26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ேரா

ட

ெமய

5

1.நலா (வ.கி) ம&'

(ஊ) நலா மா)ய மேகாய ெத+ ,

,பளா - 1 நலா,605106 2.நலா (வ.கி) ம&'

(ஊ) சிவேகாய வதி
. , 3.நலா (வ.கி)

ம&'

(ஊ) நெத+ , 4.நலா (வ.கி) ம&'

5.நலா (வ.கி) ம&'

1

4

3
கிைளலக க

1

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) ப3ைளயாேகாய ெத+ , 6.நலா

(ஊ) சிவ4பரகாச 5வாமிக3 ெத+ , 7.நலா (வ.கி)

(ஊ) த டார ெத+ , 8.நலா (வ.கி) ம&'

ெவ8கட ேப ைட வதி
. , 9.நலா (வ.கி) ம&'
10.நலா (வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) கிழ2 ெத+ ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)
(ஊ) ந24ப

,

(ஊ) ஹ)ஹர நக , 11.நலா (வ.கி)

(ஊ) காமேகாய ெத+ , 12.நலா (வ.கி) ம&'

ஆலமர< ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

க

ட

1.நலா (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

சி சி ?< க

ட

வனாயக ேகாய ெத+ , 4.நலா (வ.கி) ம&'

ேம&2 ப2தி

6.நலா (வ.கி) ம&'

ராஜாரா

(வ.கி), நலா (ஊ)
(ஊ) சாராயகைட

(ஊ) தபா அ>வலக ெத+ ,

(ஊ) ெப+மா3 ேகாய ெத+ , 7.நலா

(ஊ) 2ள< ேம  ெத+ , 8.நலா (வ.கி) ம&'

நக , 9.நலா (வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

(ஊ) ேகாழிபBைண ெத+

நலா அ4ப <வக4ப3ளD

1.நலா (வ.கி) ம&'

,நலா,605106

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 3.நலா (வ.கி) ம&'

(ஊ) ந ெத+ , 2.நலா (வ.கி) ம&'

ெத+ , 4.நலா (வ.கி) ம&'
ம&'

4

(ஊ) ெமய ேரா , 3.ேமல24ப

வதி
. , 5.நலா (வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

4

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 2.நலா

,கிழ2 பாத ஆ

2

3

5

நலா

நலா 605106

3

4

3
ஊரா சி அ>வலக

2

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(ஊ) சின

(ஊ) கிழ2 ெத+ , 5.நலா (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) பழனDய4பா நக

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.நலா (வ.கி) ம&'

(ஊ) அGயனா ேகாய ெத+ , 2.நலா

,ெத&2 ப2திய வட2 பக

(வ.கி) ம&'

ந.மணெவளD 605 106

(ஊ) ெமயேரா , 4.நலா (வ.கி) ம&'

(ஊ) H+க ேகாய ெத+ , 3.நலா (வ.கி) ம&'

5.நலா (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) கமலா மா3 நக
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1

2

5

6

5

6
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) இராசாபாைளய

,கிழ2 பாத க

2.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெமயேரா சாயெத+ ,

ேம&24ப2தி

3.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேகாயெத+ , 4.கணா பாக

கணா பாக ,607402

(வ.கி) ம&'

அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

,கிழ2 பாத க

2.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) நதேம ேரா ,

வட24ப2தி

3.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ஆதிதிராவட காலனD மாதாேகாய

கணா பாக ,607402

ெத+ , 4.கணா பாக

ட

ட

(ஊ) ெச

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

யா ெத+

(வ.கி) ம&'

யா ெத+ ,

(ஊ) ?<ேகாய ெத+ ,

5.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பைழய மிசாரவா)யெத+ ,

6.கணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெமயேரா, கைடெத+
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1

2

7

7
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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4

5

3
ஊரா சி ஒறிய ஆர ப4ப3ளD

1.ெதன பாக

,ெதன பாக ,605106

காலனD 1 வ< ெத+ , 2.ெதன பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ஆதிதிராவட

காலனD 2 வ< ெத+ , 3.ெதன பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ஆதிதிராவட

காலனD 3 வ< ெத+ , 4.ெதன பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ஆதிதிராவட

காலனD 4 வ< ெத+ , 5.ெதன பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) நாராயண?ர

6.ெதன பாக
(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

(ஊ) ெதன பாக

(ஊ) Jதி24ப

ஆதிதிராவட

, 7.ெதன பாக

யா ெத+, ஓைட ெத+ , 8.ெதன பாக

ம&'

(ஊ) ெதன பாக

காரண4ப  ேரா , 9.ெதன பாக

ம&'

(ஊ) ெதன பாக

காலனD ெப+மா3 ேகாய ெத+ ,

10.ெதன பாக

(வ.கி) ம&'

ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 114
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,
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Ýí¢èÀè¢°
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4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல43ளD

1.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

(ஊ) வநாயக ேகாவ ெத+ ,

,தேன க ட

2.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

(ஊ) H+க ேகாவ ெத+ , 3.ெசலMேச)

ெத&24ப2தி

ெசலMேச),605106

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மட< ெத+ , 4.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

ெமய ேரா , 5.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

8

8

6.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'
தனD24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மLதெவளD காலனD ,

(ஊ) மணெவளD காலனD , 7.ெசலMேச)

(ஊ) மணெவளD , 8.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
, 9.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

10.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
(ஊ) 2மர4பெர
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5

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

(ஊ) வநாயக ேகாய ெத+ ,

,வட2 பாத க

2.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேம  ெத+ , 3.ெசலMேச) (வ.கி)

ெசலMேச), 605106

9

4

3

எO.எO.ஏ. ?தியக

9

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ட
ட ,

ம&'

(ஊ) H+க ேகாய ெத+ , 4.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

மட< ெத+ , 5.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
ேகாய ெத+ , 6.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
7.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) திெரௗபதிய ம
(ஊ) ெமயேரா ,

(ஊ) 2ள< ெத+ , 8.ெசலMேச) (வ.கி)

(ஊ) ப3ளெத+ , 9.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'

காலனD , 10.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
11.ெசலMேச) (வ.கி) ம&'
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(ஊ)

(ஊ) மLதெவளD

(ஊ) பைழயகாலனD ,
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4
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அ+3ேஜாதி உதவ4ெப'

1.?<கைட (வ.கி) ம&'

<வக4ப3ளD

(வ.கி) ம&'

?<கைட,605106

,ேம&2 ப2தி,

(ஊ) ?<கைட ேம 4பாைளய

(ஊ) கணபதி நக , 3.?<கைட (வ.கி) ம&'

, 2.?<கைட
(ஊ)

மகைரெமய ேரா ேம&2 , 4.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ)

மகைரெமய ேரா ேம&2 , 5.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ)

திெரௗபதிய ம ேகாவ ெத+ , 6.வட?ர
வட?ர

கீ Tபாதி (வ.கி), ?<கைட (ஊ)

கீ Tபாதி ேரா , 7.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<கைட காலனD

ெச8ேகண அ ம ேகாவ ெத+ , 8.?<கைட (வ.கி) ம&'
?<காலனD Hத ெத+ , 9.?<கைட (வ.கி) ம&'

10

10

ேட8 ெத+ , 10.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) ?<காலனD

(ஊ) ?<காலனD நெத+ ,

11.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<காலனD Hத 2'2 ெத+ ,

12.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<காலனD இரBடாவ< 2'2 ெத+ ,

13.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<காலனD Jறாவ< 2'2 ெத+ ,

14.?<கைட (வ.கி) ம&'

(ஊ) ?< நக ெத+ , 15.வட?ர

?<கைட (ஊ) மா)ய ம ேகாவ ெப)யகாலனD ெத+
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அ+3ேஜாதி உதவ4ெப'

1.?<கைட (வ.கி) ம&'

<வக4ப3ளD

ெத+ , 2.?<கைட (வ.கி) ம&'

,கிழ2 ப2தி,

?<கைட,605106

11

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

(ஊ) ேம  பாைளய

ேகாய ெத+ , 3.?<கைட (வ.கி) ம&'

Hத ெத+ , 5.?<கைட (வ.கி) ம&'

7.?<கைட (வ.கி) ம&'

ஆதிதிராவட நல4ப3ளD

13

12

13

கீ Tபாதி ஊ Hதால ம

(ஊ) வட?ர

மா)ய ம ேகாய ெத+ , 4.?<கைட (வ.கி) ம&'

11

ெத+ , 6.?<கைட (வ.கி) ம&'

12

(ஊ) வட?ர

மா)ய ம ேகாய

,ேம&2

1.கிளDMசி24ப

கீ Tபாதி காலனD
(ஊ) ?திய காலனD

(ஊ) ?திய காலனD இரBடா

(ஊ) ?திய காலனD Jறாவ< ெத+ ,

(ஊ) ஏ)கைர ெத+

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கிளDMசி24ப

ெத+ , 2.கிளDMசி24ப

ஆதிதிராவட நல4ப3ளD

1.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கிளDMசி24ப

2.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<4UMேசாைல24ப

3.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பைழய ேம 24ப

ப2தி கிளDMசி24ப ,605106

(வ.கி) ம&'

மா)ய ம ேகாய

ப2தி கிளDMசி24ப ,605106

,கிழ2

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 114

அBணா நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) கிளDMசி24ப

காலனD ,
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155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
லகக

ட

வட24ப2தி

,

1.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

?<24ப ,கிளDMசி24ப (ஊ),605106 ெத+ , 2.கிளDMசி24ப

14

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

14

(ஊ) ?<24ப

(வ.கி) ம&'

மா)ய ம ேகாய

(ஊ) ?<24ப

சினெத+ ,

3.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<24ப

4.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) அ8காள24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெப)ய இ+சா பாைளய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பாடசாைல ெத+ ,
அ8காள ம

ேகாய ெத+

15

16

15

16

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.கிளDMசி24ப

,ேம&2 பாத வட2 ப2திய

மா)ய மேகாய ெத+ , 2.கிளDMசி24ப

?திய க ட ட

இ+சா பாைளய

சின

இ+ச பாைளய , 605106

ம&'

(வ.கி) ம&'

அ8காள மேகாய ெத+ , 3.கிளDMசி24ப

(ஊ) ெப)ய இ+சா பாைளய
(வ.கி) ம&'

(ஊ) நல4பெர

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.கிளDMசி24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) சினஇ+சா பாைளய

,ேம&2 பாத ?திய க

மா)ய மேகாய ெத+ , 2.கிளDMசி24ப

ெத&2 ப2தி
சினஇ+ச பாைளய

சினஇ+சா பாைளய
, 605106

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4பாைளய

(வ.கி) ம&'

(ஊ)

அGயனாேகாய ெத+ , 3.கிளDMசி24ப

ம&'

(ஊ) சினஇ+சா பாைளய

ந ெத+ , 4.கிளDMசி24ப

ம&'

(ஊ) சினஇ+சா பாைளய

வனாயகேகாய ெத+

ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 114

(வ.கி)

ஓ டாைல ெத+ ,

4.கிளDMசி24ப

டதி

(ஊ) ெப)ய

(வ.கி)
(வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

17

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.கிளDMசி24ப

,சLதி24ப , 605106

ெத+ , 2.கிளDMசி24ப

5

(வ.கி) ம&'

(ஊ) சLதி24ப

(வ.கி) ம&'

மா)ய மேகாய

(ஊ) சLதி24ப

திெரௗபதிய மேகாய ெத+ , 3.கிளDMசி24ப

17

(வ.கி) ம&'

சLதி24ப

H< மா)ய ம நக , 4.கிளDMசி24ப

சLதி24ப

காலனD

ஊரா சி ஒறிய ஆர ப4ப3ளD

1.சி8கி)2

(வ.கி) ம&'

,ப?ற க

(வ.கி) ம&'

ட ,சி8கி)2 ,605106

5.சி8கி)2

18

4

3

(ஊ) ேதர

(வ.கி) ம&'

ெத+ , 6.சி8கி)2
7.சி8கி)2

ெத+ , 3.சி8கி)2
(வ.கி) ம&'
(ஊ) சி8கி)2

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ)

(வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ெப+மா3

(ஊ) ஐயனா ேகாய ெத+ ,
காலனD ஐGயளா ேகாய

(ஊ) ஏைழ மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

(ஊ) நெத+ , 8.சி8கி)2

மா)ய ம ேகாய ெத+ , 9.சி8கி)2
10.சி8கி)2

(ஊ)

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 2.சி8கி)2

ேகாய ெத+ , 4.சி8கி)2

18

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேதா4? ெத+ ,

(ஊ) சிLதாமண அ ம ேகாய

ðè¢èñ¢ âí¢ : 10 of 114

(ஊ)

ெத+

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

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

19

20

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.சி8கி)2

,நலவா,605106

(வ.கி) ம&'

19

20

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ந ெத+ , 3.சி8கி)2

ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய கிழ2 ெத+ , 4.சி8கி)2

ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ஓதவா

ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய 2'2 ெத+

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

,வட24ப2தி சிவனா?ர ேதத

(வ.கி) ம&'

வா2Wசாவ

ம&'

ைமய

மதல4ப ,607404

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 2.சி8கி)2
(வ.கி)
(வ.கி)

ெத+ , 5.சி8கி)2

(வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 2.மதல4ப 

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 3.மதல4ப  (வ.கி)

(ஊ) சிவனா?ர

காலனD ெத+ , 4.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

மா)ய ம ேகாய ெத+ , 5.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
, 6.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) சிவனா?ர

ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 114

ேரா

(ஊ)

(ஊ) ெத&2 ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

21

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

,ெத&2ப2தி சிவனா?ர

(ஊ) ப3ளDXட ெத+ , 3.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

மதல4ப ,607404

ேதக ெதா

21

(ஊ) ந ெத+ , 2.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

, 4.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) H+க ேகாய ெத+ 1 வ< கிராO ,

6.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) H+க ேகாய ெத+ 2 வ< கிராO ,

7.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) மகளD வளாக ெத+ , 8.மதல4ப  (வ.கி)

(ஊ) பா ைட ெத+ , 9.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

, 10.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
11.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

22

(ஊ) H+க ேகாய ெத+ ,

5.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

ம&'

22

(ஊ) ேமநிைல ந.

(ஊ) பைழய கிண&' ெத+

1.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

,வட24ப2தி,

ம&'

ெப)யகா 4பாைளய ,607404

வ8கி வதி
. , 4.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெமய ேரா , 2.மதல4ப  (வ.கி)

பாைளய

5.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) தி+மா நக

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

(ஊ) ர8க ெர

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

, 3.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய வதி
. ,

.எ. பாைளய

(ஊ) அYகிரகா டZஷி4

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 114

(ஊ)

ேரா , 6.மதல4ப 

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய லக க

ட

,சினகா 4பாைளய ,607404

1.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய வதி
. 1 , 2.மதல4ப 

(ஊ) மா)ய ம ேகாய வதி
.

(ஊ) மா)ய ம ேகாய வதி
.

2 , 3.மதல4ப  (வ.கி)

3 , 4.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய வதி
. 4 , 5.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ)

மா)ய ம ேகாய 1வ< 2'2 ெத+ , 6.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

23

23

மா)ய ம ேகாய வதி
. , 7.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
ேகாய வதி
. , 8.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
ெத+ 1 , 9.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
, 10.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
11.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ைளயா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) அ8காள ம ேகாய

(ஊ) அ8காள ம ேகாய ெத+

(ஊ) மா)ய ம ேகாய வட2 வதி
. ,
(ஊ) மா)ய ம ேகாய வதி
.

ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 114

(ஊ)

2
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

,எO.எO.ஏ. ?தியக

(வ.கி) ம&'

க+கMேச), 607404

ட ,

(ஊ) க)க நக Hத ெத+ , 2.மதல4ப 

(ஊ) க)க நக 2வ< ெத+ , 3.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) க)க நக 1 வ< 2'2 ெத+ , 4.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
க)க நக 2 வ< 2'2 ெத+ , 5.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ)

க)க நக மா)ய ம ேகாய ெத+-1 , 6.மதல4ப  (வ.கி) ம&'
(ஊ) க)க நக மா)ய ம ேகாய ெத+-2 , 7.மதல4ப  (வ.கி)
ம&'

24

24

(ஊ) க)க நக மா)ய ம ேகாய ெத+-3 , 8.மதல4ப 

(வ.கி) ம&'

(ஊ) க)க நக கைட வதி
. , 9.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

சாவ

ெமய ேரா கOட O , 10.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

சாவ

ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 11.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

சாவ

2ள< ேம  ெத+ , 12.மதல4ப  (வ.கி) ம&'

ெர

சாவ

ெர

யா ெத+
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(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,
,ெத&2 ப2தி க

டதி

கிழ2ப2தி கீ TஅழிMசி4ப ,607404

1.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'
பாB

(ஊ) பாரதியா ெத+ , 3.கீ T அழிMசி4ப 

(ஊ) ேக.ப.எO. நக , 4.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

ேரா , 5.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

6.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

25

25

(வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) காவநிைலய ெத+ , 2.கீ T

(ஊ)

(ஊ) வேவகாநLத நக ,

(ஊ) காமராஜ நக , 7.கீ T

(ஊ) அBணா நக , 8.கீ T அழிMசி4ப 

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 9.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி)

(ஊ) 2ள<ேம  ெத+ , 10.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

ேம அழிMசி4ப  சாைல , 11.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
ப3ளDXட ெத+ , 12.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
ேகாய ெத+

ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 114

(ஊ)

(ஊ)

(ஊ) ப3ைளயா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

,ெத&2 பக க

27

26

27

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,

26

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

டதி ேம&2

ப2தி கீ TஅழிMசி4ப ,607404

1.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெச8கா  காலனD , 2.கீ T

(ஊ) எ .ஜி.ஆ. நக , 3.கீ T அழிMசி4ப 

(ஊ) க)க காலனD , 4.கீ T அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேம ெத+ , 5.நாக4ப\ (வ.கி), கீ T அழிMசி4ப  (ஊ) நாக4ப\

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.ேம அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

,ேமஅழிMசி4ப  ,607404

, 2.ேம அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ?< ெத+

, 3.ேம அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) க8ைகய ம ேகாய ெத+ ,

(ஊ) மா)ய ம ேகாய பைழய நக

4.ேம அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) திெரௗபதிய ம ேகாய ெத+ ,

5.ேம அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ ,

6.ேம அழிMசி4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேசலிய ேம  ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

28

4

5

3
ஊரா சிஒறிய உயநிைல4ப3ளD

1.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கிழ2 ெத+ ,

கிழ24பாத க

2.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பாX ேரா ,

3.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) காளDேகாய ெத+ , 4.ஒடல4ப 

வட2ப2தி

28

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

டதி

,

கீ T2மார8ம8கல ,605106

(வ.கி), கீ T2மாரம8கல

(ஊ) ஐGயனா ேகாய ெத+ ,

5.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

6.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) காதவராய ேகாய ெத+ ,

7.ஒடல4ப  (வ.கி), கீ T2மாரம8கல
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(ஊ) ஒடல4ப  ?< நக
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

29

29

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய

1.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கிழ2 ெத+ ,

உயநிைல4ப3ளDெத&24ப2தி?திய

2.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பாX ேரா ,

க

டதி கிழ24ப2தி

3.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) காளD ேகாய ெத+ ,

,கீ T2மார8ம8கல ,605106

4.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) காம ேகாய ெத+ ,

5.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பஜைன ேகாய ெத+ ,

6.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேம&2 ெத+ ,

7.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ஐGயனா ேகாய ெத+ ,

8.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

9.கீ T2மாரம8கல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) காதவராய ேகாய ெத+ ,

10.ஒடல4ப  (வ.கி), கீ T2மாரம8கல

(ஊ) ஒடல4ப  ?< நக ,

11.ஒடல4ப  (வ.கி), கீ T2மாரம8கல

(ஊ) ஓடல4ப  மா)ய ம

ேகாய ெத+ , 12.ஒடல4ப  (வ.கி), கீ T2மாரம8கல
H+க ேகாய ெத+
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(ஊ) ஓடல4ப 
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD,

1.காரண4ப  (வ.கி) ம&'

,எO.எO.ஏ. ?தியக

, 2.காரண4ப  (வ.கி) ம&'

ட ,

காரண4ப , 605106

30

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

30

க

ட

வட2ப2தி,

கணா பாக ,607402

,?திய

(ஊ) காரண4ப  ந ெத+ ,

3.காரண4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) காரண4ப  H+க ேகாய ெத+ ,

4.காரண4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) காரண4ப  பைழய காலனD ,

5.காரண4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) காரண4ப  ?திய காலனD ,

6.காரண4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேம W சாவ

ம&'
அரசின ேமநிைல4ப3ளD

(ஊ) காரண4ப  ப3ைளயா ேகாய ெத+

31

, 7.காரண4ப  (வ.கி)

(ஊ) வனாயக?ர

1.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெதன பாக

2.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) பாரதிதாச ெத+ , 3.ப3ளD4ப  (வ.கி)

ம&'

ேரா ஏ)கைர ெத+ ,

(ஊ) வைளயகார ெத+ , 4.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

ப3ளDXட ெத+ , 5.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

31

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) கைடெத+ ,

(ஊ) பஜைன ேகாய ெத+ , 7.ப3ளD4ப 

(ஊ) ெமய ேரா , 8.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

ெகாகி ெத+ , 9.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

(ஊ)

யா ெத+ ,

10.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ளDXட மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

11.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய 2'2 ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
அரசின ேமநிைல4ப3ளD
,ேம&2 ப2தி ?திய க

1.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

ட

ெத&2

பாத கணா பாக ,607402

32

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

32

(வ.கி) ம&'

(ஊ) அGயனா ேகாய ெத+ , 2.ப3ளD4ப 

(ஊ) ேட8 ெத+ , 3.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

வனாயக ேகாய ெத+ , 4.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ஏ)கைர ெத+ ,

6.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) பைழய காலனD மா)ய ம ேகாய

ம&'

எO.எO.ஏ. ?தியக

33

33

34

(ஊ) ?திய காலனD , 8.ப3ளD4ப  (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ?திய காலனD வOத)4?

1.மைலயெப+மா3 அகர

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2

யா824ப

,ெத&2

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பாத ேம&24ப2தி,
2

34

ட

(ஊ) ஓ ட ெத+ ,

5.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

ெத+ , 7.ப3ளD4ப  (வ.கி) ம&'

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,

(ஊ)

யா824ப , 607402

ஒ+8கிைணLத 2ழLைதக3

1.மைலயெப+மா3 அகர

வளWசி நலதி ட

அகர

பாத க

,ெத&2

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) அ ேபகா நக அகர

டதி ப2தி

மைலெப+மா3 அகர

(ஊ) அகர

607402
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, 2.மைலயெப+மா3
காலனD
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

35

35

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,

1.மைலயெப+மா3 அகர

எO.எO.ஏ. ?தியக

ஆதிதிராவட காலனD வட2 ெத+ , 2.மைலயெப+மா3 அகர

ட

,ெத&2

பாத கிழ2 ப2தி,

ம&'

2

3.மைலயெப+மா3 அகர

யா824ப , 607402

(ஊ) 2

(வ.கி) ம&'

யா824ப

(ஊ) 2

யா824ப
(வ.கி)

ஆதிதிராவட காலனD ெத&2 ெத+ ,

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2

யா824ப

ஆதிதிராவட காலனD மா)ய ம ேகாய ெத+ , 4.மைலயெப+மா3
அகர

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2

யா824ப

ஆதிதிராவடகாலனD

பன8கா  காலனD , 5.மைலயெப+மா3 அகர
2

யா824ப
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(வ.கி) ம&'

(ஊ) சின
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
கிராம ஊரா சி ேசைவ ைமய

1.உ3ேள)ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ ,

,வட2 பாத ெத&2 க

2.உ3ேள)ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேதா4? ெத+ , 3.உ3ேள)ப  (வ.கி)

கைரேம 607402

ட

ம&'

(ஊ) உ3ேள)ப  ெமயேரா காலனD , 4.உ3ேள)ப  (வ.கி)

ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 5.உ3ேள)ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) பாவா

ெத+ , 6.உ3ேள)ப  (வ.கி) ம&'

ெத+ , 7.உ3ேள)ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

36

36

(ஊ) 5யஉதவ Xட

(ஊ) ப3ள ெத+ , 8.உ3ேள)ப 

(ஊ) அ+Lததிய வதி
. , 9.கைரேம (வ.கி) ம&'

ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 10.கைரேம (வ.கி) ம&'
ெத+ , 11.கைரேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) கள< ெத+ ,

(ஊ) ெத&2 ெத+ , 14.கைரேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) வட2 ெத+ , 15.கைரேம (வ.கி) ம&'
16.கைரேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ளDXட

(ஊ) சினகைரேம மா)ய ம

ேகாய ெத+ , 12.கைரேம (வ.கி) ம&'
13.கைரேம (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) ?திய காலனD
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(ஊ) பைழய காலனD ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ஊரா சி ஒறிய ஆர பப3ளD

1.கைரேம (வ.கி) ம&'

,ெத&24ப2தி ?திய க

(வ.கி) ம&'

ட

5

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 2.கைரேம

(ஊ) வட2 ெத+ , 3.கைரேம (வ.கி) ம&'

ெத+ , 4.கைரேம (வ.கி) ம&'
ம&'

37

4

3

கைரேம,607402

37

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

மா)ய

(ஊ) ப3ளDXட ெத+ , 5.கைரேம (வ.கி)

(ஊ) ெத&2 ெத+ , 6.கைரேம (வ.கி) ம&'
 ேகாய ெத+ , 7.கைரேம (வ.கி) ம&'

8.கைரேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) சL<

(ஊ) சினகைரேம
(ஊ) கள< ெத+ ,

(ஊ) பைழய காலனD , 9.கைரேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) ?< காலனD

ðè¢èñ¢ âí¢ : 23 of 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

க

38

4

5

3
சவ சி]ா அபயா ?திய

38

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ட

1.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கைள^ ேரா ,

,தி+4பணா பாக ,607109 2.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) எட4பாைளய

ெமயேரா ,

3.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) எட4பாைளய

ஷBHகா நக ,

4.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தி+4பணா பாக

5.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ந.ேதக ெதா

6.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ைரOமி வதி
. ,

7.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

8.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெர

9.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2ள< ெத+ ,

ெமயேரா ,
ெத+ ,

யா ெத+ ,

10.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?தியகாலனD Hத ெத+ ,

11.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?தியகாலனD இரBடா

12.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?தியகாலனD Jறா

ெத+ ,

13.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?தியகாலனD நாகா

ெத+ ,

14.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?தியகாலனD ஐLதா

15.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பைழய காலனD
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ெத+ ,

ெத+ ,

Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.கைள^ (வ.கி), தி+4பணா பாக

,எO.எO.ஏ க

தி+4பணா பாக

(ஊ) கைள^ ெர

தி+4பணா பாக

(ஊ) கைள^ ப3ைளயாேகாய ெத+ , 4.கைள^

கைள^, 604206

ட

ெத&2 ப2தி,

39

, 2.கைள^ (வ.கி),

யா ெத+ , 3.கைள^ (வ.கி),

(வ.கி), தி+4பணா பாக

(ஊ) கைள^ காமேகாய ெத+ , 5.கைள^

(வ.கி), தி+4பணா பாக

(ஊ) கைள^ எைலய மேகாய ெத+ ,

6.கைள^ (வ.கி), தி+4பணா பாக

39

(ஊ) தா நத

7.தி+4பணா பாக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கைள^ ெத&2 ெத+ ,
(ஊ) கைள^ தி+4பணா பாக

சாைல , 8.கைள^ (வ.கி), தி+4பணா பாக

(ஊ) கைள^

மா)ய மேகாய ெத+ , 9.கைள^ (வ.கி), தி+4பணா பாக
கைள^ ?<காலனD 1 , 10.கைள^ (வ.கி), தி+4பணா பாக
கைள^ ?<காலனD 2
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(ஊ)
(ஊ)
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

40

40

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.இரBடாயரவளாக

,ெத&2 பாத எO.எO.ஏ க

மா)ய மேகாய ெத+ , 2.இரBடாயரவளாக

ட

ெத&2 ப2தி, இரBடாயரவளாக ,

தி+4பணா பாக

604206

3.இரBடாயரவளாக

(வ.கி), தி+4பணா பாக

(ஊ) இரBடாயரவளாக

(ஊ) இரBடாயரவளாக
(வ.கி),

பைழயகாலனD ,

(வ.கி), தி+4பணா பாக

(ஊ) இரBடாயரவளாக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

?<காலனD

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.அழகியநத

,அழகியநத ,604206

ம&'
ெச

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெப+மா3ேகாய ெத+ , 3.அழகியநத
யா ெத+ , 4.அழகியநத

ெத+ , 5.அழகியநத
(வ.கி) ம&'

41

41

(ஊ) ெமயேரா , 2.அழகியநத

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

ெத+ 2 , 9.அழகியநத
10.அழகியநத
ம&'
நத

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'
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(ஊ)

(ஊ) ப3ைளயாேகாய

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெத&2

(ஊ) ெத&2 வாGகா

(ஊ) வட2 வாGகா ெத+ ,

(ஊ) ஒ டLேதா4? , 11.அழகியநத

(ஊ) ப3ளெத+ , 12.அழகியநத
ேரா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ULேதா டெத+ , 6.அழகியநத

(ஊ) ேம  ெத+ , 7.அழகியநத

வாGகா ெத+ 1 , 8.அழகியநத

(வ.கி)

(வ.கி) ம&'

(வ.கி)

(ஊ) வட2
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

42

43

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

44

5

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.அழகியநத

,வட2 பாத ேம&2 ப2தி

ம&'

அழகியநத ,604206

?<காலனD நெத+ , 4.அழகியநத

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<காலனD கைடசி ெத+ ,

6.அழகியநத

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<காலனD ?<நக

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

604206

1.ெவ3ள4பாக

,ேம&2 ப2தி வட2 பாத

ம&'

க

நக , 4.ெவ3ள4பாக

ெவ3ள4பாக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ேம ெத+ , 2.ெவ3ள4பாக

வட2 ப2தி

ெத&2 ப2தி

,

(ஊ) ெப)யெத+

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

ட

(வ.கி)

(ஊ) வட2 நத

(வ.கி) ம&'

,ேம&2 பாதவட2 ப2தி
ட

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

5.அழகியநத

1.ெவ3ள4பாக

க

(ஊ) பைழய காலனD , 2.அழகியநத

(ஊ) ?<காலனD Hத ெத+ , 3.அழகியநத

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

ெவ3ள4பாக

44

4

3

42

43

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ளெத+ , 2.ெவ3ள4பாக

(ஊ) சினெத+ , 3.ெவ3ள4பாக
(வ.கி) ம&'

604206

ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 114

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<ெத+

(வ.கி)

(ஊ) ல 5மி
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1

2

45

45

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

46

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.ெவ3ள4பாக

,வட24ப2தி ?திய க

(வ.கி) ம&'

ட

ெவ3ள4பாக ,607106

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேம ெத+ , 2.ெவ3ள4பாக

(ஊ) ெப)யெத+ , 3.ெவ3ள4பாக

சினெத+ , 4.ெவ3ள4பாக
5.ெவ3ள4பாக

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ல 5மி நக ,

(ஊ) ?<ெத+

காநைட ம+<வமைன

1.காராமண24ப

ம+Lதக ,

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 54ரமணய 5வாமி ேகாய ெத+ , 3.காராமண24ப

ெமயேரா,

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேம ெத+ , 4.காராமண24ப

காராமண24ப ,607109.

?<ெத+ , 5.காராமண24ப

,ெநலி24ப

(வ.கி) ம&'

ெத+ , 6.காராமண24ப

46

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(ஊ) கைட வதி
. , 2.காராமண24ப

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) வனாயக ேகாவ

(ஊ) மா)ய ம ேகாவ ெத+ ,

7.காராமண24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பWச4ப நயனா ெத+ ,

8.காராமண24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தி+மாண2ழி ேரா ,

9.காராமண24ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) காராமண24ப

10.காராமண24ப

(வ.கி) ம&'
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(ஊ)

(ஊ)

.எO.எ. நக

காலனD ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

47

47

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

காநைட ம+<வமைன

1.காராமண24ப

ம+Lதக ,

(வ.கி) ம&'

5

,?றேநாயாளDக3

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ?<காலனD , 2.காராமண24ப

(ஊ) ெமய ேரா , 3.காராமண24ப

சிகிWைச ைமய , ெநலி24ப

பWைசய4பெத+ , 4.காராமண24ப

ெமயேரா, காராமண24ப ,

தி+மாண2ழிேரா , 5.காராமண24ப

607109.

வனாயேகாயெத+ , 6.காராமண24ப
(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ)

(வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

(ஊ)
(ஊ) ?<ெத+ ,

1.வரகாப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) அGயனா ேகாய ெத+ ,

வரகாப 

2.வரகாப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேதா4? ெத+ , 3.வரகாப  (வ.கி)

,ெத&24ப2தி

டதி கிழ24ப)Z பளா,

607109

ம&'

(ஊ) வனDய ெத+ , 4.வரகாப  (வ.கி) ம&'

மா)ய மேகாய ெத+ , 5.வரகாப  (வ.கி) ம&'
6.வரகாப  (வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) ெர

யா ெத+
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) 54பரமணயேகாயெத+

அர5 உயநிைல4ப3ளD,

க

48

4

3

7.காராமண24ப
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(ஊ)
(ஊ) ?< நக ,

(ஊ) 2ள< ெத+ , 7.வரகாப  (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ெத?றக

ட

,

அைற எB 2,

வரகாப , 607109

ம&'

(ஊ) ெச

5.வரகாப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

அர5 உயநிைல4ப3ளD
பாத க

ட

,ேம&2

ெத&2 ப2தி

வரகாப , 607109

(ஊ) தBணெதா

(ஊ) ெர

ெத+

(ஊ) மா)ய மேகாய ெத+ ,
(ஊ) வBணய ெத+ , 6.வரகாப 
ெத+ , 7.வரகாப  (வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத+

1.வரகாப  (வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) கைட வதி
. , 2.வரகாப  (வ.கி)

ெத+ , 3.வரகாப  (வ.கி) ம&'

, 4.வரகாப  (வ.கி) ம&'

49

50

5

1.வரகாப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெசாைச

50

4

3
அர5 உயநிைல4ப3ளD
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(ஊ) ?< ெத+ , 2.வரகாப  (வ.கி)

(ஊ) அ+Lததிய நக , 3.வரகாப  (வ.கி) ம&'

4.வரகாப  (வ.கி) ம&'
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(ஊ) 2ள<ேம

(ஊ) காலனD ,

Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

52

5

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.ெசMசி 2மார?ர

(வ.கி), ம+தா (ஊ) ெசMசி 2மார?ர

வட24பாத க

2.ெசMசி 2மார?ர

(வ.கி), ம+தா (ஊ) ெசMசி 2மாரர?ர

டதி

,ம+தா, 604206

51

52

4

3

கிழ24ப2தி

51

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி), ம+தா (ஊ) ெசMசி2மார?ர

ெத+ , 4.ெசMசி 2மார?ர

(வ.கி), ம+தா

2மார?ர

(வ.கி), ம+தா ெசMசி 2மார?ர

2மார?ர

(வ.கி), ம+தா (ஊ)

1.ம+தா (வ.கி) ம&'

வட24 பாத க

ம&'

ேம&24ப2தி

, ம+தா, 604206

வர
.
ேகாய

ெத+ , 3.ெசMசி 2மார?ர

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD
டதி

ேக.ேக நக ,

வரராகவ
.
நக , 5.ெசMசி
ேபா2வர< நக , 6.ெசMசி

ெசMசி 2மார?ர

(ஊ) ம+தா ெர

உைடயா

ேபா2வர< நக

யா ெத+ , 2.ம+தா (வ.கி)

(ஊ) ம+தா ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 3.ம+தா (வ.கி) ம&'

(ஊ) ம+தா காலனD , 4.ம+தா (வ.கி) ம&'
ஊகாவபைட நக
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ம+தா

Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

53

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

5

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

வட24ப2தி கிழ24பாத

, 2.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

க

3.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

ட

, ேதா ட4ப ,607001

53

(ஊ) ேதா ட4ப  வனாயக ேகாய ெத+
(ஊ) ேதா ட4ப  பைழய காலனD ,
(ஊ) ேதா ட4ப 

ேகாய ெத+ , 4.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

.2மார?ர

மா)ய ம

(ஊ) ேதா ட4ப 

வனாயக ேகாய ெத+ , 5.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

ேதா ட4ப 

54

4

3

.2மார?ர

54

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

.2மார?ர

பாடசாைல ெத+

ஊரா சி ஒறிய

1.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

நநிைல4ப3ளDகிழ24 பாத

ேரா , 2.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

க

காலனD மா)ய ம ேகாய ெத+ , 3.ேதா ட4ப  (வ.கி) ம&'

டதி ெத&24ப2தி

வட24ப2தி கிழ24பாத
க

ட

, ேதா ட4ப 

ேதா ட4ப 

.2மார?ர

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ேதா ட4ப 

(ஊ) ேதா ட4ப 

இராமலி8க

607001
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.2மார?ர

நக

ெமய

. 2மார?ர

?<

(ஊ)
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஓறிய

1.நத4ப  (வ.கி) ம&'

நநிைல4ப3ளDடாO

,வட2

ம&'

(ஊ) ெதனLேதா4? ெத+ , 2.நத4ப  (வ.கி)

(ஊ) இ>4ைப ேதா4? ெத+ , 3.நத4ப  (வ.கி) ம&'

பாத கிழ2 பக எO எO ஏ

ெர

க

ெத+ , 5.நத4ப  (வ.கி) ம&'

ட

ெத&2 ப2தி

உBணாமைல ெச

சாவ

607001

யா ெத+ , 4.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) திெரௗபதிய மேகாய

(ஊ) காமேகாய ெத+ , 6.நத4ப 

(ஊ) காLதி சிைல ெத+ , 7.நத4ப  (வ.கி) ம&'

ெபBைணயா< ெத+ , 8.நத4ப  (வ.கி) ம&'
கைடெத+ , 9.நத4ப  (வ.கி) ம&'

55

55

(ஊ)

(ஊ)

(ஊ) நத4ப 

(ஊ) நத4ப  ெமயேரா ,

10.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 1 ,

11.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 2 ,

12.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 3 ,

13.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 4 ,

14.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 5 ,

15.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 6 ,

16.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 7 ,

17.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 8 ,

18.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  மா)ய மேகாய ெத+ 9
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.நத4ப  (வ.கி) ம&'

,வட2 பாத ேம&2 பக எO

ப3ளDயேநலிய\ சாைல , 2.நத4ப  (வ.கி) ம&'

எO ஏ க

உBணாமைலெச

ட

வ24? 6 ெத&2

ப2தி உBணாமைல ெச
607001

சாவ

ம&'

சாவ

(ஊ) உBணாமைலெச

அGயனா2ள

(ஊ) உBணாமைலெச

4.நத4ப  (வ.கி) ம&'

சாவ

சாவ
(ஊ)

ெத+ , 3.நத4ப  (வ.கி)

மா)ய மேகாய ெத+ 1 ,

(ஊ) உBணாமைலெச

சாவ

மா)ய மேகாய ெத+ 2 , 5.நத4ப  (வ.கி) ம&'

56

56

உBணாமைலெச
(வ.கி) ம&'

சாவ

மா)ய மேகாய ெத+ 3 , 6.நத4ப 

(ஊ) உBணாமைலெச

7.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ)

சாவ

வா டO ேரா ,

(ஊ) உBணாமைலெச
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ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.நத4ப  (வ.கி) ம&'

,கிழ2பக வ24? 3

, 2.நத4ப  (வ.கி) ம&'

க

எO எO ஏ

ட

உBணாமைலWெச

(ஊ) நத4ப  பண8கா  காலனD 1வ< ெத+
(ஊ) நத4ப  பன8கா  காலனD 2வ<

ெத+ , 3.நத4ப  (வ.கி) ம&'
சாவ , 607001

(ஊ) நத4ப  பன8கா  காலனD

5வ< ெத+ , 4.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப  பன8கா 

காலனD 6வ< ெத+ , 5.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப 

பன8கா  காலனD 7வ< ெத+ , 6.நத4ப  (வ.கி) ம&'
நத4ப  நாடா ெத+-1 , 7.நத4ப  (வ.கி) ம&'
நாடா ெத+-2 , 8.நத4ப  (வ.கி) ம&'

57

57

, 9.நத4ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

(ஊ) நத4ப 

(ஊ) நத4ப  வ3_வ ெத+

(ஊ) நத4ப  Hைல நக , 10.நத4ப 

(ஊ) உBணாமைல ெச

11.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ)

சாவ

ேக.ஏ.ப. நக ,

(ஊ) உBணாமைல ெச

நக , 12.நத4ப  (வ.கி) ம&'
தனல 5மி நக

ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 114

சாவ

(ஊ) உBணாமைல ெச

ம8கல 5மி
சாவ
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5

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) உBணாமைல ெச

சாவ

பாலாஜ. நக ,

,கிழ2பக வ24? 4 எO எO ஏ

2.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) உBணாமைல ெச

சாவ

54பரமணயா

?திய க

சிவா நக , 3.நத4ப  (வ.கி) ம&'

ட
சாவ , 607001

(ஊ) உBணாமைல ெச

டாட ஐயா நக , 4.நத4ப  (வ.கி) ம&'

ெபBைண காட , 5.நத4ப  (வ.கி) ம&'

ெச

சாவ

ரா

ெச

சாவ

தி+மைல நக , 7.நத4ப  (வ.கி) ம&'

நக , 6.நத4ப  (வ.கி) ம&'

சாவ

8.நத4ப  (வ.கி) ம&'
நக மகிழ
ெச

சாவ

(ஊ) உBணாமைல
(ஊ)

(ஊ) உBணாமைல ெச

சாவ

ெத+ ,
ெபBைண

(ஊ) உBணாமைல

ெபBைண நக ெதற ெத+ , 10.நத4ப  (வ.கி) ம&'

11.நத4ப  (வ.கி) ம&'

சாவ

ெபBைண நக பராசதி ெத+ ,

(ஊ) உBணாமைல ெச

நக மலிைக ெத+ , 12.நத4ப  (வ.கி) ம&'
சாவ

(ஊ) உBணாமைல

ெபBைண நக ப+Lதாவன

U ெத+ , 9.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) உBணாமைல ெச

ெச

சாவ

(ஊ) உBணாமைல ெச

சாவ

உBணாமைல ெச

58

4

3

உBணாமைலWெச

58

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

சாவ

ெபBைண

(ஊ) உBணாமைல

ெபBைண நக 2றிMஜி ெத+ , 13.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ெபBைண நக Hைல ெத+ , 14.நத4ப  (வ.கி) ம&'
தன

நக , 15.நத4ப  (வ.கி) ம&'

வசாலி நக , 16.நத4ப  (வ.கி) ம&'
சாவ

.எO.ஆ. நக

ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 114

(ஊ) உBணாமைல ெச
(ஊ) உBணாமைல ெச

(ஊ)
சாவ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.âí¢

1

2
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.நத4ப  (வ.கி) ம&'

,ேம&2பக வ24? 5 க

ம&'

உBணாமைலWெச

ட ,

சாவ , 607001

(ஊ) ெஜயல 5மி நக , 2.நத4ப  (வ.கி)

(ஊ) தி+ நக , 3.நத4ப  (வ.கி) ம&'

வசதி வா)ய 2 ய+4? , 4.நத4ப  (வ.கி) ம&'
5.நத4ப  (வ.கி) ம&'

8.நத4ப  (வ.கி) ம&'

59

ம&'

(ஊ) Hைதய நக ,

(ஊ) ப+Lதாவ நக , 9.நத4ப  (வ.கி)

(ஊ) காேவ) நக , 10.நத4ப  (வ.கி) ம&'

, 11.நத4ப  (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

(ஊ) தி+மைல நக ,

(ஊ) `)யா நக , 6.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ) ராஜகவ நக , 7.நத4ப  (வ.கி) ம&'

59

(ஊ) தமிTநா வ . 

(ஊ) பமாவதி நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) கa) ஆசி)ய நக , 12.நத4ப 

(ஊ) ெசLதமிT ேசG நக , 13.நத4ப  (வ.கி) ம&'

(ஊ)

`)யா நக வ)வாக

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

60

60

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) ேகாBb காலனD

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,ஆ.சி.சி Xைர ேகாBb,607001
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

61

61

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

63

62

63

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

,ேம&2 ப2தி ஓ  க

(வ.கி) ம&'

ட ,

ேகாBb,607001

(ஊ) ஓ

(ஊ) ெநலி24ப

நக , 4.ேகாBb (வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) ெர

ெமய ேரா , 2.ேகாBb

சதி நக , 3.ேகாBb (வ.கி) ம&'

ஊரா சி ஒறிய <வகப3ளD

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

,ேம&24ப2தி ஆ சி சி Xைர,

காேவ) நக

(ஊ) இLதிரா

(ஊ) சBHகா நக , 5.ேகாBb (வ.கி)

யா ெத+ , 6.ேகாBb (வ.கி) ம&'

, 7.ேகாBb (வ.கி) ம&'

62

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(ஊ) அேசா நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) சாGபாபா நக

(ஊ) ேஜாதி நக , 2.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேகாBb, 607001

ஊரா சி ஒறிய <வகப3ளD

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) H<சாமி நக , 2.ேகாBb (வ.கி) ம&'

,கிழ24ப2தி ஆ சி சி Xைர,

(ஊ) நBப நக , 3.ேகாBb (வ.கி) ம&'

ேகாBb, 607001
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(ஊ) ெசவ கணபதி நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வகப3ளD

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

,வட2 ப2திய ேம&24பக

(வ.கி) ம&'

க

பா4ப மா3 நக , 4.ேகாBb (வ.கி) ம&'

ட , ேகாBb, 607001

64

(ஊ) கBைணயா நக , 3.ேகாBb (வ.கி) ம&'

5.ேகாBb (வ.கி) ம&'
ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 2.ேகாBb

(ஊ) ர சக நக வ)Z , 6.ேகாBb (வ.கி)

ஆசி)ய நக , 8.ேகாBb (வ.கி) ம&'

65

65

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

க

ம&'

ட

,கிழ24ப2தி

ேகாBb,607001

ெசய

(ஊ) ெவBமண நக ,

(ஊ) ராகேவLதிரா நக , 7.ேகாBb(வ.கி) ம&'

ஊரா சி ஒறிய சHதாயXட

(ஊ) சிவராம ெர

(ஊ) தமிT H< நக , 2.ேகாBb (வ.கி)
யா நக , 3.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) 2றிMசி நக ,

(ஊ) ெஜய நக , 6.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) வ.ஐ.ப. நக , 7.ேகாBb (வ.கி) ம&'
8.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) கa)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) கBைணயா நக

ேஜாச4 நக , 4.ேகாBb (வ.கி) ம&'

5.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) ச2Lதலா நக

ðè¢èñ¢ âí¢ : 39 of 114

(ஊ)

.எ.சி.எO.சி. நக ,

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய சHதாயXட

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

க

(வ.கி) ம&'

ட

,ேம&2பக

ேகாBb,607001

(ஊ) டாட ராதாகி+cண நக , 2.ேகாBb

(ஊ) ஞான மா3 நக , 3.ேகாBb (வ.கி) ம&'

ெவ8கடாஜலபதி நக , 4.ேகாBb (வ.கி) ம&'
ெத+ , 5.ேகாBb (வ.கி) ம&'
6.ேகாBb (வ.கி) ம&'

66

9.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) அரவLத ெத+ , 7.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) 5Lதர

(ஊ) கைலஞ க+ணாநிதி நக ,

சாைல , 10.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) fகி+cனா நக , 11.ேகாBb (வ.கி) ம&'
12.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) சாரதா நக ,

(ஊ) வநாயக நக , 13.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) J4பனா நக , 14.ேகாBb (வ.கி) ம&'
15.ெவளDெச மBடல

(ஊ) ச<ணZ Xட

(ஊ) ேவeேகாபா அெவ^ ,

(ஊ) பார நக , 8.ேகாBb (வ.கி) ம&'

66

(ஊ)

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) ரா
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(ஊ) எ .எO.ப நக ,
நக
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2

67

67

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
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4

5

3
மாட ெம )2ேலஷ

1.ெவளDெச மBடல

ேமநிைல4ப3ளD

ெவளDெச மBடல

க

,கிழ2 ப2தி

டதி ெத&24பக அைற,

ெவளDWெச மBடல , 607001

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) அர5 2 ய+4?
, 2.ெவளDெச மBடல

நக , 3.ெவளDெச மBடல

5.ெவளDெச மBடல

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) 2மர4ப நக ,

1.ெவளDெச மBடல

ேமநிைல4ப3ளD

ெச மBடல

க

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) வ.எO.எ. நக ,

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) நேடச நக ,

மாட ெம )2ேலஷ
,கிழ24ப2தி

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) `)யா

4.ெவளDெச மBடல

6.ேகாBb(வ.கி) ம&'

68

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) ராஜ.gகாLதி நக வ)வாக

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) 2றிMசி நக ெவளD

டதி ேம&24பாத மதிய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

h ேக ஜி அைற,
ெவளDWெச மBடல , ேகாBb
(ஊ) , 607001
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

69

4

5

3
மாட ெம )2ேலஷ

1.ேகாBb (வ.கி) ம&'

ேமநிைல4ப3ளD

(ஊ) அ) நக , 3.ேகாBb (வ.கி) ம&'

க

69

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,கிழ24பக

டதி ேம&24பாத வட2

4.ேகாBb (வ.கி) ம&'

(ஊ) ஜனல 5மி நக , 2.ேகாBb (வ.கி) ம&'
(ஊ) 54?ல 5மி நக ,

(ஊ) பால54பரமணய நக ,

பக அைற, ெவளDWெச மBடல ,

5.ெவளDெச மBடல

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) ராஜா நக ,

ேகாBb (ஊ) , 607001

6.ெவளDெச மBடல

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) ெரயேபா நக ,

7.ெவளDெச மBடல

(வ.கி), ேகாBb (ஊ) அ+ணாசல

(வ.கி) ம&'

(ஊ) வOவநாத நக , 9.ேகாBb (வ.கி) ம&'

ராஜிg காLதி நக , 10.ேகாBb (வ.கி) ம&'
11.ேகாBb (வ.கி) ம&'

70

70

2ேளா) உதவ ெப'

1.பாதி)24ப

<வக4ப3ளD

,ேம&2ப2தி

, 2.பாதி)24ப

வட2பக க

ட , பாதி)24ப

3.பாதி)24ப

,607401

(வ.கி) ம&'

நக , 8.ேகாBb

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

(ஊ) பராசதி நக ,

(ஊ) ரMசினD ப)யா நக

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) மா)ய ம ேகாய ெத+

(வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) கைடசி ெத+ ,
(ெசசO டZ) ந ெத+ , 4.பாதி)24ப

(ெசசO டZ) காம ேகாய ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

71

71

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
2ேளா) உதவ ெப'

1.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) H+ேகச நக ,

<வக4ப3ளD

,ேம&2 பாத

2.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) 24?சாமி கZBட நக ,

கிழ2பக க

ட

3.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) கேணச நக ,

பாதி)24ப ,607401

4.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ெமய ேரா ,

5.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) தனேகா

6.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ஜகதா பைக நக ,

7.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ேகாவLதசாமி நக ,

8.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) 2லேசகர அ மா3 நக ,

9.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) X மா)ய ம ேகாய

ெத+ , 10.பாதி)24ப
11.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

2'2 ெத+ , 12.பாதி)24ப

தனேகாவLத

(ெசசO டZ) ரதினா நக ,

(ெசசO டZ) H+ேகச நக 2 வ<
(வ.கி) ம&'

ேகாவLத மா3 நக , 13.பாதி)24ப
ெஜ. ெஜ. நக , 14.Xத4பாக

(ெசசO டZ)

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ)

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ)

நக , 15.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

டZ) fச4தகி) காட , 16.Xத4பாக

(ெசசO டZ) 54ரமணய

ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 114

(ெசசO

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) இராஜல 5மி அெவ^ , 17.Xத4பாக
பாதி)24ப

நக ,

நக

(வ.கி),
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

72

4

5

3
2ேளா) உதவ ெப'

1.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ராமலி8க நக ,

<வக4ப3ளD

2.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) Hைதயா நக ,

3.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) சிவசதி நக ,

4.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ப8கார மா3 நக ,

5.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ெசவH<2மர நக ,

6.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) X றZ நக ,

7.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) கி+cணா நக ,

8.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) வநாயகா நக ,

9.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ஜ..எ

,ேம&2?ற கிழ2

ப2தி ெத&2பக க

72

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ட ,607401

10.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) fரா

11.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ)
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

2ேளா) உதவ ெப'

1.பாதி)24ப

<வக4ப3ளD

ேரா , 2.பாதி)24ப

,ேம&2?ற கிழ2
ட ,607401

73

74

5

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) தி+வLதி?ர

(வ.கி) ம&'

ெமய

(ெசசO டZ) அரசமர வதி
. ,

3.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) மணயகார ெத+ ,

4.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) சா பசிவ

5.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) +மண நக ,

6.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) இLதிரா நக ,

7.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) வா<கார சL< ,

8.பாதி)24ப (வ.கி) ம&'
9.பாதி)24ப

74

4

3

ப2தி ெத&2பக க

73

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

நக ,

(ெசசO டZ) சடேகாப நக ,

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) பாலாஜி நக ,

10.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) நாக ைம நக ,

11.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ெஜயல 5மி நக ,

12.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ஆதிபராசதி நக ,

13.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) அேசா நக

2ேளா) உதவ ெப'

1.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ேதவ காத நக ,

<வக4ப3ளD,

2.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) பாதி)24ப

க

ட

, ெத&2 பாத

ேம&2 ப2தி

பாதி)24ப ,607401

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஆதிதிராவட 2 ய+4? , 3.பாதி)24ப
நதெவளD ேரா
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(ெசசO டZ)
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

தாமO ெம ) ப3ளD

,ெத&24பாத க

75

76

டதி

கிழ24ப2தி Xத4பாக

ெசய

76

4

5

3
ெசய

75

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

607002

தாமO ெம ) ப3ளD

1.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) காLதி நக ,

2.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) 2றிMசி நக ,

3.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) 54?ராய நக ,

4.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) சி8கார

5.Xத4பாக

(வ.கி )பாதி)24ப

(ஊ)

அவ^ ,

14.நாத நாயகி நக

, 1.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ேகாபா நக ,

ேம&2பாத கிழ24ப2தி

2.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) சி8கார

Xத4பாக

3.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) அ? நக ,

4.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ராகேவLதிரா அெவB^ ,

5.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ராஜேவ நக ,

6.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ேகாபா நக ,

7.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) 5தாக நக ,

8.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ேவH+க நக ,

9.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) 5தாக நக

- 607401
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

77

78

79

77

78

79

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ெமய ேரா ,

ேமநிைல4ப3ளD

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ெப)யா நக ,

,Hதைமக

3.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) நாராயணசாமி நக ,

கிழ24ப2தி Xத4பாக , 607002.

4.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) வ3ளDய ைம நக

?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) வ3ளலா நக ,

ேமநிைல4ப3ளD

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) அைன

டதி

பாத Hதைமக

,ேம&2
டதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Jகா பைக நக

ேம&24ப2தி Xத4பாக , 607002

?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) வ8கி ஊழிய நக ,

ேமநிைல4ப3ளD

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) அ8க4ப3ைள நக

,Hதைமக

, 3.Xத4பாக

டதிஅைற எB.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) இராமநாத நக ,

10 ெத&24ப2தி Xத4பாக ,

4.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ?cபப)யா நக ,

607002

5.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ராஜா8க

Hத ெத+
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நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

80

80

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

5

?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ெஜயரா

ேமநிைல4ப3ளD

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ேவ> நக ,

,Hதைமக

3.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) காயதி) நக ,

4.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ேசாம5Lதர

5.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) ம<ைர வர
.
நக ,

6.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(ெசசO டZ) மணெச

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) கி+cணசாமி நக ,

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) H+க ேகாய

டதி

மதிய4ப2தி Xத4பாக , 607002.

,Hதைமக

81

4

3

?னDதவளனா

81

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ேமநிைல4ப3ளD
டதி அைற 11-

வ< ஆ2 Xெத&2 பாத

ெத+ , 3.Xத4பாக

Xத4பாக , 607401

நக

(வ.கி), பாதி)24ப
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நக ,

நக ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

யா நக

(ெசசO டZ) பாரதியா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

82

4

5

3
?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

ேமநிைல4ப3ளD

நக 1வ< ெத+ , 2.Xத4பாக

,மதியப2திபளா 4

H<2மாரசாமி நக 2வ< ெத+ , 3.Xத4பாக

Xத4பாக ,607002

(ெசசO டZ) H<2மாரசாமி நக 3வ< ெத+ , 4.Xத4பாக
பாதி)24ப

82

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) H<2மாரசாமி

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ)

(வ.கி), பாதி)24ப
(வ.கி),

(ெசசO டZ) H<2மாரசாமிநக 4வ< ெத+ ,

5.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ச8க நக ,

6.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ேபாOட காலனD ,

7.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) அBணா நக ,

8.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ேப8 காலனD ,

9.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ஆசி)ய நக ,

10.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

ேமநிைல4ப3ளD , 11.பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ெசய ேஜாச4
(வ.கி) ம&'

இராமகி+cணா நக , 12.Xத4பாக
டZ) க+ணாநிதி நக , 13.Xத4பாக
டZ) க+ணாJதி நக
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(ெசசO டZ)

(வ.கி), பாதி)24ப
(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO
(ெசசO

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) வஜயல 5மி நக

ேமநிைல4ப3ளD

83

83

,Hதைமக

டதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நிவாகபளா கிழ24ப2தி,
Xத4பாக

84

84

?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

ேமநிைல4ப3ளD

நக , 2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) சBHக

,Hதைமக

நக , 3.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) வானதி நக ,

டதி

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ராஜ ராேஜOவ)

நிவாகபளா ேம&24ப2தி,

4.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ெப+மா3 நக ,

Xத4பாக

5.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) பா? ேகாவLதராi

607401

நக , 6.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

வரதராஜெப+மா3 நக
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(ெசசO டZ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

85

4

5

3
?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ைவதிலி8க?ர

ேமநிைல4ப3ளD,

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) பழனD நக ,

3.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) நாதHனD நக ,

4.பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

க

85

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,ஆர ப

டதி கிைள, Xத4பாக ,

607401

(ெசசO டZ) 54? நக , 5.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) Hைல நக , 6.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ராஜ.g காLதி நக , 7.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ஆ.எ .எO நக
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Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

5

?னDதவளனா ெம )2ேலஷ

1.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) 5Lத நக ,

ேமநிைல4ப3ளD

2.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) பாவதி?ர

3.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ஜனாதன

4.Xத4பாக

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ) ெதGவசிகாமண

,ஆர ப

டதி கிைள ஆசி)ய அைற,

Xத4பாக , 607401

நக , 5.Xத4பாக

86

4

3

க

86

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி), பாதி)24ப

நாயக நக , 6.Xத4பாக

சLதான

நக , 8.பாதி)24ப

நக , 9.Xத4பாக

(ெசசO டZ)

(வ.கி), பாதி)24ப

(வ.கி) ம&'

(வ.கி), பாதி)24ப

(ெசசO டZ)

(ெசசO டZ) பாலாஜ.

(ெசசO டZ) ேவ> நக ,

10.Xத4பாக

(வ.கி.) ம&'

(ஊ) எ.ஐ.சி. ஊழிய நக ,

11.Xத4பாக

(வ.கி.) ம&'

(ஊ) வசLதி நக , 12.Xத4பாக

ம&'

(ஊ) சதி நக
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நக ,

(ெசசO டZ) நாதHனD

(வ.கி), பாதி)24ப

ெவ8கேடச நக , 7.Xத4பாக

,

(வ.கி.)

Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.சினக8கணா824ப

,?தியக

ேரா , 2.ெப)யக8கணா824ப

ட

ஆ.சி.சி.

ெப)யக8கணா824ப ,607001

(வ.கி), ெப)யக8கணா824ப

3.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேதா4? வ
. , 6.ெப)யக8கணா824ப

87

87

(ஊ) அ>வலக ெத+ ,

(ஊ)

காலனD , 5.ெப)யக8கணா824ப

, 7.ெப)யக8கணா824ப

ெமய

(ஊ) ேசமகள< மா)ய ம

ேகாய ெத+ , 4.ெப)யக8கணா824ப
ெப)யக8கணா824ப

(ஊ) பாB

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2 தா ேம

(ஊ) ?< காலனD ,

8.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) இLதிரா நக ,

9.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ஆ&ற8கைர வதி
. ,

10.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) உWசிேம ெமய ேரா ,

11.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெப)யக8கணா824ப

ெமய ேரா , 12.ெப)யக8கணா824ப
, 13.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'
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(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெசவா நக

(ஊ) f க&பக வநாயக நக
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

5

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

,?திய ஒ  க

2.சினக8கணா824ப

(வ.கி), ெப)யக8கணா824ப

ட ,

க8கணா824ப

(ஊ) சரOவதி நக ,

, 3.சினக8கணா824ப

(ஊ) சினக8கணா824ப
ெப)யக8கணா824ப

88

4

3

ெப)யக8கணா824ப ,607001

88

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(ஊ) சின

(வ.கி), ெப)யக8கணா824ப

நாடா ெத+ , 4.சினக8கணா824ப

(ஊ) சினக8கணா824ப

(வ.கி),

2யவ ெத+ ,

5.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) பா? ெர

6.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2+ஜ. 5Lதர

7.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) டாேப 2வா டO ,

8.ெப)யக8கணா824ப

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கணபதி நக
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யா நக ,
நக ,
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õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.உWசிேம (வ.கி) ம&'

,பரதான க

(வ.கி) ம&'

ட

உWசிேம,607001

(ஊ) உWசிேம ெமய ேரா , 2.உWசிேம

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 3.உWசிேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) எைலக ெத+ , 4.உWசிேம (வ.கி) ம&'
5.உWசிேம (வ.கி) ம&'

89

(ஊ) உWசிேம , 6.உWசிேம (வ.கி) ம&'

ஏைழமா)ய ம ேகாய ெத+ , 7.உWசிேம (வ.கி) ம&'

89

மLதெவளD , 8.உWசிேம (வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

90

(ஊ)

(ஊ) ேம  Xட ெத+ , 10.உWசிேம (வ.கி) ம&'

12.உWசிேம (வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

(ஊ) பாலாஜி நக ,

(ஊ) தியா2 நக

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.உWசிேம (வ.கி) ம&'

,பரதான க டதி ப?ற

ம&'

(ஊ) உWசிேம காலனD , 2.உWசிேம (வ.கி)

உWசிேம,607001

ேகாய ெத+ , 4.உWசிேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) சாைல ெத+ , 3.உWசிேம (வ.கி) ம&'

5.உWசிேம (வ.கி) ம&'

(ஊ)

(ஊ) ப3ளDXட ெத+ , 9.உWசிேம

வனDய ெத+ , 11.உWசிேம (வ.கி) ம&'

90

(ஊ) யாதவ ெத+ ,

(ஊ) மா)ய ம

(ஊ) கிண&' ெத+ ,

(ஊ) கிழ2 ெத+ , 6.உWசிேம (வ.கி) ம&'

(ஊ) அ ேபகா ெத+ , 7.உWசிேம (வ.கி) ம&'
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(ஊ) ந ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.5ப உ4பலவா

,வட24ப2தி ஆ.சி.சி Xைர

(வ.கி), நாணேம (ஊ) ப3ைளயா ேகாவ ெத+ , 3.5ப உ4பலவா

நாணேம,607501

நாணேம (ஊ) ேம&2 ெத+ , 4.5ப உ4பலவா
சாைல2ள

91

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

உ4பலவா

91

(வ.கி), நாணேம (ஊ) ெத&2 ெத+ , 2.5ப உ4பலவா

, 5.5ப உ4பலவா

(வ.கி),

(வ.கி), நாணேம (ஊ)

(வ.கி), நாணேம (ஊ) வட2 ெத+ , 6.5ப

(வ.கி), நாணேம (ஊ) கிழ2 ெத+ , 7.5ப உ4பலவா

நாணேம (ஊ) மா)ய ம ேகாவ ெத+ , 8.5ப உ4பலவா

(வ.கி),

(வ.கி),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நாணேம (ஊ) 5ப உ4பலவா

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.5ப உ4பலவா

,ெத&24ப2தி ஆ.சி.சி Xைர

(வ.கி), நாணேம (ஊ) ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 3.5ப உ4பலவா

நாணேம,607001

நாணேம (ஊ) ேம&2 ெத+ , 4.5ப உ4பலவா
சாைல2ள

92

92

உ4பலவா

(வ.கி), நாணேம (ஊ) ெத&2 ெத+ , 2.5ப உ4பலவா

, 5.5ப உ4பலவா

(வ.கி),

(வ.கி), நாணேம (ஊ)

(வ.கி), நாணேம (ஊ) வட2 ெத+ , 6.5ப

(வ.கி), நாணேம (ஊ) வ3_வ ெத+ , 7.5ப உ4பலவா

(வ.கி), நாணேம (ஊ) கிழ2 ெத+ , 8.5ப உ4பலவா
(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 9.5ப உ4பலவா
5ப உ4பலவா
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(வ.கி), நாணேம

(வ.கி), நாணேம (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

1.2B உ4பலவா

,?திய க

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2B உ4பலவா

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ெப)யா நக , 4.2B உ4பலவா

டதி ேம&2ப2தி

93

(வ.கி) ம&'

(ஊ) அழக4பா நக , 2.2B
ெமய ேரா , 3.2B

(ஊ) ெஜயல 5மி நக , 5.2B உ4பலவா

தியா2 Hதலியா ெத+ , 6.2B உ4பலவா
ULெதற நக , 7.2B உ4பலவா
8.2B உ4பலவா
(வ.கி) ம&'

94

5

ஊரா சி ஒறிய ஆர ப4ப3ளD

ம&'

94

4

3

2B உ4பலவா ,607001

93

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி)
(ஊ)

(ஊ)

(ஊ) பர5ராம நக ,

(ஊ) ?< ெத+ , 9.2B உ4பலவா

(ஊ) உWசி காளDய ம ேகாய ெத+

ஊரா சி ஒறிய ஆர ப4ப3ளD

1.2B உ4பலவா

,ெமயக

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ , 3.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) அBணா நக வட2 , 4.2B உ4பலவா

டதி கிழ2ப2தி,

2B உ4பலவா ,607001

(வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ப3ளDXட ெத+ , 2.2B

(ஊ) எ.ஜி.ஓ. நக , 5.2B உ4பலவா

ெப)யசாமி நக
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(வ.கி) ம&'

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

95

96

95

96

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊ.ஒ <வக4ப3ளD

1.2B உ4பலவா

கிழ2ப2தியெத&2பாத

உ4பலவா

,ஆ.சி.சிXைர க

ம&'

ட

2Bஉ4பலவா ,607001

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(ஊ) அழக4பா நக , 2.2B

(ஊ) ெப+மா3 நக , 3.2B உ4பலவா

(ஊ) ெஜயல 5மி நக , 4.2B உ4பலவா

எ ஜி ஓ நக , 5.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(வ.கி) ம&'

(வ.கி)
(ஊ)

(ஊ) ெப)யசாமி நக ,

6.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2B உ4பலவா

காலனD ,

7.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2B உ4பலவா

ெமய ேரா ,

8.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ப)ய8கா நக

ஊரா சி ஒறிய <வக4ப3ளD

1.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) ேகாவLத ேகாய ெத+ ,

,கBடகா,607001

2.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கBடகா ெமய ேரா ,

3.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

4.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) கிழ2 ெத+ , 5.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 2

யாBடவ ேகாய ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

97

97

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.2B உ4பலவா

,?திய க

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா 2வ< ெத+ , 3.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா 3வ< ெத+ , 4.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா 4வ< ெத+ , 5.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா ேம&2 ெத+ , 6.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா 1வ< 2'2 ெத+ , 7.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா 2வ< 2'2 ெத+ , 8.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா ெத&2 ெத+

ட

தாழ82டா,607001

(வ.கி) ம&'
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(ஊ) தாழ82டா 1வ< ெத+ , 2.2B

Ü¬ùî¢¶
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

98

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

5

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா பாடசாைல ெத+ ,

,?திய க

2.2B உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா கிழ2 ெத+ , 3.2B

ட

தாழ82டா,607001

98

99

4

3

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா 58க<ைற ெத+ , 4.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா மா)ய ம ேகாய ெத+ ,

5.2B உ4பலவா

ஐ

99

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ஐ கணதவ24பைற

(வ.கி) ம&'

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா த&காலிக 2 ய+4? , 7.2B

உ4பலவா

(வ.கி) ம&'

(ஊ) தாழ82டா வனDய ெத+

1.கடa (ந) வா 1

சரவ4ப நாயக சாவ

Hக4?வாய அ+கி

த.ப நக , 3.கடa (ந) வா 1

வட2பாதஅைற

1

,ெச மBடல

6.கடa (ந) வா 1

,607001

(ஊ) தாழ82டா வட2 ெத+ , 6.2B

கZசில 5Lதர

, 2.கடa (ந) வா 1

ஐ. .ஐ. 2 ய+4? , 4.கடa (ந) வா

நக , 5.கடa (ந) வா 1
ெக ல
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
ஐ

ஐ

அ>வலக

ேம&244ப2தி

R.C.C Tache

,ெச மBடல

,607001

100

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

1.கடa (ந) வா 1ேசம 5Lதர
நக , 3.கடa (ந) வா 2Oேட

நக , 2.கடa (ந) வா 2வரதராஜ
பா8 காலனD , 4.கடa (ந) வா

2காLதி ெத+ , 5.கடa (ந) வா 2வ3ளலா ெத+ , 6.கடa (ந) வா
2ெப)யா ெத+ , 7.கடa (ந) வா 2காமராஜ ெத+ , 8.கடa (ந) வா

100

2வ.உ.சி. ெத+ , 9.கடa (ந) வா 2பாரதி ெத+ , 10.கடa (ந) வா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2ேந+வதி
. , 11.கடa (ந) வா 1ெபBைணயா&' வதி
. , 12.கடa (ந)
வா 1ெநலி24ப

ஐ

ஐ அ>வலக

வைர4படஅைற

101

101

1.கடa (ந) வா 1ெச மBடல
Room R.C.C

102

ெமய ேரா , 2.கடa (ந) வா

1மணெகாைல , 3.கடa (ந) வா 1மா)ய ம ேகாவ வட2 ,

கிழ2 பாதஅைற

4.கடa (ந) வா 1ேக.எ.சி. நக , 5.கடa (ந) வா 1எ4.சி.ஐ. நக ,

,ெச மBடல

6.கடa (ந) வா 1மாதா ேகாய ெத+ , 7.கடa (ந) வா 1கZசில

,607001

5Lதர

102

ெமயேரா

நக , 8.கடa (ந) வா 1

54ைபயா நக

ேக.எ.சி. ெபBக3கa)

1.கடa (ந) வா 3 ஷBHக

பபககிழ2Xத

ஆராGWசி பBைண , 3.கடa (ந) வா 3 வரதராஜ அெவ^ ,

,க

ெத+ , 2.கடa (ந) வா 3 க+ ?

டஆ8கிலவ24?அைறெச மB 4.கடa (ந) வா 2 வரதராஜ ப3ைள நக

டல ,607001

ðè¢èñ¢ âí¢ : 61 of 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢
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1

2

103

103

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ேக.எ.சி ெபBக3 கa)

1.கடa (ந) வா 3காLதி நக , 2.கடa (ந) வா 3தWச 2ள

Hதைம க

3.கடa (ந) வா 3இராமலி8க நக , 4.கடa (ந) வா 3சாய4ேப ைட ,

ட அைற

,ேம&2ப2தி ெச மBடல ,607001

,

5.கடa (ந) வா 6ெடலிேபா காலனD , 6.கடa (ந) வா 6சBHக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப3ைள ெத+ , 7.கடa (ந) வா 654பரமண நக

104

104

ேக.எ.சி ெபBக3 கa)

1.கடa (ந) வா 3ெதௗல நக , 2.கடa (ந) வா 3தBடபாண நக ,

,கிழ2 பக க

3.கடa (ந) வா 3ேசக நக , 4.கடa (ந) வா 3 ெதௗல நக

டதி ேம&2

பாத கணத அைற எB 4

வOத)4? , 5.கடa (ந) வா 3 வ.எO.எO. நக,

ெச மBடல ,607001
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1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

105

4

5

3
உதவ ெபாறியாள அ>வலக

1.கடa (ந) வா 22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

,வs4?ர

வா 22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

வ .  வசதி வா)ய

2Bசாைல,607001

105

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

பளா-சி7 , 2.கடa (ந)

பளா-ப3 , 3.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி1 , 4.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி8 , 5.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி2 , 6.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி3 , 7.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி4 , 8.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி5 , 9.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி6 , 10.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி9 , 11.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி10 , 12.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி11 , 13.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி12 , 14.கடa (ந) வா

22Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய

பளா-சி13 , 15.கடa (ந) வா 22B

சாைல-சின க
வா)ய

ட

, 16.கடa (ந) வா 22Bசாைல-த.நா.வ .

பளா-ஏ , 17.கடa (ந) வா 2,2Bசாைல ேரா,

மாதாேகாய ெத+ , 18.கடa (ந) வா 2,2Bசாைல 2HOதாப3ள
, 19.கடa (ந) வா 2, 2Bசாைல ேரா, தனல 5மி நக , 20.கடa
(ந) வா 2, 2Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய
2, 2Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய
2Bசாைல-த.நா.வ . வா)ய
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பளா-சி , 21.கடa (ந) வா

பளா-எ4 , 22.கடa (ந) வா 2,
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4

5

3
ஏ.ஆ.எ.எ

106

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ேமநிைல4ப3ளD

ேம&24ப2தி
க

ட

,வட2 பாத

1.கடa (ந) வா4

வவராய நத

?<காலனD , 2.கடa (ந) வா4

பகவதி அ ம ேகாவ ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வட2 ப2தி வ24? 4 சி

கடa 607001
ஏ.ஆ.எ.எ

107

107

ேமநிைல4ப3ளD

ேம&24ப2தி
க

ட

,வட2 பாத

1.கடa (ந) வா4 ெதாைலேபசி நிைலய

2 ய+4? , 2.கடa (ந)

வா 4,பகவதி அ ம ேகாவ ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வட2 ப2தி வ24? 4 ப

கடa 607 001
ஏ.ஆ.எ.எ
ேம&24ப2தி

108

108

க

ட

ேமநிைல4ப3ளD
,ெத&2 பாத

வ24? 10 ஏ ல 5மண

Hதலியா பளா

1.கடa (ந) வா 4,பா4பா ேதா ட

, 2.கடa (ந) வா 4,வ3ளலா

நக 1 , 3.கடa (ந) வா 4,ராேஜLதிரா நக , 4.கடa (ந) வா
4,வவராயநத

வ . வசதி ப)Z , 5.கடa (ந) வா 4,தமிTநா

வ .  வசதி 2 ய+4? , 6.கடa (ந) வா4 வ3ளலா நக- I , 7.கடa
(ந) வா 4-ஹZசி8 ேபா எ .ஐ.ஜி
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4

5

3
உதவெப'

<வக4ப3ளD

,வவராயநத காலனD, 607001.

1.கடa (ந) வா 4 ஹZசி8 ேபா , 2.கடa (ந) வா 4
ேகாவLதசாமி நக , 3.கடa (ந) வா 4 நடராஜ நக , 4.கடa (ந)
வா 6

109

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

54ரமணய நக , 5.கடa (ந) வா 6 ெதாைலேபசி காலண ,

6.கடa (ந) வா 6 வ3ளDய ைம நக , 7.கடa (ந) வா 4

109

பவதிய ம ேகாய ெத+ , 8.கடa (ந) வா 4 ராேஜLதிர நக ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9.கடa (ந) வா 6 ஏைழமா)ய ம ேகாய ெத+ , 10.கடa (ந)
வா 6

ஏ.ஆ.எ.எ

110

111

110

111

அைற எB4
க

ட

ேமநிைல4ப3ளD
,ெத&2 பாத

10 சி லcமணசாமி

சBHக

ெத+ , 11.கடa (ந) வா 4 பா4பா ேதா ட

1.கடa (ந) வா 6 , சBHக

ெத+ , 2.கடa (ந) வா 6 ,

சின4ப ெத+ , 3.கடa (ந) வா 6 திெரௗபதி அ ம ேகாய ெத+
, 4.கடa (ந) வா 6 , காளDய ம ேகாவ ெத+ , 5.கடa (ந) வா

Hதலியா பளா கடa,607001

6,

நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 5,ேபா O ேரா , 2.கடa (ந) வா 6,சBHக

கிழ24ப2தி

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 5,இராஜா பா3 நக , 4.கடa (ந) வா

,ஈOவர ேகாய

ெத+ கடa,607001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தி+மைல நக

6,சின4ப ெத+ , 5.கடa (ந) வா 3,வ.எO. நக , 6.கடa (ந)
வா 5, ெநலி24ப

ெமய ேரா ?+ேஷாதம நக
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1

2

112
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 5,ஆOப ட ேரா (ெர

,ேம&24ப2தி ஈOவர ேகாய

2.கடa (ந) வா 5,ராஜா பா3 நக ெமய ெத+ , 3.கடa (ந) வா

ெத+ கடa,607001

5,Hத 2'2 ெத+ , 4.கடa (ந) வா 5,இரBடா

112

5.கடa (ந) வா 5,Jறா

கிராO ேரா) ேபா O ,

2'2 ெத+ ,

2'2 ெத+ , 6.கடa (ந) வா

4,வ3ளலா நக , 7.கடa (ந) வா 5,ராஜா பா3 நக நாகாவ<

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2'2 ெத+ , 8.கடa (ந) வா 6,ெஜகேதg நக Hத 2'2 ெத+

113

113

ஏ.ஆ.எ.எ

1.கடa (ந) வா 5 பராஜல

ேமநிைல4ப3ளDகிழ24ப2தி

, 3.கடa (ந) வா 5 அழக4பா நக ெமய ேரா , 4.கடa (ந) வா 6

,ெத&2 பாத க

ஈOவர ேகாய ெத+ , 5.கடa (ந) வா 6 பாcய

ட

லcமணHதலியா பளா வ24?

ெத+ , 2.கடa (ந) வா 5 அழக4ப நக

ெத+ , 6.கடa

(ந) வா 7 ெவ8க ராம ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 D,607001
அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 8பாB

சாைல , 2.கடa (ந) வா 8ேச  காலனD

,அைற எB 8 ெத&2 ப2திய

114

114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெபBைணயா ேரா, கடa,607001.
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115

116

115

116
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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4

5

3
அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 7வ ேவ பத ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,ெத&2 ப2தி ஒ  க

7ெசலிய ம ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 7அ8காள ம

ட

அைற எB 10 ெபBைணயா ேரா

ேகாய ெத+ , 4.கடa(ந) வா 7ரனா நக , 5.கடa(ந) வா

கடa,607001.

7வBணா82 ைட

அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 7ஆேப ைட , 2.கடa (ந) வா 8கனDயேகாவ

நWசினDகினDயா

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 8ஆேப ைட, கனDயேகாவ வதி
.

க

,கிழ2 பக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

டதி ேம&2 பாத வட2

பக அைற,ெபBைணயாேரா,
607001

117

117

அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 7ஆேப ைட 2Bசாைல , 2.கடa (ந) வா

நWசினDகினDயா

8ஆேப ைட

க

,கிழ2 பக

டதி ேம&2 பாத ெத&2

24ப

ெசLதாமைர நக , 3.கடa (ந) வா 72Bசாைல திw

, 4.கடa (ந) வா 7எ .ஜி.ஆ. நக , 5.கடa (ந) வா

ப2தி அைற ெபBைணயாேரா,

7ஆேப ைட ப+Lதாவ நக , 6.கடa (ந) வா 7ஆேப ைட

607001

5Lதரரா

நக , 7.கடa (ந) வா 7ஆேப ைட ேக. .ஆ நக
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

118

118

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
அரசின

1.கடa (ந) வா 7 காமராi நக , 2.கடa (ந) வா 7இLதிரா நக ,

ேமநிைல4ப3ளDேசனவராய

3.கடa (ந) வா 8 HனDசிப காலனD , 4.கடa (ந) வா 8 மா)H<

,க

ட அைற எB25ெபBைணயா சL< , 5.கடa (ந) வா 8 உதாமாணக

ேராமMச24ப ,607001

ெத+ , 6.கடa (ந) வா 8

சபாபதி ெத+ , 7.கடa (ந) வா 8 ஞானஒளD ெத+ , 8.கடa (ந) வா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 ஆசி)ய 2 ய+4?

119

119

அரசின ேமநிைல4ப3ளDஅைற

1.கடa (ந) வா 8 ெபBைணயா ேரா , 2.கடa (ந) வா 8, 1 வ<

எB 12

2'2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா 8, 2 வ< 2'2 ெத+ , 4.கடa (ந)

க

ட

,ேரா ட)ேம&2 பாத
ெபBைணயா சாைல

வா 8, 3 வ< 2'2 ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கடa 607001

120

120

அரசின

1.கடa (ந) வா 7 ெப+4ப 2 ைட , 2.கடa (ந) வா 9 - 10

ேமநிைல4ப3ளD,கணனDஅைற

ேநதாஜூ சாைல , 3.கடa (ந) வா 10 -ேலத

,ெபBைணயா ேரா கடa,607001

வா 9

ேப ைட , 4.கடa (ந)

க+மாரேப ைட ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 5.கடa (ந) வா

9 க+மாரேப ைட Hத ெத+ , 6.கடa (ந) வா 9 ?< ெத+
7.கடa (ந) வா 8 ெபைனயா' ேரா
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

121

4

5

3
அரசின ேமநிைல4ப3ளD

121

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,அைற எB 13ேரா ட) க

1.கடa (ந) வா 9,ேம ெத+ , 2.கடa (ந) வா 10,உ4பலவா 
ட

ெபBைணயா ேரா கடa,607001

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 9,சதி வேனc அ4பா ெம

, 4.கடa (ந)

வா 9,ெசவராi நக , 5.கடa (ந) வா 9, பமாவதி நக 4வ<

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2'2 ெத+
அரசின ெபBக3
ேமநிைல4ப3ளD

122

122

1.கடa (ந) வா 10மிஷி ெத+ , 2.கடa (ந) வா 9?< உ4பலா
,ேம&2

பாத கிழ2 பக க

ட

அைறஎB 5 வ24? 6 ப
ேவeேகாபால?ர

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 9?<மைரகாய ெத+ , 4.கடa (ந) வா
9?< உ4பலவா

Hத ெத+ , 5.கடa (ந) வா 9ெசவராi நக ,

6.கடa (ந) வா 9த சணாJதி நக

607001
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
அரசின ெபBக3
ேமநிைல4ப3ளD
வ24? 8சி

1.கடa (ந) வா 9தனவ3ளD நக , 2.கடa (ந) வா 9வைளயாபதி
,அைறஎB 23

கிழ2 பாத ேம&2

ப2தி ேவeேகாபால?ர

607001

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 9மணேமகைலதெத+ , 4.கடa (ந) வா
9சீவகசிLதாமண ெத+ , 5.கடa (ந) வா 92Bடலேகசி ெத+ , 6.கடa
(ந) வா 9தனல 5மி நக , 7.கடa (ந) வா 9இளவsதி நக ,
8.கடa (ந) வா 9ஓ

123

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

123

சதி நக , 9.கடa (ந) வா 9ப ட மா3 நக

, 10.கடa (ந) வா 9சாணயா நக , 11.கடa (ந) வா 9கBண
நக , 12.கடa (ந) வா 9காதிேகய நக , 13.கடa (ந) வா 9
கதிேவ நக , 14.கடa (ந) வா 9, ஏ.ேக சிவானLத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நக , 15.கடa

(ந) வா 10க+மாரேப ைட ப3ைளயா ேகாய ெத+

நகரா சி <வக4 ப3ளD
பாத க

124

124

ட

,கிழ2

ேம&24ப2தி

ேவeேகாபால?ர ,607001

1.கடa (ந) வா 10,5தசன

ெத+ , 2.கடa (ந) வா 9,ேநதாஜி

ேரா , 3.கடa (ந) வா 10,ஞான4பரகாச
11,ச4ெஜய ேரா
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காலனD , 4.கடa (ந) வா
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ேமநிைல4ப3ளD

126

127

125

126

127

4

5

3
அரசின ெபBக3

125

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

1.கடa (ந) வா 10ேவeேகாபால?ர
,வ24? 12 சி

ேவeேகாபால?ர ,607001

வா 10ேவeேகாபால?ர

வட2 ெத+ , 2.கடa (ந)

ெத&2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா

11ேவeேகாபால?ர

கிழ2 ெத+ , 4.கடa (ந) வா

10ேவeேகாபால?ர

ேம&2 ெத+ , 5.கடa (ந) வா

10ேவeேகாபால?ர

ெமய ேரா

ெஜயல 5மி நாh <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 11 ேநதாஜி சாைல , 2.கடa (ந) வா 11 பாஷிய

,ெத&24ப2தி மMச24ப ,607001

நக , 3.கடa (ந) வா 11 <காரா

ெஜயல 5மி நாh <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 11 ேகாழிகார ெத+ , 2.கடa (ந) வா 11

,வட24ப2தி மMச24ப ,607001

பாரதிதாச ெத+ , 3.கடa (ந) வா 11 வட2 கவர ெத+ , 4.கடa (ந)

ெத+

வா 11 ெத&2 கவர ெத+ , 5.கடa (ந) வா 11 அ4பாZ ெத+ ,
6.கடa (ந) வா 11 சபாபதி ெத+ , 7.கடa (ந) வா 11 அ4< காத
ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
?னDத வளனா ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 13?<24ப

மMச2பப

13?<24ப

,?ெராவடO

(ெமய ேரா) , 2.கடa (ந) வா

1வ< 2'2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா 13?<24ப

பளா அைற எB

பZணா மா3 ெத+ , 4.கடa (ந) வா 13?<24ப

7ேவeேகாபால?ர ,607001

(ந) வா 13?<24ப

?< ெத+ , 5.கடa

பாBர8க ெத+ , 6.கடa (ந) வா

12தZணா மா3 நக , 7.கடa (ந) வா 13?<24ப
2'2 ெத+ , 8.கடa (ந) வா 13?<24ப

காலண 1வ<

காலனD 2வ< 2'2 ெத+

, 9.கடa (ந) வா 12 எ .ஜி.ஆ நக , 10.கடa (ந) வா 12 எ .ஜி.ஆ
நக பB+

128

128

யா மாெக

, 11.கடa (ந) வா 12 எO.ஆ காலனD ,

12.கடa (ந) வா 12 ஈOவர நக , 13.கடa (ந) வா 12 பகி)சாமி
நக , 14.கடa (ந) வா 12 ஆபஸ அெவ^ , 15.கடa (ந) வா 12
<ைரசாமி நக , 16.கடa (ந) வா 12 பZணா மா3 நக , 17.கடa (ந)
வா 12, எO.எ. நக , 18.கடa (ந) ராமசாமி நக , 19.கடa (ந)
வா 12 மா+தி நக
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1

2
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ெசய

ேஜாச4 ேமநிைல4ப3ளD

மMச24ப

1.கடa (ந) வா 13?<24ப
13?<24ப

(ெமயேரா) , 2.கடa (ந) வா

(1 வ< 2'2 ெத+) , 3.கடa (ந) வா 13?<24ப

,?ெராவடOபளாஅைறஎB6மMச (பZண மா3 ெத+) , 4.கடa (ந) வா 13?<24ப
24ப ,607001

(ந) வா 13?<24ப
13?<24ப

(2 வ< 2'2 ெத+) , 6.கடa (ந) வா

(3 வ< 2'2 ெத+) , 7.கடa (ந) வா 13?<24ப

(பாBர8க ெத+) , 8.கடa (ந) வா 13?<24ப
2'2 ெத+) , 9.கடa (ந) வா 13?<24ப
ெத+) , 10.கடa (ந) வா 13?<24ப

129

129

(?< ெத+) , 5.கடa

காலனD (1 வ<

காலனD (2 வ< 2'2

காலனD (3 வ< 2'2 ெத+) ,

11.கடa (ந) வா 12<ைரசாமி நக , 12.கடa (ந) வா 12 எ .ஜி.ஆ.
நக , 13.கடa (ந) வா 12 பகவLத நக , 14.கடa (ந) வா 14 <ளசி
நக , 15.கடa (ந) வா 12 ஈOவ) நக , 16.கடa (ந) வா 12
பகி)சாமி நக , 17.கடa (ந) வா 12 எO.ஆ காலனD , 18.கடa (ந)
வா 12 எ .ஜி.ஆ நக (பB+
வா 13 ?<24ப

யா மாெக

(எOபேண ேரா)
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1

2

130

130

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
?னDத வளனா ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 12 )சgைல 2 ய+4?க3 (?<24ப ) , 2.கடa

மMச2பப

(ந) வா 12ேந+ நக - I , 3.கடa (ந) வா 12ேந+ நக - II , 4.கடa

,?ெராவடO

பளா அைற எB8

(ந) வா 12சாமி ப3ைள காலனD , 5.கடa (ந) வா 12அYசியா நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேவeேகாபால?ர ,607001

131

132

131

132

?னDத வளனா ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 12 தி+மைல நக , 2.கடa (ந) வா 13 ேபாzO

மMச2பப

ைல ?<24ப

,ெபாேராவடO

, 3.கடa (ந) வா 12 ேந+ நக , 4.கடa (ந) வா

அைற எB. 4

12 அY5யா நக , 5.கடa (ந) வா 13 ஆைன24ப

ேவeேகாபால?ர ,607001

2 ய+4? , 6.கடa (ந) வா 13 ஆைன24ப

?னDத வளனா ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 12 இராதாகி+cண நக , 2.கடa (ந) வா 13

மMச2பப

ஆைன24ப

,ெபாேராவடO

ேபாzO

?< ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மா)ய ம ேகாய ெத+ , 3.கடa(ந) வா 13

அைற எB. 3

ஆைண24ப

ம{ னா சிநக , 4.கடa (ந) வா 12 இராதாகி+cண

ேவeேகாபால?ர ,607001

நக , 5.கடa (ந) வா 12 பB+

யா நக , 6.கடa (ந) வா 12

இராஜாஜி நக , 7.கடa (ந) வா 12 எO.எ. நக , 8.கடa (ந) வா
12 ேம&2 தி+மைல நக , 9.கடa (ந) வா 13 ஆ'Hக நக , 10.கடa
(ந) வா 12, ல 5மி நக
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1

2
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133

134
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,கிழ24ப2தி ேதவனா ப

1.கடa (ந) வா 15, மா)ய ம ேகாவ ெத+ , 2.கடa (ந) வா 15,
ன

Hதால ம ேகாவ ெத+ , 3.கடa (ந) வா 15, அ4பாசாமி ெத+ ,

,607001

4.கடa (ந) வா 15, கபல ெத+

நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 15, ப8களா ேம  ெத+ , 2.கடa (ந) வா 15,

,வட24ப2தி கிழ24பக ெத&2

H+க ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 15, ப3ைளயா ேகாய

பாத ேதவனா ப

வட2 ெத+ , 4.கடa (ந) வா 15, ப3ைளயா ேகாய ெத&2 ெத+ ,

ன

,607001

5.கடa (ந) வா 16, ெசாகலி8க

ெத+ , 6.கடa (ந) வா 15,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த&காலிக 2 ய+4? (5னாமி)
நகரா சி நநிைல4ப3ளD

135

135

,வட2?றக
,607001

ட ேதவனா ப

1.கடa (ந) வா 16நLதேகாபா ெத+ , 2.கடa (ந) வா 16சினத ப
ன

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 16ராசாகBe ெத+ , 4.கடa (ந) வா
16சBHக

ெத+ , 5.கடa (ந) வா 16ப3ைளயா ேகாவ ெத+

ðè¢èñ¢ âí¢ : 75 of 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢
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1

2
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136

,வட2

137

வா 16கதிேவ ெச

க

ெச

ட ேதவனா ப

ன ,607001

138

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 16பழனDயாB

ெத+ , 4.கடa (ந) வா 16ெதனLேதா4? சL< , 5.கடa (ந)

வா 16த&காலிக 2 ய+4? , 6.கடa (ந) வா 16. 5னாமி நக

,ேதவனா ப

ன

?தியக

ட ,

கட&கைர சாைல , 3.கடa (ந) வா 16,பழனDயாB

ெத+ , 4.கடa (ந)

வா 16,ெதனLேதா4? ெத+ , 5.கடa (ந) வா 16 கதிேவ ெத+

அறிவய

3.கடa (ந) வா 17 ரதினேவ நக , 4.கடa (ந) வா 14 ராதா நக

கீ Tதள

, 5.கடa (ந) வா 15 ேதவனா ப

,வட2 பாத இட<
ட ,

ேதவனா ப

ன

ேரா , 6.கடa (ந) வா 15

ேடனDcமிஷ ெத+ , 7.கடa (ந) வா 14 பகவLத நக , 8.கடa (ந)
ன ,607001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கடa (ந) வா 15 ப|W ேரா , 2.கடa (ந) வா 14 எ.ஜி.ஓ. காலனD ,

கa) ெபா+ளாதர வ24? அைற

பக க

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கடa (ந) வா 16,ெதாகா4பய ெத+ , 2.கடa (ந) வா 16,ெத&2

607001

ெப)யா கைல ம&'

138

5

1.கடa (ந) வா 16இ தா8கி மா)ய ம ேகாவ ெத+ , 2.கடa (ந)

பாத ேம&24ப2தி ெத&24?ற

நகரா சி நநிைல4ப3ளD

137

4

3
நகரா சி நநிைல4ப3ளD

136

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

வா 15 ெமயேரா- ேதவணா ப

ன

, 9.கடa (ந) வா 15

கட&கைர சாைல , 10.கடa (ந) வா 15 த&காலிக 2 ய+4?
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139

140
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,வட2பாத க
வனDயபாைளய

ட

1.கடa (ந) வா 17 தி+வ3_வ நக , 2.கடa (ந) வா 17
கிழ2ப2தி ப3ைளயா ேகாவ ெத+ , 3.கடa (ந) வா 17 ப3ளDXட ெத+ ,

607001

4.கடa (ந) வா 14எ.எ. நக

நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 17 மா)ய ம ேகாவ ெத+ , 2.கடa (ந) வா 17

,வட2பாத க

ராமலி8க நக , 3.கடa (ந) வா 17 ேம  ெத+ , 4.கடa (ந) வா

டதி

ேம&2ப2தி, வனDயபாைளய

17 X றZ நக , 5.கடa (ந) வா 17 மலிைக ெத+ , 6.கடa (ந)

607001

வா 17 ேராஜா ெத+ , 7.கடa (ந) வா 17 வ ேவ நக

நகரா சி <வக4ப3ளD க

ட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கடa (ந) வா 17ேவ> நக , 2.கடa (ந) வா 17பால54பரமணய

,ேம&24ப2திவனDயபாைளய ,6070 நக , 3.கடa (ந) வா 17பாடzOவர நக , 4.கடa (ந) வா

141

141

01

17இளவsதி நக , 5.கடa (ந) வா 17கலைர ெத+ , 6.கடa (ந)
வா 17சா பசிவ நக , 7.கடa (ந) வா 17காமராi நக , 8.கடa (ந)
வா 17,இள வsதி நக
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1

2

142

142

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
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ªðò£¢
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
ெப)யா கைலகa)

1.கடa (ந) வா 15 பா2மர சாைல , 2.கடa (ந) வா

,அ>வல அைற(வரலா')

16பாMசால?ர

ேதவனா ப

4.கடa (ந) வா 15Hதால மேகாய ெத+ , 5.கடa (ந) வா

ன ,607001

, 3.கடa (ந) வா 17ப3ைளயாேகாய ெத+ ,

16ெப+மா3ேகாய ெத+ , 6.கடa (ந) வா 16ேபா ேம ெத+ ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7.கடa (ந) வா 16ெத&2 கட&கைர சாைல , 8.கடa (ந) வா
16த&காலிக 2 ய+4?
பைழய
நா டாBைமகழகக

1.கடa (ந) வா 17,ர8கநாத நக , 2.கடa (ந) வா
டதி

,ேம&2 பாத கிழ2 க

143

143

மாவ ட வளஅ>வல
001

ட

கடa 607

14,வBணார4பாைளய

ேம  ெத+ , 3.கடa (ந) வா

14,வBணார4பாைளய

?< ெத+ , 4.கடa (ந) வா 14,நலத டா

ேகாய ெத+ , 5.கடa (ந) வா 15ப|W ேரா , 6.கடa (ந) வா
14,வBணார4பாைளய
வ .  வசதி வா)ய

வட2 ெத+ , 7.கடa (ந) வா 14,ெடலிேபா
, 8.கடa (ந) வா 14,அMச ஊழிய 2 ய+4? ,

9.கடa (ந) வா 15ப|Wேரா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 78 of 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

144

144

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
பைழய மாவ ட கழக அ>வலக

1.கடa (ந) வா 13,ஜ i ப8களா ேரா , 2.கடa (ந) வா 14,ேகா)

ஊரக வளWசி

?< ெத+ , 3.கடa (ந) வா 13,ஆ'Hக

,ெசGதி மக3

நக , 4.கடa (ந) வா

ெதாட? அ>வலக அைற

13,கேணச நக , 5.கடa (ந) வா 13,சிரா நக , 6.கடa (ந) வா

கடa,607001

13,ெத&2 வட2 ெத+ , 7.கடa (ந) வா 14,ஆ.வ.எO. நக , 8.கடa
(ந) வா 14,2

ய4ப

நக , 9.கடa (ந) வா 14,மா)ய ம

ேகாய ெத+ , 10.கடa (ந) வா 14,ைரOமி எதி) ராமசாமி நக ,
11.கடa (ந) வா 14,54ரமணய நக , 12.கடa (ந) வா 14 ராமசாமி
நக
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
மாவ ட ஆ சிய அ>வலக

1.கடa (ந) வா 14அBணாநக LIG , 2.கடa (ந) வா 14பவழசாைல ,

,ஊரக வளWசி ேதத ப)Z

3.கடa (ந) வா 14த8கசாைல , 4.கடa (ந) வா 14ைவரசாைல ,

(வட2 பாத க

5.கடa (ந) வா 14ைவb)ய சாைல , 6.கடa (ந) வா 14H<

ட ),607001

சாைல , 7.கடa (ந) வா 14ேகாேமதக சாைல , 8.கடa (ந) வா

145

145

14மாணக சாைல

, 9.கடa (ந) வா 14மரகதசாைல , 10.கடa (ந)

வா 14?cபரகசாைல , 11.கடa (ந) வா 14அBணாநக MIG ,
12.கடa (ந) வா 14நவரதினசாைல , 13.கடa (ந) வா 13ம{ னா சி
நக , 14.கடa (ந) வா 14கிழ2 அBணாநக
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4

5

3
நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 14?<4பாைளய

வட2?றக

14வBணார4பாைளய

ெமய ேரா , 3.கடa (ந) வா

,ேம&2ப2தி

14வBணார4பாைளய

2'2 ெத+ , 4.கடa (ந) வா 14ேக. .ஆ.

வனDயபாைளய ,607001

நக , 5.கடa (ந) வா 14ேக.ேக.நக , 6.கடa (ந) வா 14ேக.ேக.நக

டதி

ெமய ேரா , 2.கடa (ந) வா

இைண4? , 7.கடa (ந) வா 14ேக.ேக.நக-ப3ைளயா ேகாய ெத+ ,

146

8.கடa (ந) வா 14பாரதி நக , 9.கடa (ந) வா 14ெமய ேரா
வBணாரபாளய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 10.கடa (ந) வா 14கைலஞ க+ணாநிதி நக ,

11.கடa (ந) வா 14தி+வ3_வ நக , 12.கடa (ந) வா 14ராமலி8க
நக , 13.கடa (ந) வா 14அ8காள ம ேகாய ெத+

147

147

பைழய மாவ ட கழக ெமய

1.கடa (ந) வா 17ம)ய `ைச நக , 2.கடa (ந) வா 17மணலி

க

எOேட

ட

,கிழ2 ப2தி வட2

, 3.கடa (ந) வா 17த8கவதி நக , 4.கடa (ந) வா

பாத ஊரக வளWசி ப)Z

17மணலிஎOேட

1வ< ெத+ , 5.கடa (ந) வா 17மணலிஎOேட

கடa 607001

ெத+ , 6.கடa (ந) வா 17மணலிஎஸேட
வா 17மணலி எOேட

4வ< ெத+
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2வ<

3வ< ெத+ , 7.கடa (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

Hதைமக

148

4

5

3
பைழயமாவ டகழக

148

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

1.கடa (ந) வா 19,அ+ணகி) ெத+ , 2.கடa (ந) வா 18,ராமதாO

டதி

,மாவ ட

ெபாறியய ப)Z

ேம&2ப2தி

வட2 பாத க

ட

ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கடa

,607001
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 18,நபக3 நாயக

,ெத&2பக க

18,ேலாகா பா3 ேகாவ ெத+ , 3.கடa (ந) வா

டதி

ெத+ , 2.கடa (ந) வா

கிழ24ப2தி ?<4பாைளய , 607001. 17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

149

149

1வ<

ெத+ , 4.கடa (ந) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

2வ< ெத+ , 5.கடa (ந) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

3வ<

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

4வ< ெத+ , 7.கடa (ந) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

5வ<

இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

ெத+ , 6.கடa (ந) வா

ெத+ , 8.கடa (ந) வா 17,

6 வ< ெத+ , 9.கடa (ஊ) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

7வ<

ெத+ , 10.கடa (ந) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

8வ<

ெத+ , 11.கடa (ந) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

9வ<

ெத+ , 12.கடa (ந) வா

17,இர ைட4ப3ைளயா காலனD நக

10வ<
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

150

151

150

151

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
நகரா சி நநிைல4ப3ளD,

1.கடa (ந) வா 18 ?<4பாைளய

?<4பாைளய

18 ெபான ெத+ , 3.கடa (ந) வா 18 இராமசாமி ெத+ , 4.கடa (ந)

க

,ெத&2பாத

டதி ேம&2ப2தி,607001

ெமய ேரா , 2.கடa (ந) வா

வா 18 பாலாஜி நக , 5.கடa (ந) வா 18 ல 5மி நக , 6.கடa (ந)
வா 20 54பரமணய ேகாய ெத+ , 7.கடa (ந) வா 18 பாலாஜி நக

நகரா சி நநிைல4ப3ளD,

1.கடa (ந) வா 20ராமதாO ெத+ , 2.கடa (ந) வா 19

?<4பாைளய

படவ ட ம ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 18சதா ெத+ ,

,HதலைமWச)

ச<ணZXட ,607001

4.கடa (ந) வா 18 H<2மர4ப ெத+ , 5.கடa (ந) வா 18
H<2மர4ப 2 வ< ெத+ , 6.கடa (ந) வா 18 H<2மர4ப 3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வ< ெத+ , 7.கடa (ந) வா 18 H<2மர4ப 4 வ< ெத+ , 8.கடa
(ந) வா 18 H<2மர4ப 5 வ< ெத+

152

152

நகரா சி நநிைல4ப3ளD,

1.கடa (ந) வா 2054ரமணய ேகாய ெத+ , 2.கடa (ந) வா

?<4பாைளய

2054ரமணய 5வாமி ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 20கா 

க

,கிழ2பாத

டதி வட24ப2தி,607001

நாயக

ெத+ , 4.கடa (ந) வா 20ஆ'Hக

வா 20?<4பாைளய

ெமய ேரா
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

153

154

5

நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 19ெர ைட4ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 2.கடa (ந)

,ெத&24ப2தி கிழ2பக ஓ 

வா 19சிகLத ெத+ , 3.கடa (ந) வா 19ம`தி ெத+ , 4.கடa (ந)

க

வா 17ஐயாகBe அெவ^

ட

நகரா சி

154

4

3
நகரா சி

153

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

?<4பாைளய

607001

நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 20மா  ப

 ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,இர ைட ப3ைளயா ேகாய

20ஆ&ற8கைர ெத+ , 3.கடa (ந) வா 20சMசீவராய ேகாவ ெத+ ,

ெத+ கிழ2பக ஒ  க

4.கடa (ந) வா 18சீதாரா

ட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

?<4பாைள ,607001
?<4பாைளய

155

155

X றZ ச8க

1.கடa (ந) வா 18நபக3 நாயக

ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,Hதைம Xடதி ந4ப2தி

18ேலாகா பா3 ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 18?<4பாைளய

?<4பாைளய ,607001

ெமய ேரா , 4.கடa (ந) வா 19ெர ைடப3ைளயா ேகாய ெத+ ,
5.கடa (ந) வா 21ஐயனா ேகாய ெத+ , 6.கடa (ந) வா 19ம`தி
ெத+ , 7.கடa (ந) வா 21ர8கா ெத+ , 8.கடa (ந) வா 19ராமதாO
ெத+ , 9.கடa (ந) வா 2054பரமணய 5வாமி ேகாய ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
நகரா சி ேமநிைல4ப3ளD
,?<4பாைளய

?தியக

1.கடa (ந) வா 20சீYவாச ெத+ , 2.கடa (ந) வா 20சகைர
ட ,

607001

156

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 20அ4பாZ ெத+ , 4.கடa (ந) வா 21ெத&2
எOபளேன

ேரா

, 5.கடa (ந) வா 21பைழய ஆOபதி) ேரா ,

6.கடa (ந) வா 21ர8க ேமOதி) ெத+ , 7.கடa (ந) வா 21வகி

156

மிய ெத+ , 8.கடa (ந) வா 21வாBடேல ெத+ , 9.கடa (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வா 21அLேதாணய ேகாய ெத+ , 10.கடa (ந) வா 21H< ெத+
, 11.கடa (ந) வா 21ெந4ேபாலிய ெத+
நகரா சி அ>வலக
ப)Z கடa 607001

,வ+வாG

1.கடa (ந) வா 21,பாரதி சாைல , 2.கடa (ந) வா 21,ஒG.எ .சி.ஏ ,
3.கடa (ந) வா 21,ேபாzO 2 ய+4? , 4.கடa (ந) வா
21,ப3ைளயா ேகாவ ெத+ , 5.கடa (ந) வா 21,ராமசாமி ெத+ ,

157

157

6.கடa (ந) வா 21,ர2மா ெத+ , 7.கடa (ந) வா
21,ெவ8கடாஜல

ெத+ , 8.கடa (ந) வா 21,தகா வதி
. , 9.கடa

(ந) வா 21,2+வ4ப ெத+ , 10.கடa (ந) வா 21,பால54பரமணய
காலனD
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1

2

158

158

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
ஒ+8கிைணLத 2ழLைதக3 நல

1.கடa (ந) வா 22,54?ராய> நக , 2.கடa (ந) வா 22,54?ராய>

வளWசி ைமய

நக ேம&2 , 3.கடa (ந) வா 22,ெநMசாைல நக , 4.கடa (ந)

,எB. 39 ெத&2

பாத ெநMசாைல நக

வா 22,சீYவாச ெத+ , 5.கடa (ந) வா 22,சின வாணய ெத+ ,

54?ராய> நக கடa (ந) 607002

6.கடa (ந) வா 22,ெநMசாைல நக , 7.கடa (ந) வா
22,தBடபாண நக , 8.கடa (ந) வா 22,3வ< 2'2 ெத+ 54பராய>
நக , 9.கடa (ந) வா 22,1வ< 2'2 ெத+ 54?ராய> நக ,
10.கடa (ந) வா 22,2வ< 2'2 ெத+ 54?ராய> நக , 11.கடa (ந)
வா 22,4வ< 2'2 ெத+ , 12.கடa (ந) வா 22,தி+மைல நக
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2
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3
டாசி கா சி அைற

1.கடa (ந) வா 22 ரயேவ காலனD , 2.கடa (ந) வா 22 இLதிரா

,ெத&24ப2தி 54?ராய> நக

நக , 3.கடa (ந) வா 22 சின கைட (சின வாணய ெத+) ,

கடa 2,607002

4.கடa (ந) வா 22 லாரO ேரா , 5.கடa (ந) வா 27அ8கா
ெத+ , 6.கடa (ந) வா 27ெதGவநாயக

159

சL< , 7.கடa (ந) வா

2254பராய> நக ேபாzO 2 ய+4? , 8.கடa (ந) வா 22ஆMசேநய

159

ேகாவ ெத+ , 9.கடa (ந) வா 22அைன சதியா நக , 10.கடa

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ந) வா 2254பராய> நக , 11.கடa (ந) வா 2254பராய> நக
ெநஞWசாைல , 12.கடa (ந வா 23ராமலி8க

நக , 13.கடa (ந)

வா 22தBடபாண நக

f பாடzOவர ெதாடக4ப3ளD

160

160

1.கடa (ந) வா 27மாக

ேம&2 பாத கிழ2 பக
க

ட

காலனD

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வ24? எB 4 ,

தி+4பாதி)4?லிh -607002
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

161

162

161

162

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

5

நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 26சனதி ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,Hதைமக

23க மிய ேப ைட , 3.கடa (ந) வா 24நவந.த

ெர

ட

(

Wசதிர ) தி+4பா?லி^607002 வா 24,நவந.த

காலனD , 4.கடa (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நக

நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 25மா)ய மேகாயெத+ , 2.கடa (ந) வா

,ெத.ப2திய ேம.பக

25ULேதா ட

(ெர

ேகாய ெத+ , 4.கடa (ந) வா 26சதாசிவ சதிர

Wசதிர

) தி+4பாதி)?லி^

பாத க

வக3
.
, 3.கடa (ந) வா 26ெப)ய நாயகி அ ம
ெத+ , 5.கடa (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வா 26பா? ெத+

நகரா சி <வக4ப3ளD

163

4

3

- 607 002

163

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,ெத&2

டதி கிழ2 ப2தி

அைற த8கரா5 நக கடa ,607002

1.கடa (ந) வா 23க மிய ேப ைட , 2.கடa (ந) வா 23ம{ னா சி
நக , 3.கடa (ந) வா 23இராமலி8க நக , 4.கடa (ந) வா
23ெஜயலலிதா நக, க மிய ேப ைட , 5.கடa (ந) வா
23க மிய ேப ைட (ெக ல

நக)
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

,க

164

4

5

3
நகரா சி <வக4ப3ளD ேம&2ப2தி

164

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ட

த8கரா5 நக

1.கடa (ந) வா 23மா)ய ம ேகாவ ெத+ , 2.கடa (ந) வா
23வ3ளDவலாO ேமஷ , 3.கடa (ந) வா 23ெத.ஆ. மதிய

கடa 2,607002

X றZ வ8கி காலனD , 4.கடa (ந) வா 23அBணா நக , 5.கடa
(ந) வா 23நBபக3 நக , 6.கடa (ந) வா 23Oடாலி நக ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7.கடa (ந) வா 23மி நக
நகரா சி <வக4ப3ளD
ப2தி க

165

166

165

166

,ேம&2

1.கடa (ந) வா 23 த8கராi நக

டதி கிழ2 பாத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத&2 பக அைற த8கரா5 நக
கடa,607002.

நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 2224ப 2ள

ச<ணZXட

3.கடa (ந) வா 22பாரதிதாச நக , 4.கடa(ந) வா 28,

க

,ேம&2 பக

டதி கிழ2 பாத வட2

பக அைற த8கரா5 நக

பாBர8க நக

கடa

,607002
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

167

4

5

3
ெசய

167

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ேஜாச4 ேமநிைல4ப3ளD

,அைற1 க மிய ேப ைட,607002

1.கடa (ந) வா 25, மா)ய மேகாய ெத+ , 2.கடa (ந) வா 25,
படா)ய மேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 25,எ+மராஜ அரஹார
, 4.கடa (ந) வா 25, க

யகார ெத+ , 5.கடa (ந) வா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25,ஆைணகார ெத+
ெசய

168

168

ேஜாச4 ேமநிைல4ப3ளD

ெத+)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப?ற அைறஎB2,607002

ேஜாச4 ேமநிைல4ப3ளD

,ப?றக

ட

அைறஎB3

க மிய ேப ைட,607002.

169

ெச

,ெத&24ப2தி,பைழயநாடகOேடi

ெசய

169

1.கடa (ந) வா 25,திெரௗபதிய ம ேகாய ெத+ (ேபா

1.கடa (ந) வா 27 ேதர

வதி
. , 2.கடa (ந) வா 27 சனதி சL< ,

3.கடa (ந) வா 27 தி+வரச ேதா ட

, 4.கடa (ந) வா 26

வ3ளDவலாO தBடபாண ெத+ , 5.கடa (ந) வா 27 சனதி வதி
. ,
6.கடa (ந) வா 26 XரதாTவா சL< , 7.கடa (ந) வா 26
ெதGவநாயக

சL< , 8.கடa (ந) வா 26 ராமசாமி ெத+ , 9.கடa (ந)

வா 26 வரத4ப ெத+ , 10.கடa (ந) வா 26 சீYவாச ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ேமநிைல4ப3ளD

,கிழ2 பாத க

170

டதி

171

5

1.கடa (ந) வா 26,ச8கர ெத+ , 2.கடa (ந) வா 24,இராமாYஜ
நக , 3.கடa (ந) வா 26 54?ராய ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேம&2 ப2தி( பக ைழவாய)
தி+4பாதி)4?லி^ 607002

அரசின ெபBக3

171

4

3
அர5 ெபBக3

170

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 24தான
,ெத&24ப2தி,

நக (பைழய<) , 2.கடa (ந) வா 24தான

நக (?திய<) , 3.கடa (ந) வா 24சதாசிவ

தி+4பா4?லி^,607002

அரசின ெபBக3
ேமநிைல4ப3ளD

நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கடa (ந) வா 24அகி3 நாh ெத+
,Hக4?

ைழவாய ேம&2 பாத

172

172

கிழ2 ப2தி ெத&2 பக க

ட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தி+4பாதி)4?லி^ 607002
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4

5

3

அரசினெபBக3ேமநிைல4ப3ளD 1.கடa (ந) வா 26,சMசீவ ெத+ , 2.கடa (ந) வா 29,சரOவதி நக
ைழவாய

,அ+கிேம&2?ற

ெமய ேரா , 3.கடa (ந) வா 29,Hத 2'2 வதி
. , 4.கடa (ந)

ஆ.சி.சி Xைரதி+4பா4?லி^,607002 வா 29,2

2'2 வதி
. , 5.கடa (ந) வா 29,3

2'2 வதி
. ,

6.கடa (ந) வா 29,ெவ8கேடச நக ெமய ேரா , 7.கடa (ந) வா
29,Hத 2'2 வதி
. , 8.கடa (ந) வா 29,2
(ந) வா 29,3

2'2 வதி
. , 10.கடa (ந) வா 29,S.S.Rநக Hத

ெமய ேரா , 11.கடa (ந) வா 29,2

173

173

2'2 வதி
. , 9.கடa

ெமய ேரா , 12.கடa (ந)

வா 29,Hத 2'2 வதி
. , 13.கடa (ந) வா 29,2
14.கடa (ந) வா 29,3

2'2 வதி
. ,

2'2 வதி
. , 15.கடa (ந) வா 29,4

வதி
. , 16.கடa (ந) வா 29,5

2'2

2'2 வதி
. , 17.கடa (ந) வா 29,6

2'2 வதி
. , 18.கடa (ந) வா 29,நேடச நக ெமய ேரா ,
19.கடa (ந) வா 29,Hத 2'2 வதி
. , 20.கடa (ந) வா 29,2
2'2 வதி
. , 21.கடa (ந) வா 29,3
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

4

5

3
அரசின ெபBக3

1.கடa (ந) வா 29,ராஜ

ேமநிைல4ப3ளD அைற எB 35

29,2

ைழவாய>2 அ+கி

(ந) வா 29,Hத 2'2 வதி
. , 5.கடa (ந) வா 29,2

தி+4பா4?லி^ர,607002

,

நக ெமயேரா 1 , 2.கடa (ந) வா

ெமயேரா , 3.கடa (ந) வா 29,3

ெமய ேரா , 4.கடa
2'2 வதி
. ,

6.கடa (ந) வா 29,ெசௗடா பைக நக 1 ெமய ேரா , 7.கடa (ந)
வா 29,ெசௗடா பைக நக 2 ெமய ேரா , 8.கடa (ந) வா
29,ெசௗடா பைக நக 3 ெமய ேரா , 9.கடa (ந) வா
29,ெசௗடா பைக நக 4 ெமய ேரா , 10.கடa (ந) வா
29,ெசௗடா பைக நக 1 2'2 வதி
. , 11.கடa (ந) வா
29,ெசௗடா பைக நக 2

174

174

29,அBணாமைல நக

2'2 வதி
. , 12.கடa (ந) வா
ெமய ேரா , 13.கடa (ந) வா

29,அBணாமைல நக 1

2'2

வதி
. , 14.கடa (ந) வா

29,அBணாமைல நக

2

2'2

வதி
. , 15.கடa (ந) வா

29,அBணாமைல நக

3

2'2

வதி
. , 16.கடa (ந) வா

29,அBணாமைல நக

4

2'2

வதி
. , 17.கடa (ந) வா

29,சி.ஆ.ஆ நக , 18.கடa (ந) வா 29,பZனா பா3 நக , 19.கடa (ந)
வா 29,ெகௗசயா நக , 20.கடa (ந) வா 29,பZனா பா3 நக வ)Z
, 21.கடa (ந) வா 29,ெசௗடா பைக நக 3வ< 2'2 வதி
.
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ேமநிைல4ப3ளD

175

4

5

3
அரசின ெபBக3

175

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

1.கடa (ந) வா 29,நதெவளD ேரா , 2.கடa (ந) வா 29,H+காலயா
,அைற

ெத&2 ப2தி கிழ2 ?ற
ேம&2 க

எB 2
பாத

ட

நக , 3.கடa (ந) வா 29,2மர நக , 4.கடa (ந) வா 29,ராசாதி
நக , 5.கடa (ந) வா 29,தனலcமி நக , 6.கடa (ந) வா
29,ெபாYசாமி நக , 7.கடa (ந) வா 29,த.பகா காட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தி+4பா4?லி^ர,607002
அரசின ெபBக3
ேமநிைல4ப3ளD

176

177

176

177

க

ட

1.கடa (ந) வா 28,ெவ3ளD ேமா டா
,மா பழ மர

கிழ2 பாத ேம&2

ெத+ , 2.கடa (ந) வா

28,ேகசவ நக , 3.கடa (ந) வா 28,H<கி+cண ெத+ , 4.கடa (ந)
வா 28,வஜயதாO நக , 5.கடa (ந) வா 28,சரவண நக , 6.கடa

ப2தி தி+4பாதி)4?லி^ ,607002

(ந) வா 28,fேதவ நக

நகரா சி <வக4ப3ளD

,ேம&2

1.கடa (ந) வா 31அ ேபகா நக ெமயேரா , 2.கடa (ந) வா

ப2தி

ேரா

31Hத ெத+ , 3.கடa (ந) வா 31இரBடாவ< ெத+ , 4.கடa (ந)

வB 4பாைளய

தி+4பா4?லி^,607002

வா 31Jறாவ< ெத+ , 5.கடa (ந) வா 31நாகாவ< ெத+ ,
6.கடa (ந) வா 31ஐLதாவ< ெத+ , 7.கடa (ந) வா
31வB 4பாைளய

ேரா , 8.கடa (ந) வா 285ேரc நக , 9.கடa

(ந) வா 28சிவசதி நக
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5
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நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 28,`ர4பநாயக சாவ

,ெத&24ப2தி வB 4பாைளய

வா 28,`ர4பநாயக சாவ

ேரா தி+4பா4?லி^,607002.

28,`ர4பநாயக சாவ

ெமய ேரா , 2.கடa (ந)

ேம  ெத+-1 , 3.கடa (ந) வா

ேம  ெத+-2 , 4.கடa (ந) வா 28,2சி

2+சாமி சாைல , 5.கடa (ந) வா 28,`ர4பநாயக சாவ

178

178

ேதா4? , 6.கடa (ந) வா 28,`ர4பநாயக சாவ

சLைத

, 7.கடa (ந) வா

28,சின4ெபாYநக , 8.கடa (ந) வா 28,Hைதயாநக , 9.கடa (ந)
வா 28,Hைதயா நக ெமயேரா , 10.கடa (ந) வா
28,`ர4பநாயக சாவ

ெமயேரா(ரயேவக , 11.கடa (ந) வா

28,பமாவதி நக , 12.கடa (ந) வா 28, `ர4பநாயக சாவ
ரா8க நக
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நகரா சி <வக4ப3ளD
ப2தி வB 4பாைளய

,வட2
ேரா

தி+4பா4?லி^ ,607002

1.கடa (ந) வா 28 ேக4பமைல ேரா , 2.கடa (ந) வா
28Hைதயா நக (Hத ெத+) , 3.கடa (ந) வா 28Hைதயா நக
(இரBடாவ< ெத+) , 4.கடa (ந) வா 28Oேட

ேப8 காலனD ,

5.கடa (ந) வா 28பாடலி நக , 6.கடa (ந) வா 28சிவா நக ,

179

7.கடa (ந) வா 28வB 4பாைளய

179

28கமல

ேரா , 8.கடa (ந) வா

நக , 9.கடa (ந) வா 28சதி நக , 10.கடa (ந) வா 28

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மகால 5மி நக , 11.கடa (ந) வா 28,அமLத வாழிய ம ேகாய
ெத+ , 12.கடa (ந) வா 28,வB 4பாைளய

180

180

ேரா

அர5 ேமநிைல ப3ளD,

1.கடa (ந) வா 30தி+வLதி?ர

வB 4பாைளய

நக , 3.கடa (ந) வா 30 ப3ளDெத+ , 4.கடa (ந) வா 30 வநாயக

க

,ெத&2 பாத

ட , வB 4பாைளய ,607004

ேரா , 2.கடa (ந) வா 30H+கா

ேகாவ ெத+ , 5.கடa (ந) வா 30 கBணகி நக
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182

181

182

4

5

3
2ணUcண

181
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54?ராய நகரா சி

1.கடa (ந) வா 30ப3ைளயா ேகாய ெத+ , 2.கடa (ந) வா

<வக4ப3ளD, வட2 பாத

3054பரமணய 5வாமி ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 30சாராய கைட

க

சL< , 4.கடa (ந) வா 30`ரச மார ெத+ , 5.கடa (ந) வா

ட

,கிழ2 ப2தி அைற,

க&Uரவனாயக ேகாவ ெத+,

32வs மா)ய ம ேகாய ெத+ , 6.கடa (ந) வா 31தி+வ3_வ

வB 4பாைளய , 607004

வதி
. , 7.கடa (ந) வா 31ராH ெத+

2ணUcண

1.கடa (ந) வா 30வகபாைளய

54?ராய நகரா சி

, 2.கடa (ந) வா 30நத ெவளD ,

ஆர ப4ப3ளD, வட2 பாத

3.கடa (ந) வா 302Bசாைல ேரா(நதெவளD) , 4.கடa (ந) வா

க

31தWச ெத+ , 5.கடa (ந) வா 312ழLைதெத+ , 6.கடa (ந) வா

ட

,ந அைற,

க&Uரவனாயக ேகாவ ெத+,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32வs மா)ய ம ேகாய ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வB 4பாைளய , 607004

2ணUcண

183

183

54?ராய நகரா சி

1.கடa (ந) வா 31வவ ெத+ , 2.கடa (ந) வா 31இராஜ4ப ெத+

ஆர ப4ப3ளD, வட2 பாத

, 3.கடa (ந) வா 32மMசினDபாைளய

க

33ேக4பமைல ேரா வசLதராயபாைளய

ட

,ேம&2ப2தி அைற,

க&Uரவனாயக ேகாவ ெத+,

33ேக4பமைல ேரா

, 4.கடa (ந) வா
, 5.கடa (ந) வா

, 6.கடa (ந) வா 32ஆைல காலனD

வB 4பாைளய , 607004
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,Hதைம க

185

184

185

4
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அர5
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ட

ேம&2ப2தி

வB 4பாைளய , 607004

1.கடa (ந) வா 32 கைரேயறவ ட 24ப
31சி8கார

ெத+ , 2.கடa (ந) வா

Hதலி ெத+ , 3.கடa (ந) வா 31க&பக வனாயக ேகாவ

ெத+ , 4.கடa (ந) வா 31, க&பக வநாயக ேகாவ ெத+ , 5.கடa
(ந) வா 31ெதா4ப Hதலி ெத+

அரசின ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 31நர ப ெத+ , 2.கடa (ந) வா 31பாதி) ெத+ ,

,ேம&24ப2தி வB 4பாைளய

3.கடa (ந) வா 31ெபான பல

,607004

31காலவாG ெத+ , 5.கடa (ந) வா 312ழLைத காலனD , 6.கடa (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத+ , 4.கடa (ந) வா

வா 31ேநதாஜ. X றZ நக , 7.கடa (ந) வா 31கயாண 5Lதர

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நக
கடa மாவ ட மாெக கமி

1.கடa (ந) வா 34ெவ8கி டாWசா) ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,பண ெப+ அ>வலகஅைற ேம&2 34B.C.ைட
பாத க

186

186

ட

சிவாLத?ர ,607003

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 34 ேக.வ. ெர

ெத+ , 4.கடa (ந)

வா 34 ராமநாத நக , 5.கடa (ந) வா 34வ3ளD நக , 6.கடa (ந)
வா 34ெவ8க ராம ெத+ , 7.கடa (ந) வா 34சாைலகைர
மா)ய ம ேகாய ெத+ 1 , 8.கடa (ந) வா 34சாைலகைர
மா)ய ம ேகாய ெத+ 2 , 9.கடa (ந) வா 34சாைலகைர
மா)ய ம ேகாய ெத+ 3
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4

5

3
கடa மாவ ட மாெக கமி

1.கடa (ந) வா 34சாைலகைர Hத ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,ேம&2 ப2தி 2-வ<

34சாைலகைர 2

க

4.கடa (ந) வா 342சி 2+சாமி சாைல , 5.கடa (ந) வா

ட ,சிவாLத?ர ,607003

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 35ெசல824ப

ேரா ,

34,சாலகைர ஆMசேநய ேகாய ெத+

188

189

188

189

நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 32மணெவளD , 2.கடa (ந) வா

கிழ24ப2தி

32ராமாYஜXடெத+ , 3.கடa (ந) வா 32பால காலண , 4.கடa (ந)

க

ட

,ேம&2 பாத

வசLதராயபாைளய

வா 32வனாயக ேகாவ ெத+ , 5.கடa (ந) வா 33சின4ப

கடa நகரா சி,607004

காலண , 6.கடa (ந) வா 33வசLதராய பாைளய

ஏபஎO 5சிலாேதவ நகரா சி

1.கடa (ந) வா 33 ெகா கா24ப மா)ய மேகாவ ெத+ ,

நநிைல4ப3ளD கிழ24ப2தி

2.கடa (ந) வா 33 க8கா பரேமOவ) ெத+ , 3.கடa (ந) வா 33

,கிழ2 பாத க

ேரா ெத+ , 4.கடa (ந) வா 33 மாLேதா4?(வசLதரா பாைளய ) ,

ட

?+கீ Oேப ைட, 607004

5.கடa (ந) வா 33 ேக4பமைல ேரா

சல8கார நக , 6.கடa (ந)

வா 33 சல82கார ெத+ , 7.கடa (ந) வா 33 ஈOவ)
8.கடa (ந) வா 33 அBணா நக

ðè¢èñ¢ âí¢ : 100 of 114

நக ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

4

5

3
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நநிைல4ப3ளD

கிழ24ப2தி

?+கீ Oேப ைட,607004

190
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1.கடa (ந) வா 33H+ேகச ேப ைட ேம&2 ெத+ , 2.கடa (ந)
,

வா 33க
5Lதர

190

H< ெத+ , 3.கடa (ந) வா 33மேனாமணய

ெத+ , 4.கடa (ந) வா 33பழமைல ெத+ , 5.கடa (ந) வா

33மணய

54?ராய ெத+ , 6.கடa (ந) வா 3354பரமணய 5வாமி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேகாய ெத+

கடa மாவ ட ஒs82Hைற

1.கடa (ந) வா 33H+ேகச4 ேப ைட கிழ2 ெத+ , 2.கடa (ந)

வ&பைனXட

,Xட

வா 33ெகா கா 24ப

ேம&24ப2தி

சிவானLத?ர

607003

1

, 3.கடa (ந) வா 33தி+.வ.க.நக ெத&2 ,

4.கடa (ந) வா 33சின4ப ெத+ , 5.கடa (ந) வா 33அகதிய
ெத+ , 6.கடa (ந) வா 34ராஜா சL< , 7.கடa (ந) வா 34மிசார
2 ய+4? , 8.கடa (ந) வா 34இப காலனD Hத ெமய ெத+ ,

191

191

9.கடa (ந) வா 34இரBடா
34Jறா

ெத+ (இட<) , 10.கடa (ந) வா

ெத+ (வல<) , 11.கடa (ந) வா 34நாகாவ< ெத+ (வல<)

, 12.கடa (ந) வா 34இரBடாவ< ெமய ெத+ , 13.கடa (ந) வா
34இ.ப காலனD வ)Z , 14.கடa (ந) வா 34ெவ3ளD ப3ைளயா
ேகாய ெத+
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4

5

3
கடa மாவ ட ஒs82Hைற

1.கடa (ந) வா 34Jறா

வ&பைனXட

34நாகா

Xட

,பா◌ிவதைன

1 கிழ2 ப2தி

சிவானLத?ர ,607003

2'2 ெத+ , 2.கடa (ந) வா

2'2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா 35ராஜராேஜOவ) காட

Hத ெத+ , 4.கடa (ந) வா 35ராஜராேஜOவ) காட இரBடா
ெத+ , 5.கடa (ந) வா 35ஆ'Hக

ெத+ , 6.கடa (ந) வா

35கBeெத+(2B'நாயக ெத+) , 7.கடa (ந) வா
35ெசல824ப

?< ெத+ (?< நக காலனD , 8.கடa (ந) வா 35கிழ2

ெத+ , 9.கடa (ந) வா 35ேம&2 ெத+ , 10.கடa (ந) வா 35Hத
ெத+ , 11.கடa (ந) வா 35இரBடா
35Jறா

192

192

ெத+ , 12.கடa (ந) வா

ெத+ , 13.கடa (ந) வா 35நாகா

ெத+ , 14.கடa (ந)

வா 35மா)ய ம ேகாய ெத+(பைழய காலனD) , 15.கடa (ந) வா
35ெசல824ப

ேரா(சாைலகைர ேரா கிழக , 16.கடa (ந) வா

34அ+B நக ெமய ெத+ , 17.கடa (ந) வா 34Hத 2'2 ெத+
(இட<) , 18.கடa (ந) வா 34நாகா

2'2 ெத+ (வல<) , 19.கடa

(ந) வா 34ல 5மி நக (ெமய ெத+) , 20.கடa (ந) வா 34Hத
2'2 ெத+ , 21.கடa (ந) வா 34Jறா

2'2 ெத+ , 22.கடa

(ந) வா 34வவநாத அெவ^ , 23.கடa (ந) வா 34சாைல நக
(சிவராi நக) மா)ய ம ேகாயல

ðè¢èñ¢ âí¢ : 102 of 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

193

4

5

3
கடa மாவ ட ஒs82Hைற

1.கடa (ந) வா 34ெவ3ளDவனாயக ேகாய ெத+ , 2.கடa (ந)

வ&பைனXட

வா 35சபாபதி ெத+ , 3.கடa (ந) வா 35ப)ேமலழக ெத+ , 4.கடa

க

193

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,ேம&2 பாத

ட

(ந) வா 35ஒ டXத ெத+ , 5.கடa (ந) வா

பண ெப+ அைறசிவானLத?ர

35மா)ய மேகாய ெத+ , 6.கடa (ந) வா 35கிழ2 ெத+ ,

,607003

7.கடa (ந) வா 35ேம&2 ெத+ , 8.கடa (ந) வா 35அ?கர5 நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 9.கடa (ந) வா 35பாலகி+cண நக 1 , 10.கடa (ந) வா
35பாலகி+cண நக 2 , 11.கடa (ந) வா 34, ேகாவLதசாமி நக

HதலைமWச) ச<ணZXட
,ைமய

194

194

எB 64 ெத&24ப2தி

,ைமய

195

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேசான824ப ,607003

HதலைமWச) ச<ணZXட

195

1.கடa (ந) வா 37, ேசானா824ப

க

ட

1.கடa (ந) வா 35பB+

யா நக , 2.கடa (ந) வா

எB 63 ேம&2 பாத

34ெசல824ப

5வண?) நக , 3.கடa (ந) வா 37ேசான824ப

ேசான824ப ,607003

4.கடa (ந) வா 37ேம&2 ெத+ , 5.கடa (ந) வா 37ேகாய ெத+ ,
6.கடa (ந) வா 37ெத&2 ெத+
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,வட2 பாத க

196

197

198

1.கடa (ந) வா 38ெபாY H< ெத+

ட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ட ,சி8காரேதா4?,607003

நகரா சி <.ப3ளD வளாக

1.கடa (ந) வா 38சி8கார ேதா4? வட2 ெத+ , 2.கடa (ந) வா

,கிழ2 ப2தி வட2 பாத

38ைல ஹZO ெத+ , 3.கடa (ந) வா 38ேகா) கிழ2 ெத+ ,

க

ட

4.கடa (ந) வா 38ேகா) வட2 ெத+

க

ட ,சி8காரேதா4?,607003

HதலைமWச ச<ணZ

நகரா சி <வக4ப3ளD

198

5

HதலைமWச ச<ணZ
க

197

4

3
நகரா சி <.ப3ளD வளாக

196
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ñì¢´ñ£?

,

1.கடa (ந) வா 38சபாபதி ெத+ , 2.கடa (ந) வா 38நாராயண சாமி

ேம&24ப2தி ெத&2 பாத

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 38திைல நாயக ெத+ , 4.கடa (ந) வா

க

38அ4பாசாமி ெத+ , 5.கடa (ந) வா 38நாகH< ெத+

ட

சி8காரேதா4?,607003

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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200

199

200
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4

5

3
நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 38ேகா) வட2 ெத+ , 2.கடa (ந) வா 38அழ2

,?தியக

H< ெத+

டதிகிழ24ப2தி

ெத&2 பாத க

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ட

சி8காரேதா4?,607003

நகரா சி <வக4ப3ளD பைழய

1.கடa (ந) வா 38சி8கார ேதா4? ப3ளD Xடெத+ , 2.கடa (ந)

,Hதைமக

வா 39ேகா) ெத&2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா 38க3_கைட ெத+

க

ட

ட

வட2 பாத

சி8காரேதா4?,607003

(சி8கார ேதா4?) , 4.கடa (ந) வா 38திைலநாயக

ெத+ , 5.கடa

(ந) வா 38ேகா) கிழ2ெத+ , 6.கடa (ந) வா 38ேகா) ேகாவெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 7.கடa (ந) வா 37க3_கைட சL<
அரசின ெபBக3

1.கடa(ந) வா 36அLேதாணயா ெத+ , 2.கடa (ந) வா

ேமநிைல4ப3ளD?தியக

201

201

ட

,ேமாகநேடசப3ைளநிைனZXட
கிழ2 பாத க

362மர< ெத+ , 3.கடa (ந) வா 36ேமாக ெத+ , 4.கடa (ந)
வா 36 ேமாக ெத+

ட

கடaஓ. .607003
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ட

,ேமாகநேடசப3ைளநிைனZXட
உட&கவ Xட
க

ட

204

203

204

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 36ெபசன ெத+ , 4.கடa (ந) வா
36பகவா மகாவ. ெத+

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேம&2 பாத

கடaஓ. .607003

அரசின ெபBக3

203

5

1.கடa (ந) வா 36வர4ப
.
ெத+ , 2.கடa (ந) வா 36இ+ச4ப

ேமநிைல4ப3ளD?தியக

202

4

3
அரசின ெபBக3

202
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ேமநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 37 ெவலி8ட ெத+ , 2.கடa (ந) வா 375ேலா4ப
,வ24? 11

கிழ2ப2தியவட2க

ட ,கட

ெத+ , 3.கடa (ந) வா 37ேரா4 ெத+ , 4.கடa (ந) வா 37ெகாBட
ெத+ , 5.கடa (ந) வா 40கானD8 ெத+ , 6.கடa (ந) வா

aஓ. .607003

35ஏணகார ெத+

நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 41,அGய> ெத+ , 2.கடa (ந) வா 41,ைல ெத+ ,

ெத&24ப2தி

3.கடa (ந) வா 41,கைட ெத+ , 4.கடa (ந) வா 41,H< ெத+

க

ட

,கிழ2 பாத

கிைளg ெத+ கடa

ஓ. . 607003
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206

1.கடa (ந) வா 41,2சி 2+சாமி சாைல , 2.கடa (ந) வா

வட24ப2தி

41,மா)ய ம ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 41,சMசீவராய

க

ட

,கிழ2 பாத

கிைளg ெத+ கடa

ேகாய ெத+ , 4.கடa (ந) வா 41,ராஜாஜி ெத+ , 5.கடa (ந) வா

ஓ. . 607003

41,பைழய ேபாzO ைல

நகரா சி

1.கடa (ந) வா 41,காமா சி அ ம ேகாய ெத+ , 2.கடa (ந)
ட

வா 40,காமா சி அ ம ேகாய வட2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா

,மதிய4ப2தி கிைளg ெத+

41,ெச

கடa ஓ. . 607003

(ந) வா 36,பகவ மகாவ. சL<

ெசயB

1.கடa (ந) வா 40 , இ+ச4ப ெத+ , 2.கடa (ந) வா 40 ,

ேடவ

தாமOபாநிைனZ

207

5

நகரா சி <வக4ப3ளD

ேமநிைல4ப3ளD

207

4

3

<வக4ப3ளDHதைமக

206
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க ேரா
க

ட

 ேகாய ெத+ , 4.கடa (ந) வா 41,5Lதர

அ4பாZ ெத+ , 3.கடa (ந) வா 40 , சிவலி8க
,க

ட

ேம&2 பாத

ெவலி8ட ெத+, கடa

சL< , 5.கடa

ெத+ ,

6.கடa (ந) வா 40 , நரசி8க ெத+ , 7.கடa (ந) வா 40 , ெத&2
கலைற ெத+ , 8.கடa (ந) வா 40 , 54?ராய சL<
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H<நக, 607003
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?தியக

208

கிழ2

ேமநிைல4ப3ளD

டதி

,ைமய4ப2தி

அைற எB 2 கடa

ேடவ

210

210

1.கடa (ந) வா 43 , ச8கர ெத+ , 2.கடa (ந) வா 43 ,
ப3ளDவாச ெத+ , 3.கடa (ந) வா 43 , சின கைட சL< , 4.கடa
(ந) வா 43ச8கர ெத+

தாமOபாநிைனZ
க

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கடa (ந) வா 40கிைளg ெத+ , 2.கடa (ந) வா 41காமா சி

ேமநிைல4ப3ளD

209

5

H<நக,607003

ெசயB

209

4

3
ெசயB ேடவ

208

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

அ ம ேகாய ெத+ , 3.கடa (ந) வா 40கா5 கைட ெத+ ,
,அைற எB 1

ட ,ெத&24ப2தி ெவலி8ட

4.கடa (ந) வா 40ேகாவல ெத+ , 5.கடa (ந) வா 40ராமசாமி
சL< , 6.கடa (ந) வா 40 , ர8க4ப ெத+ , 7.கடa (ந) வா 39 ,

ெத+, கடa H<நக, 607003

ேசானக சL< , 8.கடa (ந) வா 39 , ேசானக ெத+

நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 39 ேசானக ெத+ , 2.கடa (ந) வா 43 சீமா

,கிழ24ப2தி சீமா ேதா ட ,607003 ேதா ட

, 3.கடa (ந) வா 43 ைசம காட வதி
. , 4.கடa (ந)

வா 45 நாராயண ெத+
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õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

211

211

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

212

4

5

3
நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 39ஆ&ற8கைர ெத+ , 2.கடa (ந) வா 44சார82

,Hதைமக

ெத+

டதி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேம&24ப2தி ெத&2 பாத
க

212

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

ட

சீமாேதா ட ,

நகரா சி நநிைல4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 44,வரபதிர
.
5வாமி ேகாய ெத+ , 2.கடa (ந) வா

ேம&24ப2தி

43,54ப சL< , 3.கடa (ந) வா 43,Hக ம< ைநனா சL< , 4.கடa

க

ட

,வட2 பாத

ச<ணZXட

சீமா ேதா ட

எB 78

(ந) வா 43,H<பகவா ெத+ , 5.கடa (ந) வா 43,சிைனய சL<

கடa ஓ. . 607003 , 6.கடa (ந) வா 43,ைவதிலி8க

ெத+ , 7.கடa (ந) வா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43,ப8கா+ சL< , 8.கடa (ந) வா 43,ேப) சL<
நகரா சி நநிைல4ப3ளD,
க

213

213

ட

, ?திய

காLதி U8கா

அைற1ெத&2ப2தி, 5Bணா ?கார

1.கடa (ந) வா 42,2சி 2+சாமி சாைல , 2.கடa (ந) வா
42,2யவ 2ள

, 3.கடa (ந) வா 42,ரயேவ காலண , 4.கடa (ந)

வா 42,ைல ெத+ , 5.கடa (ந) வா 42,5Bணா ?கார ெத+

ெத+, கடa ஓ. ., 607003
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1

2
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
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க

215

214

215

4

5

3
நகரா சி நநிைல4ப3ளD,
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

ட

வ24? 5

,?திய

காLதி U8கா

1.கடa (ந) வா 43,2மரேகாய ெத+ , 2.கடa (ந) வா
43,2மரேகாய வட2 ெத+ , 3.கடa (ந) வா 43,நாரயண ெத+ ,

அைற எB 2ெத&2ப2தி,

4.கடa (ந) வா 42,ெவ8கடாசல

5Bணா ?கார ெத+, கடa ஓ. .,

42,ெவ8க ர8க ெத+ , 6.கடa (ந) வா 42,ச8கர ெத+ , 7.கடa

607003

(ந) வா 42,ெஹகா சL<

நகரா சி நநிைல4ப3ளD, காLதி

1.கடa (ந) வா 42 கவகாள ேமக

U8கா ?திதாக க ட4ப ட

2 ைடகைர ப3ள ெத+ , 3.கடa (ந) வா 42 2 ைடகைர காலனD ,

,கணண அைற க

4.கடa (ந) வா 42 2 டகைர காலனD 1வ< 2'2ெத+ , 5.கடa (ந)

டதி

ெத+ , 5.கடa (ந) வா

ெத+ , 2.கடa (ந) வா 42

வ.ப2தி, 5Bணா ?கார ெத+,

வா 42 2 ைடகைர காலனD 2 வ< 2'2ெத+ , 6.கடa (ந) வா

கடa H<நக, 607003

42 2 ைடகைர காலனD 32'2ெத+ , 7.கடa (ந) வா 42
2 ைடகைர காலனD 4வ< 2'2ெத+ , 8.கடa (ந) வா 42
2 ைடகைர காலனD 5வ< 2'2ெத+ , 9.கடa (ந) வா 42 ப3ள
ெத+ , 10.கடa (ந) வா 42 2 டகைர ப3ளெத+ 1வ< 2'2ெத+
, 11.கடa (ந) வா 42 2 ைடகைர ப3ளெத+ 2வ< 2'2ெதர
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2

216

216
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢
ªðò£¢

218

217

218

4

5

3
நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 44,H< ெத+ , 2.கடa (ந) வா 44கிMச ேப ைட

வட24ப2திய

, 3.கடa (ந) வா 45,அ4பாZ ெத+ , 4.கடa (ந) வா

,ெத.பகக

44,H<5ேபதா சL<

ட ,2 டகாரெத+,கட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

aஓ. .607003

நகரா சி நநிைலப3ளD

217

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

,வ24? 8

1.கடa (ந) வா 45 2சி 2+சாமி சாைல , 2.கடa (ந) வா 45

ேம&2 பாத கிழ2 ப2தி ?திய

ேகாபா ெத+ , 3.கடa (ந) வா 44 மா>மியா ேப ைட திெரௗபதி

Xத க

அ ம ேகாய ெத+ , 4.கடa (ந) வா 44 ம சா4 ேப ைட திெரௗபதி

ட

சீமா ேதா ட

607003

அ ம ேகாய ெத+ , 5.கடa (ந) வா 44 ம சா4 ேப ைட

நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 45,ேசாைவய ெத+ , 2.கடa (ந) வா

வட24ப2திய

45,மா>மியா ேப ைட காலனD , 3.கடa (ந) வா 45,உ4பள

,அ8கவா

ைமய
ெத.பகக

ேரா ,

4.கடa (ந) வா 45,இ ப)ய ேரா , 5.கடa (ந) வா 45,திலகநக
ட ,2 டகாரெத+,கட

ஹZசி8 ேபா

, 6.கடa (ந) வா 45,சி4பாG ெத+

aஓ. .607003

ðè¢èñ¢ âí¢ : 111 of 114

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 கட ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
155 கட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢

1

2

219
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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4

5

3
நகரா சி <வக4ப3ளD

1.கடa (ந) வா 45,பWைசயா824ப

கிழ24பாத க

45,ெப)யாநக, ஹZசி8 ேபா , 3.கடa (ந) வா 45,ஜL<கிண& ம

டதி

ேம&24ப2தி ?திய
<ைணக

ட

காலனD , 2.கடa (ந) வா

ேகாவ ெத+ , 4.கடa (ந) வா 45,தமிTநா வ .  வசதி வா)ய
,2 ைடகார

,

5.கடa (ந) வா 45 மாaமியாேப ைட-<ைறHகஅ>வல2 ய+4?

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத+ - 607 003

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,
,க+தாGZ ைமய

220

220

221

(ஊ) 5<2ள

?< ெத+ , 2.கடa

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 5<2ள

ட

<ைறHக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 5<2ள

ெப)யா நக , 4.கடa

சாேறாபாைளய ,607003

<ைறHக

(வ.கி) ம&'

(ஊ) 5<2ள

காசிவOவநாத ேகாய ெத+

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,

1.கடa <ைறHக

,கிழ2பக க

221

(வ.கி) ம&'

<ைறHக

பாத க

ேம&2

1.கடa <ைறHக

டதி

(வ.கி) ம&'

ெத+ , 2.கடa <ைறHக

(ஊ) 5<2ள

(வ.கி) ம&'

ெத&242தி

ேகாய ெத+ , 3.கடa <ைறHக

சாேறாபாைளய ,607003

ேகப ெத+
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ேம  ெத+ , 3.கடa

54பரமணய ேகாய

(ஊ) 5<2ள
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223

222

223

4
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

டதி வட2

ப2தி சேறாபாைளய ,607003

1.கடa <ைறHக

(வ.கி) ம&'

ெத+ , 2.கடa <ைறHக

(வ.கி) ம&'

1.கடa <ைறHக

(வ.கி) ம&'

,கிழ2பக க

ெத+ , 2.கடa <ைறHக

(ஊ) 5<2ள

(வ.கி) ம&'

224

வட24ப2தி,

பைடயா சி ெத+ , 3.கடa <ைறHக

சேறாபாைளய ,607003

கMசமைல ெத+ , 4.கடa <ைறHக

(வ.கி) ம&'
(வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அய

(ஊ) 5<2ள
(ஊ) 5<2ள

(வ.கி) ம&'

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

54பாநாயக ெத+

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

1.கட> H<நக (வ.கி), சாேறாபாைளய

, ேம&2 பாத க

ெத+

டதி

(ஊ)

ப3ைளயா ேகாய

(ஊ) 5<2ள

ேகாவLத பைடயாWசி ெத+ , 5.கடa <ைறHக

224

(வ.கி) ம&'

2Bசாைல ெத+

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

5<2ள

ப3ளDXட

(ஊ) சாேறாபாைளய

54பரமணய ேகாய ெத+ , 3.கடa <ைறHக
சாேறாபாைளய

டதி

(ஊ) சாேறாபாைளய

(ஊ) ப3ைளயா ேகாய

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வட24ப2தி5<2ள ,607003
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225

,ேம&2 பாத க

ட

226

227

1.கட> H<நக (வ.கி), சாேறாபாைளய

(ஊ) காLதி நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப2தி 5<2ள ,607003

1.கட> H<நக (வ.கி), 5<2ள

(ஊ) ப|மாராg நக

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,5<2ள ,607003

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

227

5

ெத&2

ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD

226

4

3
ஊரா சி ஒறிய நநிைல4ப3ளD,

225
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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,கிழ2 பாத க
ப2தி
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