ�� பா�(த 2வD அைற 
ந,(தர க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -பாரதிநக�வா�,எ212 ,                              

              2.தி���� (மாநகரா�சி) -பாரதிநக� 
வட��வா�,எ212 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
க�ட�ெபா$ம� நக�வா�,எ212 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
 நிF ராமகி�:ணா /ர$ ெமயி� ேரா,

midj;J thf;fhsh;fs;

277 277

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ராமகி�:ணா/ர$ 641607,ெத&� 
ப�தி வட�� பா�(த ஒ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ராமகி�:ண/ர$ இர2டாவD 
வ Aதிவா�,எ223 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ராமகி�:ண/ர$ @�றாவD வ Aதிவா�,எ223 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) - ெஜB நக� 1வD வ Aதிவா�,எ222 

, 4.தி���� (மாநகரா�சி) - ெஜB நக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ222 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) - ெஜB நக� 

midj;J thf;fhsh;fs;

278 278

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
பா�பநாய�க�பாைளய$,கிழ�� 
ப�தியி�  ேம&� பா�(த 1வD 
அைற ஓ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தியாகி �மர� காலனி வி�4 
3வD வ Aதிவா�,எ223 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - தியாகி 
�மர� காலனி வி�4 4வD வ Aதிவா�,எ223 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) - தியாகி �மர� காலனி வட��வா�,எ223 , 

4.தி���� (மாநகரா�சி) - தியாகி �மர� 2வD 
வ Aதிவா�,எ223 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) -

midj;J thf;fhsh;fs;

279 279

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
ராமகி�:ணா/ர$ 641606,கிழ�� 
��தியி� ேம&� பா�(த 3வD அைற 
ஒ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - க��ப2ணக42ட� ேல அ4� 
4வD வ Aதிவா�,எ223 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ராமகி�:ணா /ர$ 1வD வ Aதி 23, 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
பைழய ராமகி�:ண/ர$ 1வD வ Aதி 
எ�Cட�ஷ�வா�,எண 23, 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
பைழய ராமகி�:ண/ர$ 1வD வ Aதிவா�,எ223 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

40



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

280 280

எC ேக வி ந�ச� ம&0$ பிைரம� 
ப%ளி - ேகா�ட� நக�,ெத&� ப�தி 
கிழ�� பா�(த க��ட$ 
வட�கிலி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ேகா�ட�நக�வா�,எ223 ,                  

         2.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ணாக/� 9தலாவD 
ெத�வா�,எ223,                                                                                                     

3.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ணாக/� இர2டாவD 
ெத�வா�,எ223

midj;J thf;fhsh;fs;

281 281

எC ேக வி ந�ச� ம&0$ பிைரம� 
ப%ளி - ேகா�ட� நக�,ெத&� ப�தி 
கிழ�� பா�(த க��ட$ 
வட�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ணாக/� @�றாவD 
ெத�வா�,எ223 ,                                                                                         

2.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ணாக/� நா�காவD 
ெத�வா�,எ223,                                                                                            

3.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ணாக/� ஐ5தாவD 
ெத�வா�,எ223 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -ச��கா� 

midj;J thf;fhsh;fs;

282 282

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
பா�பநாய�க2பாைளய$,ேம&� 
ப�தியி� கிழ�� பா�(த தா�> 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - fl;lnghk;kd; efh;  thh;L .12>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz; : A149/- Kjy;  18-34/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

283 283

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
பா�பநாய�க2பாைளய$,ேம&� 
ப�தியி� வடகிழ�கி� இ�5D 3வD 
அைற /திய க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - fl;lnghk;kd; efh;  thh;L .12>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz; :19/154 Kjy;  1229-39A/-)

midj;J thf;fhsh;fs;

284 284

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
பா�பநாய�க2பாைளய$,ேம&� 
ப�தி க��ட$ கிழ�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 4வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -பவானி நக� 2வD 
ெத�வா�,எ222

midj;J thf;fhsh;fs;

285 285

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
பா�பநாய�க2பாைளய$,கிழ�� 
ப�தியி� வடேம&கிலி�5D 5வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ட�ெபா$ம� நக� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ222 ,                                                                                                

2.தி���� (மாநகரா�சி) - க�ட�ெபா$ம� நக� 
/ற$ேபா��வா�,எ222 ,                                                                                     

     3.தி���� (மாநகரா�சி) - பவானி நக� 3வD 
வ Aதிவா�,எ222

midj;J thf;fhsh;fs;

286 286

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
பா�பநாய�க2பாைளய$,கிழ�� 
ப�தியி� வடேம&கிலி�5D 3வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -@�(தி நக� 9த� 
வ Aதிவா�,எ222 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - @�(தி நக� 
2வD வ Aதிவா�,எ222 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -@�(தி 
நக� 3வD வ Aதிவா�,எ222 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
@�(தி நக� 4வD வ Aதிவா�,எ222 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) - @�(தி நக� 5வD வ Aதிவா�,எ222 , 

midj;J thf;fhsh;fs;

41



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

287 287

எC ேக வி ந�ச� ம&0$ பிைரம� 
ப%ளி - ேகா�ட� நக�,ேம&� 
ப�தியி� வடேம&� பா�(த 1வD 
அைற க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேகா�ட� நக� ெமயி� 
ேரா,வா�,எ223 ,                                                                                                  

2.தி���� (மாநகரா�சி) - ேகா�ட� நக� ெத&� 
வ Aதிவா�,எ223

midj;J thf;fhsh;fs;

288 288

எC ேக வி ந�ச� ம&0$ பிைரம� 
ப%ளி - ேகா�ட� நக�,கிழ�� 
ப�தியி� வட�� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ேகா�ட� நக� 1வD வா�,23  

வ Aதிவா�,எ223 ,                                                                                                   

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேகா�ட� நக� 2வD 
வ Aதிவா�,எ223 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - ெஜயல�>மி 
நக� 1வD வ Aதிவா�,எ223 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
ெஜயல�>மி நக� 2வD வ Aதிவா�,எ223

midj;J thf;fhsh;fs;

289 289

எC எC எ ந,நிைல�ப%ளி எ C 
ப2�� நக�,ேம&� ப�தி வட�� 
பா�(த ேம&கிலி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ேகா�ட� நக� . பவானி நக� 
4வD வ Aதிவா�,எ223 ,                                                                                            

      2.தி���� (மாநகரா�சி) - அழகி� நக�வா�,எ223 ,                

                    3.தி���� (மாநகரா�சி) - ராஜமாதா நாக� 
1வா�,எ223 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) -ராஜமாதா நக�  
2வா�,எ223

midj;J thf;fhsh;fs;

290 290

மாநகரா�சி ந,நிைல�ப%ளி 
/Dராமகி�:ணா/ர$ 641607,கிழ�� 
பா�(த க��ட$ ேம&கிலி�5D 2வD 
அைற  க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - தியாகி �மர� காலணி 9த� 
வ Aதிவா�,எ223 ,                                                                                          

2.தி���� (மாநகரா�சி) -தியாகி �மர� காலணி 
இர2டாவD வ Aதிவா�,எ223 ,                                                                       

                   3.தி���� (மாநகரா�சி) -தியாகி �மர� காலணி 
@�றாவD வ Aதிவா�,எ223 ,                                                                           

midj;J thf;fhsh;fs;

291 291

எC எC எ மாநகரா�சி 
ந,நிைல�ப%ளி எ C ப2�� 
நக�,கிழ�� பா�(த க��ட$ 
வட�கிலி�5D 3வD அைற /திய 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - R.S /ர$.1,2,3$ வ Aதிவா�,எ223 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேஜ.வி.நக� 9த� 
வ Aதிவா�,எ223 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ஆ�.எC./ர$வா�,எ223 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - 
ஏ.எC.நக�வா�,எ223

midj;J thf;fhsh;fs;

292 292

எC எC எ மாநகரா�சி 
ந,நிைல�ப%ளி எ C ப2�� 
நக�,வட�� பா�(த கிழ�� ப�தி 
க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) V.v]; gz;bl; efh;  njw;F  t.13>   5.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - rQ;ra; efh; 4tJ tPjp  t.13>     99.ntspehl;L tho; 
thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

293 293

எC எC எ மாநகரா�சி 
ந,நிைல�ப%ளி எ C ப2�� 
நக�,ேம&� ப�தியி� உ%ள ெத&� 
பா�(த பைழய க��ட$

 2.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - Nfhy;ld; efh;  1tPjp th..13>  3.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - Nfhy;ld; efh;  2tJ tPjp t.13>  4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  
 - Nfhy;ld; efh;  4tJ tPjp  t.13>     99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

42



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

294 294

ேநதாஜி பிைரம� ப%ளி - 

அ[�ப�பாைளய$-641 

652,வட�கிலி�5D ெத&கி� 6வD 
அைற கிழ�� பா�(த தா�> க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$  கா5தி ேரா, 
வா�, 1 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$  
க2ண� ேகாயி� வ Aதி  வா�, 1,                                                               

                                             3.தி���� (மாநகரா�சி) -
ேவல$பாைளய$ வா�,எ2 5 கா5திேரா, வி�4 
பாரதிநக�

midj;J thf;fhsh;fs;

295 295

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,ேம&� ப�தி 
க��ட$ வட�� பா�(த 5வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - கா5திேரா,  வா�, 1 midj;J thf;fhsh;fs;

296 296

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 2வD அைற க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$  வா�,-1 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -சாCதி� ெத� midj;J thf;fhsh;fs;

297 297

அர> 
ேம�நிைல�ப%ளிஅ[�ப�பாைளய$ 
641652,கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 
1வD அைற க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -த2ண A� ப5த� காலனி  வா�,-1 midj;J thf;fhsh;fs;

298 298

அர> 
ேம�நிைல�ப%ளிஅ[�ப�பாைளய$ 
641652,வட�� பா�(த ெத&� ப�தி 
கிழ�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - த2ண A� ப5த� காலனி  வா�,-1 midj;J thf;fhsh;fs;

299 299

ேநதாஜி பிைரம� ப%ளி - 

அ[�ப�பாைளய$-641 652,ேம&� 
ப�க(தி� கிழ�� பா�(த /திய ஆ� 
சி க��ட$ 3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -�மர� வ Aதி  வா�, 5,                                

            2.தி���� (மாநகரா�சி) -கா5தி ேரா, வா�, 5 ,                   

                 3.தி���� (மாநகரா�சி) -பாரதியா� வ Aதி வா�, 5 ,         

                            4.தி���� (மாநகரா�சி) - மாேதCவர� 
ேகாயி� வ Aதி வா�, 5

midj;J thf;fhsh;fs;

300 300

ேநதாஜி பிைரம� ப%ளி - 

அ[�ப�பாைளய$-641 652,ேம&� 
ப�க(தி� கிழ�� பா�(த  /திய ஆ� 
சி க��ட$ 4வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ேநதாஜி வ Aதி  வா�, 5,                             

            2.தி���� (மாநகரா�சி) - வ Aரமா�தி வ Aதி வா�, 5 ,             

           3.தி���� (மாநகரா�சி) - ஜAவா வ Aதி வா�, 5 ,                           

       4.தி���� (மாநகரா�சி) - சாCதி� வ Aதி  வா�, 5,                   

       5.தி���� (மாநகரா�சி) - வ.உ.சி வ Aதி வா�, 5 , 

6.தி���� (மாநகரா�சி) -வ�லபாB பேட� வ Aதி  வா�, 5, 

midj;J thf;fhsh;fs;

43



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

301 301

ஊரா�சி ஒ�றியஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,வட�� பா�(த 
ெத&� ப�க(தி� கிழ�கி� இ�5D 
3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - க�யாண >5தர$ வ Aதி வா�,5,        

       2.தி���� (மாநகரா�சி) -கC=�பாB வ Aதிவா�,5 ,                 

                   3.தி���� (மாநகரா�சி) - பிரசா( வ Aதி வா�,5,                 

                   4.தி���� (மாநகரா�சி) -சாCதி�வ Aதி வா�,5,                

                   5.தி���� (மாநகரா�சி) -ேந� வ Aதிவா�,5 ,                         

                   6.தி���� (மாநகரா�சி) - த2ண A�ப5த� காலனி 

midj;J thf;fhsh;fs;

302 302

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,வட��  பா�(த 
பைழய க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) ->�பிரமணிய� ேகாயி� வ Aதி  
வா�, 5, 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேந� வ Aதி வா�, 5 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) - இ5திரா வ Aதி  வா�, 5

midj;J thf;fhsh;fs;

303 303

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளBய$,ேம&� 
ப�க(தி� கிழ�� பா�(த  /திய ஆ� 
சி க��ட$ 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெக�ன� வ Aதி வா�, 5 ,                      

2.தி���� (மாநகரா�சி) - சி(தி விநாயக� வ Aதி  வா�, 5,        

      3.தி���� (மாநகரா�சி) ->�பிரமணிய$ ேகாயி� வ Aதி  
வா�, 5 , 4.தி���� (மாநகரா�சி) - ஜாகீ� உேச� வ Aதி 
வா�, 5 , 5.தி���� (மாநகரா�சி) -9�ைகய� வ Aதி வா�, 5

midj;J thf;fhsh;fs;

304 304

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
ேம&� ப�கமாக உ%ள க��ட(தி� 
வட�� ப�தி யி� 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -மா�ய$ம� ேகாயி� வ Aதி வா�,-

5 கத4 எ2 1 9த� 50 வைர midj;J thf;fhsh;fs;

305 305

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,ேம&கிலி�5D 
வட�� பா�(த ெத� ப�க 1வD 
அைற /திய  ஆ�.சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -மா�ய$ம� ேகாயி� வ Aதி வா�,-

5  கத4 எ2 1 9த� 50 வைர midj;J thf;fhsh;fs;

306 306

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
ம(திய அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -மா�ய$ம� ேகாயி� வ Aதி வா�,-

5 க.எ2 51 9த� 99
midj;J thf;fhsh;fs;

307 307

ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர$ப�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,வட��  பா�(த 
ெத&� ப�கமாக உ%ள /திய 
சிெம2� க��ட(தி� ேம&� ப�தி

1.தி���� (மாநகரா�சி) -காமா�சிஅ$ம�காலனி வாஎ25 midj;J thf;fhsh;fs;

44



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

308 308

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெப�யா� காலனி 641604,வட��  
பா�(த ெத&� ப�கமாக உ%ள /திய 
சிெம2� க��ட(தி� கிழ�� 
ப�தியி� 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - AVP ேரா, வா�,-6 , 2.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ேநதாஜி நக� வா�,-6

midj;J thf;fhsh;fs;

309 309

ஊரா�சி ஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி- 
கவிதல�>மி நக�,ெத&� பா�(த 
வட�� ப�கமாக உ%ள சிெம2� 
க��ட(தி� கிழ�� ப�தியி� 1வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - கவிதால�>மி நக� வா�,-6 midj;J thf;fhsh;fs;

310 310

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெப�யா� காலனி 641604,வட�� 
ப�தியி� ெத&� பா�(த 
கிழ�கிலி�5D  2வD அைற  ஆ�சி 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -பPசாய(D காலனி வா�, 06, 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -9(தா�ேதா�ட$ வா�, 06 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -9(Dேகாபா� நக� வா�,06

midj;J thf;fhsh;fs;

311 311

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந,நிைல�ப%ளிஅ[�ப�பாைளய$ 
641652,ெத&� ப�க(தி� வட�� 
பா�(த கிழ�கிலி�5D 3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெப�மா% ேகாயி� வ Aதி  வா�,5, 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - அ2ணா வ Aதி வா�,5, 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -9�ைகய� ேகாவி� வ Aதி வா�,5 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -காமராஜ� காலனி  வா�,5, 5.தி���� 
(மாநகரா�சி)- ேந� வ Aதி வா�,5

midj;J thf;fhsh;fs;

312 312

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெப�யா�காலனி 641652,கிழ�� பா�(த 
வடகிழ�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ஏ.வி.பி ஹ4சி� Fனி�  வா�,-6 midj;J thf;fhsh;fs;

313 313

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ெப�யா�காலனி 641652,வட�� பா�(த 
கிழ�� ப�கமாக உ%ள ஓ�, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெப�யா� காலனி வா�,-6 midj;J thf;fhsh;fs;

314 314

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந,நிைல�ப%ளி,அ[�ப�பாைளய$/
=�,வட��  பா�(த கிழ�� ப�தி 
சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - சிவான5த� 1வD வ Aதி வா�,6, 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -சிவான5த� 2வD வ Aதி வா�,6, 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -விேவகான5த� காலனி வா�,6, 

4.தி���� (மாநகரா�சி) -கா5தி ேரா,வா�,6 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -9�க� காலனி வா�,6

midj;J thf;fhsh;fs;

45



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

315 315

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந,நிைல�ப%ளி,அ[�ப�பாைளய$/
=�,வட��  பா�(த சிெம2� 
க��ட(தி� ம(திய ப�தி

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சிவான5த� வ Aதி வா�,6 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -பாரதியா� வ Aதி வா�,6, 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$ வா�, எ2 06 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ெப�யா� காலனிவா�,6

midj;J thf;fhsh;fs;

316 316

ஊரா�சிஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி, 
சாமிநாத�/ர$ 641652,ெத&� 
ப�க(தி� வட�� பா�(த  
கிழ�கிலி�5D 2வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - சாமிநாத/ர$ வி�4 வா�, எ2 
11 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$ வா�, எ2 
11

midj;J thf;fhsh;fs;

317 317

ஊரா�சிஒ�றியDவ�க�ப%ளிசாமிநாத
�/ர$ 641652,கிழ�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ேவல$பாைளய$ ஏ.பி.நக� midj;J thf;fhsh;fs;

318 318

ஊரா�சிஒ�றிய 
Dவ�க�ப%ளிசாமிநாத�/ர$ 
641652,ெத&� பா�(த ஓ�, க��ட$ 
கிழ�கிலி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சாமிநாத/ர$ வா�, எ2 11 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -சாமிநாத/ர$ 9த� வ Aதி வா�, 
எ2 11, 3.தி���� (மாநகரா�சி) -சாமிநாத/ர$ 
இர2டாவD வ Aதி வா�, எ2 11

midj;J thf;fhsh;fs;

319 319

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$/=�,வட�� 
பா�(த கிழ�கி� உ%ள ெத&� 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - க��பராய� ேகாயி� வ Aதி  
வா�,06

midj;J thf;fhsh;fs;

320 320

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$/=�,வட�� ப�தி 
ெத&� பா�(த ேம&கிலி�5D 1வD 
ந, க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - உைடயா க42ட� வ Aதி  வா�,06  

 2.தி���� (மாநகரா�சி) - கா5தி ேரா,  வா�, 06                      

3.1.தி���� (மாநகரா�சி) -கா5தி ேரா, ,

midj;J thf;fhsh;fs;

321 321

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$/=�,வட�� 
பா�(த ம(திய அைறயி� உ%ள 
ெத&� க��ட$

 2.தி���� (மாநகரா�சி) -��பண க42ட� வ Aதி ,                      

3.தி���� (மாநகரா�சி) - பழனி க42ட� வ Aதி ,                            

4.தி���� (மாநகரா�சி) -மார�ப க42ட� வ Aதி ,                         

5.தி���� (மாநகரா�சி) -ராய�ப க42ட� வ Aதி ,                          

6.தி���� (மாநகரா�சி) -கிறிC�ய� காலணி ,                           

7.தி���� (மாநகரா�சி) - பி%ைளயா� ேகாவி� வ Aதி ,               

midj;J thf;fhsh;fs;

46



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

322 322

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,வட�� பா�(த ேம&� 
ப�தியி� உ%ள ெத&� க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - rhKz;bGuk;  2tJ tPjp thh;L   .13>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz;  : A11-59/   Kjy;  90-6/  )

midj;J thf;fhsh;fs;

323 323

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,கிழ�� பா�(த வடேம&� 
 ப�தியி� உ%ள ெத&� க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - rhKz;bGuk;  2tJ tPjp thh;L   .13>  
99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   .(f.vz;  :91/- Kjy;  2274-6/  )

midj;J thf;fhsh;fs;

324 324

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,வட�� ப�தி ெத&� 
பா�(த ேம&கிலி�5D 2வD ந, 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சா92�/ர$ 2வD வ Aதி வா�, 
எ2 11

midj;J thf;fhsh;fs;

325 325

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,கிழ�� பா�(த வடேம&� 
 ப�தியி� உ%ள க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ராம�வ Aதி  வா�,11, 2.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ெஜ எ� ேசஷ�வ Aதி  வா�,11, 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -9��ைக(ேதா�ட$  வா�,11

midj;J thf;fhsh;fs;

326 326

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,வட�� ப�தி கிழ�� 
பா�(த ஆ� சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - rhKz;bGuk;  < gp fhydp >  99.ntspehl;L 
tho; thf;fhsh;   .(f.vz; : Agp8-172/   Kjy;  153/21/   )

midj;J thf;fhsh;fs;

327 327

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,கிழ�� பா�(த வட�� 
ப�தி சிெம2� க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - rhKz;bGuk;  < gp fhydp >  99.ntspehl;L 
tho; thf;fhsh;   .(f.vz; : 154/   Kjy;  31884/85/)

midj;J thf;fhsh;fs;

328 328

ஊரா�சிஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி-இ 
பி காலணி,கிழ�� பா�(த வட�� 
ப�தி  க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ச(தியா நக� வா�, எ2 11 midj;J thf;fhsh;fs;

47



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

329 329

ஊரா�சிஒ�றிய 
ெதாட�க�ப%ளி,சா92�/ர$.,கிழ�� 
பா�(த சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சா92�/ர$ 2 வD வ Aதி  வா�,11 midj;J thf;fhsh;fs;

330 330

ஊரா�சிஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
ெச�ல$மா% காலணி-
சா92�/ர$,கிழ�� பா�(த 
சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சா92�/ர$ 1வD வ Aதி  வா�,-

11
midj;J thf;fhsh;fs;

331 331

ஊரா�சிஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
ெச�ல$மா% காலணி-
சா92�/ர$,ெத&� ப�க ேம&� 
ப�தியி� வட�� பா�(த ஆ� சி 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ெச�ல$மா% காலனி 4வD வ Aதி  
வா�,-11, 2.தி���� (மாநகரா�சி) ெச�ல$மா% காலனி 
3வD வ Aதி வா�,-11 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) ெச�ல$மா% 
காலனி 1வD வ Aதி வா�,-11

midj;J thf;fhsh;fs;

332 332

ஊரா�சிஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
ெச�ல$மா% காலணி-சா92�/ர$ 
641603,வட��  பா�(த ெத&� ம(திய 
ப�தி சிெம2� க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - விநாயக� ேகாவி� வ Aதி வா�, 
எ2 11, 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ெச�ல$மா% காலனி 
வா�, எ2 11

midj;J thf;fhsh;fs;

333 333

ஊரா�சிஒ�றிய Dவ�க�ப%ளி 
ெச�ல$மா% காலணி-சா92�/ர$ 
641603,வட��  பா�(த தா�8> க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - நாகா(தா% ேகாயி� 3-வD வ Aதி 
வா�, எ2 11, 2.தி���� (மாநகரா�சி) - தி�நAலக2ட� 
வ Aதி வா�, எ2 11, 3.தி���� (மாநகரா�சி) - ஜAவா ெத� 
வா�, எ2 11

midj;J thf;fhsh;fs;

334 334

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
,ர�கநாத/ர$.,ேம&� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 2வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -அைண�பாைளய$ ெமயி� வ Aதி 
வா�,-14 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -சி0�Sவப�� வா�,-14

midj;J thf;fhsh;fs;

335 335

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
சி0�Sவப��,ெத&� ப�க(தி� 
வட�� பா�(த ேம&கிலி�5D 1வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சி0�Sவப�� 2 வD வ Aதி  வா�,-

14
midj;J thf;fhsh;fs;

48



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

336 336

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
சி0�Sவப��,ேம&� ப�தியி� 
கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 1வD 
அைற க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -சி0�Sவப�� 2 வD வ Aதி  வா�,-

14
midj;J thf;fhsh;fs;

337 337

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
சி0�Sவப��,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த  ேம&கிலி�5D  2வD 
அைற ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$ ேரா,  வா�,-14 

, 2.தி���� (மாநகரா�சி) - சிவச�தி நக� வா�,-14 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -தாB @கா$பிைக நக� , 

4.தி���� (மாநகரா�சி) -அ$ம� நக� வா�, 14

midj;J thf;fhsh;fs;

338 338

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
சி0�Sவப��,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த  ேம&கிலி�5D  1வD 
அைற ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - அம�ேஜாதி கா�ட� வா�, - 14 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) - சி0�Sவப�� வா�, - 14
midj;J thf;fhsh;fs;

339 339

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
சி0�Sவப��,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த  ேம&கிலி�5D  4வD 
அைற ஆ� சி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - சிவச�தி நக� வா�, - 14 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -பாலாஜி நக� வா�, - 14 , 

3.தி���� (மாநகரா�சி) -ஆவின� �� நக� , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) - சி0�Sவப�� 1வD ெத� வா�, எ2 14

midj;J thf;fhsh;fs;

340 340

ஊரா�சிஒ�றியந,நிைல�ப%ளி 
அர�கநாத/ர$,வட ப�தியி�ெத&� 
பா�(த ேம&கிலி�5D ெத� ஆ� சி 
க��ட$ 5வD அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uq;fehjGuk; >  99.ntspehl;L tho; 
thf;fhsh;   .(f.vz;  : A3-153/   Kjy;  79/  ).

midj;J thf;fhsh;fs;

341 341

ஊரா�சிஒ�றியந,நிைல�ப%ளி 
ர�கநாத/ர$,வட ப�தியி�ெத&� 
பா�(த ஆ� சி க��ட$

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - uq;fehjGuk; >  99.ntspehl;L tho; 
thf;fhsh;   .(f.vz;  :80/   Kjy;  1065/-).

midj;J thf;fhsh;fs;

342 342

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ர�கநாத/ர$,கிழ�� பா�(த ஓ�, 
க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - S.P.நக�  வா�,14, 2.தி���� 
(மாநகரா�சி) - ��ைட�கா, வ Aதி வா�,14 , 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -தாB@கா$பிைகநக� வா�,14

midj;J thf;fhsh;fs;

49



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

343 343

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ர�கநாத/ர$,கிழ�� பா�(த 2வD 
அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp) - ts;Sth; efh;  1tJ tPjp >  2.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - ts;Sth; efh;  2tJ tPjp>  3.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - 
ts;Sth; efh;  3tJ tPjp >   99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

344 344

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைல�ப%ளி 
ர�கநாத/ர$,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த ேம&கிலி�5D 1வD 
அைற

4.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - ts;Sth; efh;  4tJ tPjp>  5.jpUg;g+h; 
(khefuhl;rp)  - [Pth efh;>                              6.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  
 - n[ayypjh efh; >  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   

midj;J thf;fhsh;fs;

345 345

ஊரா�சிஒ�றிய 
ஆர$ப�ப%ளிேசாலிபாைளய$ 
641652,கிழ�� ப�தியி�  ேம&� 
பா�(த வட��லி�5D 1வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -காவி�பாைளய$ /=� 9த� 
வ Aதி  வா�,-14 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - காவி�பாைளய$ 
9த� வ Aதி  வா�,-14

midj;J thf;fhsh;fs;

346 346

ஊரா�சிஒ�றிய 
ஆர$ப�ப%ளிேசாலிபாைளய$ 
641652,வட�� ப�தியி� ெத&� 
பா�(த ேம&கிலி�5D 2வD அைற

1தி���� (மாநகரா�சி) -ேசாளி�பாைளய$ 9த� வ Aதி  
வா�,-14 , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேசாளி�பாைளய$ 3வD 
ெத�  வா�,-14 , 3.ேவல$பாைளய$ @�றா$நிைல 
நகரா�சி ேசாளிபாைளய$ 2-வD வ Aதி  வா�,-14

midj;J thf;fhsh;fs;

347 347

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
15ேவல$பாைளய$,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த ேம&கிலி�5D 3வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேசாளி�பாைளய$ 4வD ெத� 14 , 

2.தி���� (மாநகரா�சி) -ேசாலிபாைளய$ 4வD வ Aதி  
அ�சன� காலனி thh;L எ2 14 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -
ேசாலிபாைளய$  பா�ைடய�ப� நக� thh;L எ2 14, 

4.தி���� (மாநகரா�சி) - 5-$ வ Aதி thh;L  எ2 14 , 5.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ேசாளிபாைளய$ thh;L எ2 14

midj;J thf;fhsh;fs;

348 348

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
,ேவல$பாைளய$,கிழ�� பா�(த 
வடேம&� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) - �மர� வ Aதி வி�4 திலக� வ Aதி   
வா�,-05, 2.தி���� (மாநகரா�சி) -கா5திேரா, வா�, எ2 
01

midj;J thf;fhsh;fs;

349 349

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
,ேவல$பாைளய$,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த ேம&கிலி�5D 4வD 
அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - jpyfh; efh;>  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   
.(f.vz;  :1  /   Kjy;  94/30)

midj;J thf;fhsh;fs;

50



18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?
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350 350

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,ெத&� ப�தி 
கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 5வD 
அைற

1.jpUg;g+h; (khefuhl;rp)  - jpyfh; efh;>  99.ntspehl;L tho; thf;fhsh;   
.(f.vz;  :95/   Kjy;  1309/  )

midj;J thf;fhsh;fs;

351 351

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,ெத�ேம&� ப�தி 
கிழ�� பா�(த வட�கிலி�5D 1வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -அ2ணா வ Aதி வா�,15 midj;J thf;fhsh;fs;

352 352

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,ேம&� ப�தி 
வட�கிலி�5D ெத&கி� ேம&� 
பா�(த45வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ஜAவா வ Aதி வா�, 15, 2.தி���� 
(மாநகரா�சி) - -ெச��யா� வ Aதி வா�, 15, 3.தி���� 
(மாநகரா�சி) -ேவல$பாைளய$வா�, 15 , 4.தி���� 
(மாநகரா�சி) -மஹால�>மி கா�ட�வா�, 15

midj;J thf;fhsh;fs;

353 353

ஊரா�சி ஒ�றியந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,ேம&� ப�தி 
வட�கிலி�5D ெத&கி� வட �� 
பா�(த 4வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) --ேந� வ Aதி வா�, எ2 15 midj;J thf;fhsh;fs;

354 354

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,வட�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 4வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) --எC ஆ� ஜி நக�வா�, எ2 15, 

2..தி���� (மாநகரா�சி) --ெசா�ண/� அெவ�F வா�, 
எ2 15

midj;J thf;fhsh;fs;

355 355

அர> ேம�நிைல�ப%ளி, 
அ[�ப�பாைளய$,ேம&� பா�(த 
கிழ�� ப�தி க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேந� வ Aதி வா�, எ2 15 midj;J thf;fhsh;fs;

356 356

அர> ேம�நிைல�ப%ளி, 
அ[�ப�பாைளய$,கிழ�� ப�தியி� 
உ%ள  ேம&� பா�(த வட�கிலி�5D 
ெத&கி� 3வD அைற தா�> க��ட$

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ேந� வ Aதி வா�, எ215 midj;J thf;fhsh;fs;
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18- தி���� பாரா
ம�ற ெதா�தியி� அட�கிய 
113 - தி���� வட�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி���ய வா��சாவ�களி� ப��ய�

thpir thpir thpir thpir 
vz;vz;vz;vz;

thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; thf;Fr; 
rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; rhtbapd; 
thpir vz;thpir vz;thpir vz;thpir vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 

ngau;;ngau;;ngau;;ngau;;
thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;thf;Fr;rhtbapy; thf;fspf;f ,izf;fg;gl;l gFjpfspd; tpguk;

midj;J midj;J midj;J midj;J 
thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  thf;fhsHfSf;Fk;  
chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ chpajh? My;yJ 

Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? Mz;fSf;F kl;Lkh? 
ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?ngz;fSf;F kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

357 357

அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,வட�� ப�தியி� 
ெத&� பா�(த ேம&கிலி�5D 5வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -தியாகி �மர� வ Aதி வா�, 15 midj;J thf;fhsh;fs;

358 358

அர> 
ேம�நிைல�ப%ளிஅ[�ப�பாைளய$,

கிழ�� ப�தியி� ேம�� பா�(த 
வட�கிலி�5D 3வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) - ெசா�ண/� அெவ�F வா�, 
எ2 15

midj;J thf;fhsh;fs;

359 359

அர> ேம�நிைல�ப%ளி 
அ[�ப�பாைளய$,கிழ�� ப�தியி� 
ேம&� பா�(த வட�கிலி�5D  2வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -��ப$மா% விநாயக� 
வ Aதிவா�,எ215  , 2.தி���� (மாநகரா�சி) - நடராஜா ேல 
அ4�வா�,எ206 , 3.தி���� (மாநகரா�சி) -ேநதாஜி நக� 
வா�,எ206, 4.தி���� (மாநகரா�சி) -
தி�.வி.க.வ Aதிவா�,எ206 , 5.ேவல$பாைளய$ 
@�றா$நிைல நகரா�சி கா5தி வ Aதிவா�,எ215 , 6. 

midj;J thf;fhsh;fs;

360 360

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,வட�� ப�தியி� 
ெத�ேம&கிலி�5D 5வD அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -ப�டாள$ம� ேகாவி� ெத�  
வா�,-1 , 2தி���� (மாநகரா�சி) -/D�காலனி வா�, எ2 
1

midj;J thf;fhsh;fs;

361 361

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,கிழ�� ப�தியி� 
ேம�� பா�(த வட�கிலி�5D 3வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி)-/D அ�ஜ� காலனி  வா�, எ2-

1  , 2.தி���� (மாநகரா�சி) -�மர� /D�காலனி வா�, 
எ2 1

midj;J thf;fhsh;fs;

362 362

ஊரா�சி ஒ�றிய ந,நிைலப%ளி 
ேவல$பாைளய$,கிழ�� ப�தியி� 
ேம&� பா�(த வட�கிலி�5D  2வD 
அைற

1.தி���� (மாநகரா�சி) -திலக� நக� வா�, எ2 midj;J thf;fhsh;fs;

Date: 26.03.2019 Dr.K.S.Palanisamy, I.A.S.,

Place: Tiruppur District Election Officer & District Collector
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