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

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

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

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� 

ெகா�கராயந���  609 503, 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ேம() 

ப)தி

1.ெகா�கராயந��� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெகா�கராயந��� 

)$யானெத/ வா�0-1 , 2.ெகா�கராயந��� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆதிதிராவ3ட� ெத/ ெகா�கராயந��� வா�01 , 3.ெகா�கராயந��� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ கீழ சகடம�கல% வா�0-

2 , 4.ெகா�கராயந��� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதிதிராவ3ட� அ�கைர 

சகடம�கல% வா�0-2 , 5.ெகா�கராயந��� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

)$யான:ெத/ ேமல சகடம�கல% வா�0 2 , 6.ெகா�கராயந��� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�கைர சகடம�கல% வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

2 2 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

அ%ப�  609503, ஆ�.சி.சி. 

க�$ட% ேம()�ப)தி

1.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 கீழவ =தி வா�0-1        , 

2.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ெத() வ =தி வா�0-1 , 

3.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப�ள�வாச�ெத/ வா�0-1 , 4.அ%ப� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ஆராயெத/ வா�0-1 , 5.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேமலெத/ வா�0-1 , 6.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% வா�0-1 , 

7.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0 வா�0-1 , 8.அ%ப� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0 -1 , 9.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ABகநாதAர% வா�0-1 , 10.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெக�கதாரAர% 

வா�0-1 , 11.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத() ெத/ வா�0-3 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 148
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163   ��������	 êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

3 3 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

அ%ப�  609503, ெத() Aதிய 

க�$ட% ேம() ப)தி 

வட�) ேநா�கிய க�$ட%

1.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) இள�)$யான:ெத/ வா�0-1 , 2.அ%ப� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) காDதியா� ெத/ வா�0-3 , 3.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ெசலவ% ெத/ வா�0-3 , 4.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

அப3ேஷகக�டைள:ெத/ வா�0-3 , 5.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெமய3
ேரா0 வா�0-3 , 6.அ%ப� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காமராஜ�காலன� 

வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

4 4 ஊரா�சி ஓ
றிய ந0நிைல� 

ப�ள� கிழ�) ப)தி க�$ட% 

, வட�) ப�க அைற ேம() 

பா�:தH ெபாற�)$

1.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ேகா�ேம0 வா�0 2 , 2.ெபாற�)$ 

(வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ப3�ைளயா�ேகாய3� ெத/ வா�0 2 , 3.ெபாற�)$ 

(வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  )ணா�ேகாவ3� ெத/ வா�0 2 , 4.ெபாற�)$ (வ.கி.), 

அ%ப� (ஊ)  உ.ப.ேவ.KLM%ெத/வா�02 , 5.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� 

(ஊ)  ேரா�0:ெத/ வா�0 5 , 6.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  

ெச�$:ெத/ வா�0 2 , 7.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ெச�$: ெத/ 

கிழ:ெத/ வா�0  2 , 8.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ெமய3
 ேரா0 

வா�0-2 , 9.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  கீழ: ெத/  வா�0 2 , 

10.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ேசனாதிபதி ெத/ வா�0 2 , 

11.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  சாNவ% ேப�ைட வா�0 2 , 

12.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  சாNவ%ேப�ைட கீழ:ெத/ வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

5 5 ஊரா�சி ஓ
றிய ந0நிைல� 

ப�ள� ெபாற�)$, கிழ�) 

ப)தி க�$ட% ெத() ப�க 

அைற ேம() பா�:தH

1.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ேந/நக� வா�0 5 , 2.ெபாற�)$ (வ.கி.), 

அ%ப� (ஊ)  மாOய%ம
 ெத/ வா�0 5 , 3.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� 

(ஊ)  அPயனா� ேகாவ3� ெத/ வா�05 , 4.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ) 

 பாவாைடேதா�A:ெத/ வா�0 5 , 5.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  

ேரா�0:ெத/ வா�0 5 , 6.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  சாரன�யாAர% 

காலன� வா�0 5 , 7.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  நாடா� ெத/ வா�0 

5 , 8.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  KLM%ெத/ வா�0 5 , 

9.ெபாற�)$ (வ.கி.), அ%ப� (ஊ)  ேதவாதிந��� வா�0 5 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

6 6 ஊரா�சி ஓ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஏ�வா$  

609601, ெத()�ப)தி 

ம�கR� ஓ0 க�$ட%

1.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� மாOய%ம
 ேகாவ3� ெத/ 

வா�0-1 , 2.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� ேம()காலன� ெத/ 

வா�0-1 , 3.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� ெத() ெத/ வா�0-1 

, 4.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� ேம() )ள:ெத/ வா�0-1 , 

5.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� வட�) ெத/ வா�0-1 , 

6.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� கிழ�) ெத/ வா�0-1 , 

7.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பரமந��� ஆதி திராவ3ட� காலன� ெத/ 

வா�0-1 , 8.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏ�வா$ ஆ(ற�கைர ெத/ வா�0-

1-3 , 9.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏ�வா$ ேமல: ெத/ வா�0-3 , 

10.ஏ�வா$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏ�வா$ வட�) ெத/ வா�0-3 , 11.ஏ�வா$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏ�வா$ சிவ
ேகாவ3� ெத/ வா�0-3 , 12.ஏ�வா$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏ�வா$ ெத() ெத/ வா�0-3 , 13.ஏ�வா$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ஏ�வா$ கிழ�) ெத/ வா�0-1 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

7 7 ஊரா�சி ஓ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஏ�வா$  

609601, ம�கR� ஓ0 

கிழ�)�ப)தி

1.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) வட�) ெத/ வா�0-1 , 

2.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) ெமய3
 ேரா0 வா�0-1 , 

3.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) பSசாய:H ஆபTL ேரா0 வா�0-1 , 

4.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) ந0:ெத/ வா�0-1 , 5.ேகா�ட�பா$ 

(வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) ெத() ெத/ வா�0-1 , 6.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), 

ஏ�வா$ (ஊ) )/நாதAர% வா�0-1 , 7.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) 

வ3UV� வா�0-2 , 8.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) )/%W� வா�0-2 , 

9.ேகா�ட�பா$ (வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) சி:த%ப� வா�0-2 , 10.ேகா�ட�பா$ 

(வ.கி.), ஏ�வா$ (ஊ) ம/தாX� வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

8 8 அர< உய�நிைல�ப�ள� 

கணபதிAர%, ப3ரதான 

க�$ட% கிழ�)� ப)தி

1.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) ெமய3
ேரா0 வா�0-1 , 

2.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) ச
னதி ெத/ வா�0 1 , 

3.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) ெச�)Dத� ெத/ வா�01 , 

4.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) வட�): ெத/ வா�0-1 , 

5.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) க
ன��ேகாவ3� ெத/ 

வட�) ெத/ வா�01 , 6.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) 

க
ன��ேகாவ3� ெத/ வா�0-2 , 7.கிடாம�கல% (வ.கி.), 

இைடயா:த�)$ (ஊ) கீழ:ெத/ வா�0 2 , 8.கிடாம�கல% (வ.கி.), 

இைடயா:த�)$ (ஊ) ெமய3
 ேரா0 - கிடாம�கல% வா�0   2 , 

9.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) அ�ரஹார% வா�02 , 

10.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) அYணாநக� வா�02 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

9 9 அர< உய�நிைல�ப�ள� 

கணபதிAர%  609601, ேம() 

க�$ட%, கிழ�)�ப)தி, 

ஒ�0�க�$ட%

1.இைடயா:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெவ�ளாள� ெத/ வா�0-3 , 

2.இைடயா:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% ெத/ வா�0-3 , 

3.இைடயா:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அYணாநக� ெத/ வா�0-3 , 

4.இைடயா:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழேச:தி ெத/ வா�0-3 , 

5.இைடயா:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ ெத/ வா�0-3 , 

6.இைடயா:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0-3 , 

7.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) ெமய3
ேரா0 ந%ப3�)$ 

வா�0-3 , 8.கிடாம�கல% (வ.கி.), இைடயா:த�)$ (ஊ) ேபாலக%ேரா0 

வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

10 10 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� ேசஷKைல 

 609702, Aதிய ஒ�0�க�$ட%, 

கிழ�) பா�:தH

1.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ3LவநாதAர% ெமய3
 ேரா0 வா�0-1 

, 2.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆைனய
 ேம�0:ெத/ வா�0-1 , 

3.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏO�)ள: ெத/ வா�0-1 , 

4.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா� ேகாவ3� ெத/  வா�0-1 , 

5.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேசஷKைல ெமய3
ேரா0  வா�0-2 , 

6.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெச�$: ெத/ வா�0-2 , 7.ேசஷKைல 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) சைடய
 ேதா�A: ெத/ வா�0-2 , 8.ேசஷKைல 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH: ெத/ வா�0-2 , 9.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ேமல: ெத/ வா�0-2 , 10.ேசஷKைல (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

அ%ேப:கா� ெத/ வா�0-2 , 11.ெத
ப3டாைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழ:ெத/ வா�0-3 , 12.ெத
ப3டாைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மதக$: ெத/ 

வா�0-3 , 13.ெத
ப3டாைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உைடயா
 ேதா�A வா�0-3 

, 14.ெத
ப3டாைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேகாய3� சயீ:தம�ைக வா�0-3 , 

15.ெத
ப3டாைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அப3ேஷகக�டைள வா�0-3 , 

16.ெத
ப3டாைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத
ப3டாைக கீழ:ெத/ வா�0-4 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

11 11 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஒ�0�க�$ட% ேம()� 

பா�:த அைற, ேம() ப)தி 

ெத() பா�:த க�$ட%, 

ஆல:Z�

1.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழெத/ வா�0 1 , 

2.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க
ன�ேகாய3�ெத/ வா�0 1 , 

3.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0  1 , 

4.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0 வா�0 1 , 

5.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆ(ற�கைரெத/ வா�0 1 , 

6.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாதாேகாய3�ெத/ வா�0 1 , 

7.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% வா�0 1 , 

8.அ/Yெமாழிேதவ
 (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ச:திர% ெமய3
ேரா0 வா�0 1 

, 9.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆல:Z� ஒ:தவ =�0:ெத/ வா�02 , 

10.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஒ:தவ =�0 அOசன:ெத/ வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

12 12 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஒ�0�க�$ட% கிழ�) ப�க 

அைற, கிழ�) ப)தி ெத() 

பா�:த க�$ட%, ஆல:Z�

1.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ%ேப:கா� நக� வா�0 2 , 2.ஆல:Z� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 3 , 3.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வட�):ெத/ வா�0 3 , 4.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ 

வா�0 3 , 5.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% வா�0 3 , 

6.ஆல:Z� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நாடா�ெத/ வா�0 3 , 7.ஆல:Z� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) தி/வ�Rவ� நக� வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ச�தி உதவ3 ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� 

பன�கா�[�  609703, கிழ�) 

ப)தி ெத() பா�:த 

க�$ட%, பண�கா�[�

1.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழபன�கா�[� வா�0-1 , 

2.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பன�கா�[� வா�0-1 , 

3.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப:த% வா�0-1 , 4.ெகா:தம�கல% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) அனDதந��� வா�0-3 , 5.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) HYட% வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

14 14 ச�தி உதவ3 ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� 

பன�கா�[�  609703, 

ந0�ப)தி ெத() பா�:த 

க�$ட%, பண�கா�[�

1.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமலபன�கா�[� வா�0-1 , 

2.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழெகா:தம�கல% வா�0-2 , 

3.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�கைற ெகா:தம�கல% வா�0-2 

, 4.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமலெகா:தம�கல% வா�0-2 , 

5.ெகா:தம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காலன�ெத/ வா�0-3 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 \ ெசௗOராஜா உதவ3 ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� 

அகரெகாDதைக    609703, 

ேம()�ப)தி 

ப3ரதானக�$ட% ம�கR�ஓ0

1.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% வா�0-1 , 

2.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ வா�0-1 , 

3.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெச�$: ெத/ வா�0-1 , 

4.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெப/மா� ேகாவ3� ெத/ வா�0-1 

, 5.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சிவ
 ேகாவ3� ெத/ வா�0-1 , 

6.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ 

வா�0-1 , 7.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஒ:த ெத/ வா�0-1 , 

8.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வா;ம�கல% சிவ
 ேகாவ3� 

ெத/ வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

16 16 தி/:ெதாYட� உதவ3ெப-% 

ந0நிைல�ப�ள� ஓ�0 

க�$ட% ெத() ப)தி, 

ெத() பா�:த ஓ�0 

க�$ட%, வா;ம�கல%

1.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0: ெத/ வா�0-2 , 

2.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத(): ெத/ வா�0-2 , 

3.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
 ேரா0 வா�0-2 , 

4.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ: ெத/ வா�0-2 , 

5.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாOய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0-

3 , 6.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மட:H: ெத/ வா�0-3 , 

7.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காமரா^ ெத/ வா�0-3 , 

8.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ வா�0-2 , 

9.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேதா�A: ெத/ வா�0-3 , 

10.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காலன�: ெத/ வா�0-3 , 

11.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாதா ேகாவ3� ெத/ வா�0-3 , 

12.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) திெரௗபதிய%ம
 வா�0-3 , 

13.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH�ப�$ண% வா�0-3 , 

14.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க�ள��கா�0 ேபாலக% வா�0-3 , 

15.அகர�ெகாDதைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆல�)$U ேசO வா�0-4 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

17 17 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, ெத() 

ப)தி வட�) பா�:த 

க�$ட%, Aறா�கிராம% 

க�0மாவ$

1.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேகாதYடராசAர% கீழ: ெத/ வா�0-1 , 

2.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) )$யான: ெத/ வா�0-1 , 3.க�0மாவ$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) HYட% வா�0-1 , 4.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

தYடாள% வா�0-1 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� ெத
ேம() 

ப�க Aதிய க�$ட%, (வட�) 

பா�:தH) ேம() ப�க அைற 

Aறா�கிராம% 609703 

க�0மாவ$

1.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) HYட% ஆதிதிராவ3ட ெத/ வா�01 , 

2.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தYடாள% ெத(): ெத/ வா�0 1 , 

3.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தYடாள% கீழ: ெத/ வா�0 1 , 

4.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தYடாள% ப3�ைளயா� ேகாவ3� ெத/ 

வா�0 1 , 5.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க�0மாவ$ ப�ள�வாச� 

ெத/ வா�0-2 , 6.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆ(ற�கைர: ெத/ 

வா�0-2 , 7.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ 

வா�0-2 , 8.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க�0மாவ$ ெத(): ெத/ 

வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

19 19 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�) 

ஒ�0�க�$ட%, (ேம() 

பா�:தH) Aறா�கிராம% 

609703 க�0மாவ$

1.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ரா�கிராம%, கீழ: ெத/ வா�0-3 , 

2.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா.ம.சாைல வா�0-3 , 3.க�0மாவ$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத(): ெத/ வா�0-3 , 4.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) வட�): ெத/ வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�) ப�க 

ஒ�0�க�$ட%, (ேம() 

பா�:தH) வட�) ப�க அைற 

Aறா�கிராம% 

609703க�0மாவ$

1.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ வா�0-3 , 2.க�0மாவ$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) கிLம: ெத/ வா�0-3 , 3.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ெமய3
 ேரா0 வா�0-3 , 4.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆ(ற�கைர: ெத/ வா�0-3 , 5.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ராஜா: 

ெத/ வா�0-3 , 6.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH: ெத/ வா�0-3 , 

7.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க�0மாவ$ கீழ: ெத/ வா�0-2 , 

8.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�): ெத/ வா�0-2 , 9.க�0மாவ$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ வா�0-2 , 10.க�0மாவ$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) க.ஆ. ெத/ வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

21 21 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி�டUேசO  609703, வட�) 

பா�:தH ேம() பைழய 

ஒ�0 க�$ட% 3வH அைற 

கிழ�)�ப)தி

1.தி�டUேசO (ேப) வா�0 5 ஆல�)$ ேசO  , 2.தி�டUேசO (ேப) வா�0 6 

நா_�சாைல  , 3.தி�டUேசO (ேப) வா�0 6 அOசி�கார: ெத/ , 

4.தி�டUேசO (ேப) வா�0 4 அYணாநக� , 5.தி�டUேசO (ேப) வா�0 6 

பTமாைத�கா� , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 அரசின� உய� நிைல�ப�ள�, 

தி�டUேசO. 609703. வட�) 

பா�:த கண3ன� அைற எY.1

1.தி�டUேசO (ேப)  வா�0 3 ேகாவ3�ப:H: ெத/ , 2.தி�டUேசO (ேப) 

வா�0 3 வா.உ.சி. நக� , 3.தி�டUேசO (ேப)  வா�0 4 $.ஆ� ப�$ண% 

ேரா0 , 4.தி�டUேசO (ேப)) வா�0 4 சிவ
ேகாய3� ெத/ , 5.தி�டUேசO 

(ேப) வா�0 6 உம� வ =தி , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 அரசின� உய� நிைல�ப�ள�, 

தி�டUேசO. 609 703. ேம() 

பா�:த ந0 ப)தி அைற 

எY.5

1.தி�டUேசO (ேப) வா�0 1,2,3,4 ேகாவ3�ப:H அOசன:ெத/ வா�0 5 , 

2.தி�டUேசO (ேப) வா�0 1,2,3,4 இDதிரா ெத/ வா�0 5 , 3.தி�டUேசO (ேப) 

வா�0 1,2,3,4 ப�ள�வாச� ெத/  வா�0  6 , 4.தி�டUேசO (ேப) வா�0 

7,8,910 மைர�காய
 சா)ப$ 5 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 17 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

24 24 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி�டUேசO  609703, கிழ�) 

பா�:த ேம() ப�க 

ெத(கிலி/DH 2% அைற

1.தி�டUேசO (ேப) வா�0 7,8,9,10 AH:ெத/ வா�0 8 , 2.தி�டUேசO (ேப) 

வா�0 7,8,9,10 )ள:Hேம�0:ெத/ வா�0 9 , 3.தி�டUேசO (ேப) வா�0 

7,8,9,10 ஹாஜியா� ெத/ வா�0 9 , 4.தி�டUேசO (ேப) வா�0 7,8,9,10 

Aடைவ�கார: ெத/ வா�0 10 , 5.தி�டUேசO (ேப) வா�0 7,8,9,10 ப�டகா� 

ெத/ வா�0 10 , 6.தி�டUேசO (ேப) வா�0 7,8,9,10 a0�)ெத/ வா�0 8 , 

7.தி�டUேசO (ேப) வா�0 7,8,9,10 ந0:ெத/ வா�0 8 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, தி�டUேசO, 

609 703. கிழ�) பா�:த 

வட�) ப)தி

1.தி�டUேசO (ேப) ெப/மா� ேகாய3� கீழ வ =தி  வா�0-3 , 2.தி�டUேசO 

(ேப) ெப/மா� ேகாய3� ச
னதி ெத/  வா�0-2 , 3.தி�டUேசO (ேப) 

ெப/மா� ேகாய3� ேமலவ =தி  வா�0-2 , 4.தி�டUேசO (ேப) ைநனா� 

AH:ெத/ வா�0-1 , 5.தி�டUேசO (ேப) ெப/மா� ேகாய3� வட�) வ =தி  

வா�0-2 , 6.தி�டUேசO (ேப) AHமைன:ெத/ வா�0-7 , 7.தி�டUேசO (ேப) 

கீழ:ெத/ வா�0-7 , 8.தி�டUேசO (ேப) ேதா�ட:ெத/ வா�0-7 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

26 26 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, தி�டUேசO, 

609 703. கிழ�) பா�:த 

ெத() ப)தி

1.தி�டUேசO (ேப) ெத(): ெத/ வா�0-9 , 2.தி�டUேசO (ேப) ெவ�ளதிட� 

வா�0-9 , 3.தி�டUேசO (ேப) தி�டUேசO வாண3ய அOசன: ெத/ வா�0-11 

, 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள�, 

தி�டUேசO. 609 703 ேம() 

பா�:த ெத() ப)தி அைற 

எY.15, கிழ�) ப)தி

1.தி�டUேசO (ேப) aதலியா� ெத/ வா�0-11 , 2.தி�டUேசO (ேப) தமிழ� 

ெத/ வா�0-11 , 3.தி�டUேசO (ேப) வாண3ய:ெத/ வா�0-13 , 4.தி�டUேசO 

(ேப) மாமர: ெத/ வா�0-11 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி�டUேசO  609703, வட�) 

ப�க ஒ�0க�$ட% ெத() 

பா�:தH

1.தி�டUேசO (ேப) ேமல:ெத/ வா�0-13 , 2.தி�டUேசO (ேப) 

ேவ�ைடபO)ள:ெத/ வா�0-12 , 3.தி�டUேசO (ேப) வாண3ய:ெத/ வா�0-

12 , 4.தி�டUேசO (ேப) வட�)ெத/ வா�0-15 , 5.தி�டUேசO (ேப) 

கைட:ெத/ ெமய3
 ேரா0 வா�0-15 , 6.தி�டUேசO (ேப) ைத�கா� ெத/ 

வா�0-14 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

29 29 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

தி�டUேசO  609703, வட�) 

ப�க ஒ�0க�$ட% ெத() 

பா�:தH

1.தி�டUேசO (ேப) வட�) ப�ட�காப ெத/ வா�0-15 , 2.தி�டUேசO (ேப) 

பUசா
 ேதா�A வா�0 14 , 3.தி�டUேசO (ேப) ஆ(ற�கைர: ெத/ வா�0-

14 , 4.தி�டUேசO (ேப) காDதி சாைல வா�0-14 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� வட�) Aதிய 

ஒ�0 க�$ட% ெத() ப)தி, 

சியா:தம�ைக

1.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உைடய3/�A வா�0-1 , 

2.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ:ெத/ வா�0-1 , 3.சயீ:தம�ைக 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0-1 , 4.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) க�ேகண3:ெத/ வா�0-1 , 5.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெபOய:ெத/ வா�0-1 , 6.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0-1 , 7.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ந0:ெத/ வா�0-2 , 8.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) HYட%பா�� 

வா�0-2 , 9.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�)ள:ெத/ வா�0-2 , 

10.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0 வா�0-2 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� 

சயீா:தம�ைக  609702, 

ஒ�0�க�$ட%

1.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஜ=வாநக� வா�0-2 , 2.சயீ:தம�ைக 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) காலன�:ெத/ வா�0-2 , 3.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) மி�ெத/ வா�0-2 , 4.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வாளாம�கல% ெமய3
ேரா0 வா�0-3 , 5.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) வாளாம�கல% வா�0-3 , 6.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வாளாம�கல% எL.சி.ெத/ வா�0-3 , 7.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வரதராஜAர% வா�0-3 , 8.சயீ:தம�ைக (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமலி/�A 

வா�0-4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

32 32 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

பYடாரவாைட  609702, 

ஒ�0�க�$ட%

1.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதின�)$ கீழ:ெத/ வா�0-1 , 

2.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதின�)$ மதக$:ெத/  வா�0-1 , 

3.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதின�)$ ெமய3
ேரா0  வா�0-1 , 

4.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சாதனம�ைக ெத/  வா�0-1 , 

5.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதின�)$ அவOேம�0:ெத/  

வா�0-1 , 6.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சாதனம�ைக 

அவOேம�0:ெத/  வா�0-2 , 7.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ப�ள�_ட:ெத/  வா�0-2 , 8.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேசாமநாத� ேகாய3� ெத/ வா�0-2 , 9.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெத
ப3டாைக ெத/ வா�0-2 , 10.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

பYடாரவாைட ந0:ெத/ வா�0-2 , 11.பYடாரவாைட (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ப3�ைளயா� ேகாவ3� ெத/ வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

33 33 அர< உய� நிைல�ப�ள� 

கீழ�ேபாலக% 609702, ெத() 

பா�:த ஒ�0 க�$ட% 

கிழ�) ப)தி

1.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% ெத/ வா�0 1 , 2.ேபாலக% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) கYணா$)ள:ெத/ வா�0 1 , 3.ேபாலக% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ெப/மா�ேகாய3�ெத/ வா�0 1 , 4.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 1 , 5.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேரா�0:ெத/ வா�0 1 , 6.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சாமி:திட� 

வா�0 1 , 7.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சரYயாAர% வா�0 1 , 

8.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) த�டார:ெத/ வா�0  1 , 9.ேபாலக% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) க
ன��ேகாய3� ெத/  வா�0   1 , 10.ேபாலக% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ேகாணா� ெத/ வா�0  1 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

34 34 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� கீழேபாலக% 

ஒ�0 க�$ட%, ெத() 

ேநா�கிய ேம()ப)தி 

கீழேபாலக%

1.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா� ேகாய3� ெத/  வா�0   1 , 

2.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 2 , 3.ேபாலக% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) சாமDதAர% வா�0 2 , 4.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெமய3
ேரா�0:ெத/ வா�0 2 , 5.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

_:த�ப�ட� ேதா�A வா�0  2 , 6.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஏO�கைர:ெத/ வா�0 2 , 7.ேபாலக% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத()ேலO 

வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

35 35 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� )/வா$ 609 

702, வட�) ப�க 

ஒ�0�க�$ட% ேம() 

பா�:தH

1.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 ேமல)/வா$ வா�03 

, 2.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 ேபாலக% சாைல 

வா�0 3 , 3.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 

வட�):ெத/ வா�03 , 4.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 

5,6 A:ராேம0  வா�0 3 , 5.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 

5,6 காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0 3 , 6.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% 

(ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 பர%ேபO ெத/ வா�0 3 , 7.)/வா$ (வ.கி.), 

ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 )$யான:ெத/ வா�0 3 , 8.)/வா$ 

(வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 ெமய3
 ேரா0 வா�0 3 , 

9.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 காலன�ெத/ 1 வா�0 

3 , 10.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 காலன�ெத/ 2 

வா�0 3  , 11.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 ப3ளா� 5,6 

A�ளாKUசி திட� வா�0 3 , 12.)/வா$ (வ.கி.), ேபாலக% (ஊ) ப)தி 2 

ப3ளா� 5,6 ஜ=வாநக� வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

36 36 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� தி/�AகR�, 

வட�) பா�:த வட�) 

க�$ட% வட �) ப�க 

ஓ�0க�$ட%

1.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 1,2,3 வbவால$ ெமய3
ேரா0 

வா�0-2 , 2.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 1,2,3 ப�ள�வாச�ெத/ 

வா�0-2 கீழவ =தி  , 3.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வbவால$ 

கீழ:ெத/ வா�0-2 , 4.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வbவால$ 

வட�):ெத/ வா�0-2 , 5.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அYணநக� 

ெமய3
ேரா0 வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� தி/�AகR� 

609704, வட�) பா�:த வட�) 

ஓ�0க�$ட% ேம() ப�க 

அைற

1.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�Aக�� ெத() வ =தி வா�0-3  , 

2.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�Aக�� ேமலவ =தி வா�0-3  , 

3.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�Aக�� வட�)வ =தி வா�0-3  , 

4.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�Aக�� ச
னதி:ெத/ வா�0-3  , 

5.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமலமடவ3ளாக% வா�0-3  , 

6.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�Aக�� கீழவ =தி வா�0-3 , 

7.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வbவால$ K�கி� ேதா�A வா�0-2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� தி/�AகR� 

609704, வட�) பா�:த கிழ�) 

ப�க அைற ெத() 

ஒ�0க�$ட%

1.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 1,2,3 அரV� ஆதிதிராவ3ட� ெத/ 

 வா�0 1 , 2.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ேமலப)தி 1 

வா�0 1 , 3.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ெநP)
ன% 

)$யான:ெத/ வா�0 5 , 4.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 

ெச�க$ ெத/ வா�0 5 , 5.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 

Wலாெவள� ெத/ வா�0 5 , 6.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 

ெத()ேலO வா�0 4 , 7.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 

தி/மSசனவ =தி வா�0 4 , 8.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 

மண3யார�)ள:ெத/ வா�0 4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

39 39 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� தி/�Aக�� 

609704, ெத() ப�க க�$ட% 

ேம() ப�க அைற வட�) 

பா�:தH

1.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 அரV� )$யான:ெத/ 

வா�0 1 , 2.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ேமல�ப)தி 2 

வா�0  1 , 3.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ேமல�ப)தி 3 

வா�0 1 , 4.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ேமலஆம�ப�ட% 

வா�0 1 , 5.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 நாடா� ெத/ 

வா�0 1 , 6.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 நாய�க�ப)தி 

வா�0 1 , 7.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ப�டகா�ெத/ 

வா�0 1 , 8.தி/�Aக�� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ளா� 4,5 ெநP)
ன% ஆதி 

திராவ3ட� ெத/ வா�0 5 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஏன�)$, 

கிழ�) ப�க அைற வட�) 

பா�:தH வட�) ஓ�0 

க�$ட%

1.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ ப�ள�வாச� ெத/ வா�0 1 , 

2.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ைஹL_� ெத/ வா�0 1 , 3.ஏன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப�டகா� ெத/ வா�0 1 , 4.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ம.a.ெத/ வா�0 1  , 5.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) எ
.எL. நக� 

வா�0 1 , 6.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஹாஜராேபக% ெத/ வா�0 1 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

41 41 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஏன�)$ 

609701, ேம() ம�கR� 

ஓ�0 க�$ட% வட�) 

பா�:தH

1.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வைளய�கார� ெத/ வா�0 1 , 

2.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாOய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0 1 , 

3.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க�டைள Aள�ய�)$ வா�03 , 4.ஏன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) பYடார Aள�ய�)$ வா�0 3 , 5.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) நOேமன� ஆ(ற�கைர ெத/ வா�0 3  , 6.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) கீர�)$ )$யான:ெத/ வா�0 3 , 7.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) கீர�)$ ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

42 42 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஏன�)$  

609701, Aதிய ஒ�0�க�$ட% 

ேம()�ப)தி, cைழவாய3� 

எதி�Aற%

1.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பYைண:ெத/ வா�0 2 , 2.ஏன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ச:திர% ெமய3
 ேரா0 வா�0 2 , 3.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ேமல ஆ(ற�கைர ெத/ வா�0 2 , 4.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) கீழ ஆ(ற�கைர ெத/ வா�0 2 , 5.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ஏன�)$ ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0 2 , 6.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ேத�ெப/மா ம�கல% )$யான ெத/ வா�0 2 , 7.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ேத�ெப/மா ம�கல% ஆதி திராவ3ட� ெத/ வா�0 2 , 

8.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நாடா� ெத/ வா�0 4 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

43 43 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஏன�)$  

609701, aத
ைம 

cைழவாய3� எதி�Aற% 

ஒ�0க�$ட% கிழ�) ப)தி

1.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க/�W� ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 4 , 

2.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சிவ
ேகாவ3� ெத/ வா�0 4 , 3.ஏன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) )$யான ெத/ வா�0 4 , 4.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) மாOய%ம
ேகாவ3� ெத/ வா�0 4 , 5.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0 4 , 6.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�04 , 7.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கய:H� 

எ%.ஜி.ஆ�. நக� வா�0 4 , 8.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0 

ேம() வா�0 4 , 9.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காள�ய%மனேகாய3� 

ெத/ வா�0 4 , 10.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ:ெத/ வா�0 4 , 

11.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0 4 , 12.ஏன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) அ�ரஹார:ெத/ வா�0 4 , 13.ஏன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெமய3
ேரா0 கிழ�) வா�0 4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

44 44 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� A:தகர%, 

வட�) ப�க Aதிய ஒ�0 

க�$ட% ெத() பா�:த அைற

1.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) A:தகர% அYணா காலன� வா�0 1 , 

2.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) A:தகர% ெச�)Dத� ெத/ வா�0 1 , 

3.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) A:தகர% ெமய3
 ேரா0 வா�0 1 , 

4.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) A:தகர% ஆதி திராவ3ட� ெத/ வா�0 1 , 

5.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) A:தகர% ெமௗலானா ெத/ வா�0-1 , 

6.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% தO<ெவள� வா�0 

-4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

45 45 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல� 

ப�ள� A:தகர% 609701 

மாதிOம�கல%, வட�) ப�க 

ஒ�0�க�$ட% Aதிய ெத() 

பா�:த கிழ�கிலி/DH 2வH 

அைற மாதிOம�கல%

1.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) A:தகர% காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ 

வா�0 1 , 2.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% 

இைலd� வா�0 4 , 3.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) 

மாதிOம�கல% காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0 4  , 4.மாதிOம�கல% 

(வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% எ%.ஜி.ஆ� நக� வா�0 4 , 

5.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% மணெவள� ெத/ 

வா�0 4 , 6.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% ெமய3
 

ேரா0 கிழ�) ெத/ வா�0 4 , 7.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) 

மாதிOம�கல% வாPகா�கைர ெத/ வா�0 4 , 8.மாதிOம�கல% (வ.கி.), 

A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% ெமய3
 ேரா0 ேம() ெத/ வா�0 4 , 

9.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% ெத() ெத/ 

வா�0 4 , 10.மாதிOம�கல% (வ.கி.), A:தகர% (ஊ) மாதிOம�கல% 

ெமௗலானா ெத/ வா�0 4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

46 46 ஊரா�சி ஒ
றிய ந0நிைல� 

ப�ள� A:தகர%, ேம() ப�க 

ஒ�0க�$ட% கிழ�) பா�:த 

கிழ�) ப�க க�$ட%

1.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 வட�) ெத/ cக:Z� 

வா�0 2 , 2.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 )ள:H 

ேம�0:ெத/  வா�0  2 , 3.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 

1,2,3 ஆதிதிராவ3ட� ெத/ ேகதாOம�கள% வா�0 2 , 4.A:தகர% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ப�ள�வாச� வட�) ெத/ வா�0 2 , 

5.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ப�ள�வாச� ெத/ 

வா�0 2 , 6.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ப�ள�வாச� 

ேம() ெத/ வா�0 2 , 7.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 

ேமல:ெத/ ேகதாOம�கள% வா�0 2 , 8.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ெமய3
ேரா0 ேகதாOம�கள% வா�0 2 , 9.A:தகர% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 அYணாகாலன� ேகதாOம�கள% 

வா�0 2 , 10.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 பா�பா)ள% 

ெமய3
ேரா0: ெத/, கீழச
னாந��� வா�03 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

47 47 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� A:தகர%, 

ேம() ப�க Aதிய 

ஒ�0க�$ட% கிழ�) பா�:த 

கிழ�) ப�க அைற

1.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ஆதிதிராவ3ட� ெத/ 

ெந0SேசO வா�0 3 , 2.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 

வட�) ெத/ ெந0SேசO வா�0 3 , 3.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 

1 ப3ளா� 1,2,3 பா�பா)ள:ெத/ கீழச
னாந��� வா�0 3 , 4.A:தகர% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ெமய3
ேரா�0:ெத/ 

கீழச
னாந��� வா�0 3 , 5.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 

ப3ளா� 1,2,3 மாOய%ம
ேகாய3� ெத/ கீழச
னாந��� வா�0 3 , 

6.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 இரய3ல$ெத/ 

கீழச
னாந��� வா�0 3 , 7.A:தகர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப)தி 1 

ப3ளா� 1,2,3 ெத():ெத/ கீழச
னாந��� வா�0 3 , 8.A:தகர% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப)தி 1 ப3ளா� 1,2,3 ஜ=வாநக� கீழச
னாந��� வா�0 3 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

48 48 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ஆதைலd� 

609701, வட�) ஒ�0 க�$ட%

1.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பYடகசாைல: ெத/ வா�0-2 , 

2.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH மைன: ெத/ வா�0-2 , 

3.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) லியாக: அலி ெத/ வா�0 -2 , 

4.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத(): ெத/ (எ) உ�A�கார:ெத/ , 

5.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ ஆதைலd� , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ஆதைலd� 

609701, ந0ஒ�0 க�$ட% 

ெத() பா�:த ெத() ப�க 

அைற

1.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH�ப�ள� ெத/ வா�0-2 , 2.ஆதைலd� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ வா�0-1 , 3.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) அ�ஸா காலன� வா�0-1 , 4.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆ(ற�கைர: ெத/ வா�0 -1 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

50 50 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ஆதைலd� 

 609701, கிழ�) ப�க ஆ�சிசி 

க�$ட% ெத() பா�:த 

ெத() ப�க அைற

1.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 -3 , 2.ஆதைலd� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா�டாைம: ெத/ வா�0-3 , 3.ஆதைலd� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப�ட�கா� ெத/ வா�0-3 , 4.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ைத�கா� ெத/ வா�0-3 , 5.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�): 

ெத/ வா�0 -3 , 6.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமௗலானா ெத/ 

வா�0-3 , 7.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாOய%ம
 ேகாவ3� ெத/ 

வா�0-1 , 8.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஜி
னா: ெத/ வா�0-1 , 

9.ஆதைலd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல�)$யான: ெத/ , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

51 51 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள�  வடகைர 

609701, aத
ைம கிழ�) 

Aதிய ஒ�0�க�$ட%

1.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ�fவ� ெத/ வா�0-1 , 2.வடகைர (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) மண�)ள% வா�0 -1 , 3.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வட�): ெத/ வா�0-1 , 4.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�) 

ஆதிதிராவ3ட� ெத/  வா�01 , 5.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மடவ3ளாக% 

வா�0 1 , 6.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ: ெத/  வா�01 , 7.வடகைர 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத(): ெத/ வா�0 1 , 8.வடகைர (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ேமல:ெத/ வா�0 1 , 9.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
 ேரா0  

வா�0  1 , 10.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெச�$: ெத/  வா�0 2 , 

11.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
 ேரா�0: ெத/  வா�02 , 

12.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�):ெத/ வா�0 2 , 13.வடகைர (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) கீழ: ெத/ வா�02 , 14.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ப�ட�கா� ெத/ வா�02 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

52 52 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள�  வடகைர 

609701, ெத() ஓ�0 க�$ட% 

கிழ�) ப)தி

1.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப�ள�வாச� ெத/ வா�02 , 2.வடகைர 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ வா�02 , 3.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழ ஆதிதிராவ3ட� ெத/  வா�02 , 4.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல 

ஆதிதிராவ3ட� ெத/  வா�02 , 5.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ�fவ� 

ெத/  வா�02 , 6.வடகைர (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ ஆ(ற�கைர: ெத/  

வா�03 , 7.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர (ஊ) ெப/மா� ேகாவ3� ெத/ 

வா�03 , 8.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர (ஊ) வட�): ெத/ வா�03 , 

9.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர (ஊ) கீழ: ெத/ வா�03 , 10.ெத
கைர 

(வ.கி.), வடகைர (ஊ) ந0: ெத/  வா�03 , 11.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர 

(ஊ) ேமல:ெத/ வா�03 , 12.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர (ஊ) ந0 

ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�03 , 13.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர (ஊ) ேமல 

ஆ(ற�கைர: ெத/  வா�03 , 14.ெத
கைர (வ.கி.), வடகைர (ஊ) ப�ள�� 

_ட:ெத/ வா�03 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

53 53 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள�, ேகா�[�, 

609701 ேம() ப�க Aதிய 

க�$ட% ேம() பா�:த 

வட�) ப�க அைற

1.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ3ட� ெத/  வா�0 1 , 

2.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சடேகாப Kைல மாதா ேகாவ3� ெத/ 

வா�0 1 , 3.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏனந��� ஆதிதிராவ3ட� ெத/ 

வா�0 2 , 4.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏனந��� மDைத�கார 

காலன� ெத/ , 5.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஏனந��� ெமய3
ேரா0 

வா�0 2 , 6.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) )0மினா� ேகா�[� வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ேகா�[� 609 

701, ப3ரதான ஒ�0� க�$ட% 

கிழ�) ப�க க�$ட%  

வட�) ப�க% கிழ�) 

பா�:தH

1.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) aகமதிய� ெத/ வா�0 2 , 2.ேகா�[� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழபா�க% வா�0 2 , 3.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

பா�க% ஆ(ற�கைர: ெத/  வா�0 2 , 4.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேமல பா�க% வா�0  2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

55 55 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ேகா�[�  

609701, கிழ�) ேநா�கிய 

Aதிய ஒ�0�க�$ட%

1.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3�லாலி மகமதிய� ெத/ வா�0  1 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர%பப�ள� ேகா�[� ஒ�0 

க�$ட% கிழ�) ப)தி, 

கிழ�) பா�:த 

ஓ�0�க�$ட%

1.ேகா�[� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3�லாலி ஆனா�_� வா�0 1 , 2.ேகா�[� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3�லாலி வட�): ெத/ வா�0 1 , 3.ேகா�[� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப3�லாலி )$யான:ெத/ வா�0 1   , 4.ேகா�[� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப3�லாலி ெத(): ெத/  வா�0  1 , 5.ேகா�[� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப3�லாலி அனாசந��� ராஜா ெத/  வா�0  2 , 6.ேகா�[� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3�லாலி அனாசந��� வா�0 2 , 7.ேகா�[� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ப3�லாலி ம:தள�)$ வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

57 57 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� 

தி/�கYணAர%  609 704, 

ப3ரதான� க�$ட% ெத()� 

ப)தி

1.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ராதா%W� காலன� ெத/  வா�0 -1 

, 2.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ராதார%W� )$யான: ெத/ 

வா�0 1 , 3.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேசDதம�கல% வா�0-1 

, 4.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கா�காம�கல% வா�0-1 , 

5.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வடப3�லாள� வா�0 -1 , 

6.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ர%ம நDத=Lவர% வட�) வ =தி 

வா�0-2 , 7.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வடசாO ெத/ வா�0-2 , 

8.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கவைர: ெத/ வா�0-2 , 

9.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேகா�[� சாைல வா�0-2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

58 58 அரசின� ேம�நிைல� ப�ள� 

தி/�கYணAர% 609 704, 

aத
ைம க�$ட%  வட�)� 

ப)தி

1.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழவ =தி வா�0-3 , 

2.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத() வ =தி வா�0-3 , 

3.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல வ =தி வா�0-3 , 

4.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% வா�0-3 , 

5.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ர%மநDத=Lவர% ஆதிதிராவ3ட� 

ெத/ வா�0 -4 , 6.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப3ர%ம 

நDத=Lவர% )$யான: ெத/ வா�0 -4 , 7.தி/�கYணAர% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) தி/Uசா�கா�டா�)$ சாைல ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�04 , 

8.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சி
ைனய
 ேதா�A வா�04 , 

9.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆ(ற�கைர: ெத/ வா�0 -4 , 

10.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�காள%ம
 ேகாவ3� ெத/ 

வா�0-4 , 11.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ப�ள�)ள% வா�0-4 , 

12.தி/�கYணAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மண3யா� திட� வா�0-4 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

59 59 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

தி/Uெச�கா�டா�)$  

609704, கிழ�) Aதிய ஒ�0� 

க�$ட%

1.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதிதிராவ3ட� வட�) ெத/ 

வா�0 1 , 2.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தைலயாO: ெத/ 

வா�0-1 , 3.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதி திராவ3ட� 

ெத(): ெத/ வா�0 1 , 4.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழ: ெத/ வா�0-1 , 5.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ 

ச
னதி: ெத/ வா�0-1 , 6.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ 

வ =தி வா�0-3 , 7.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத() வ =தி 

வா�0-3 , 8.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ம/:Hவ� ெத/ 

வா�0-3 , 9.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ 

வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

60 60 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ேம() 

பா�:த ெத() க�$ட%, 

வட�) Aதிய ஒ�0 க�$ட% 

தி/Uெச�கா�டா�)$

1.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல வ =தி வா�0-3 , 

2.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல ச
னதி: ெத/ வா�0-

3 , 3.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�)வ =தி வா�0-3 , 

4.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ%பல�கார� ெத/ வா�0-3 

, 5.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெச�$: ேதா�A வா�0-3 , 

6.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH�கைட கீழ:ெத/ வா�02 

, 7.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH�கைட மண�ப�ட%  

வா�0 2 , 8.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) AH�கைட 

ெவ�ளாள�ெத/ வா�0 2 , 9.தி/Uெச�கா�டா�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

AH�கைட நகO வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

61 61 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

தி/ம/க� 609 702, வட�) 

ப�க ஒ�0 க�$ட% அைற 

எY.16

1.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�) ெத/ வா�0 1 , 2.தி/ம/க� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமலவ =தி  வா�0 1 , 3.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெத()வ =தி  வா�0 1 , 4.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழவ =தி வா�0 1 , 

5.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ச
னதிெத/ வா�0 1 , 6.தி/ம/க� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழெத/ வா�0 1 , 7.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

a/க
 ச
னதி வா�0 1 , 8.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

க
னைடயா
ேதா�A வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

62 62 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

தி/ம/க� 609 702, வட�) 

க�$ட% ெத() ப�க அைற 

எY.17

1.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெமய3
 ேரா0 வா�0 2 , 2.தி/ம/க� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/மSசன வ =தி வா�0 2 , 3.தி/ம/க� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% ெத/ வா�0 2 , 4.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) சரீா)ள% வா�0 2 , 5.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) a0�) ெத/ 

வா�0 2 , 6.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேகாய3� ெத/ வா�0 2 , 

7.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ%மா)ள% வா�0 2 , 8.தி/ம/க� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) க��ள� தி/வாச� வா�0 2 , 9.தி/ம/க� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) சி
னகைடெத/ வா�0 2 , 10.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

A:தா:த�கைர வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

63 63 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

தி/ம/க� 609702, வட�) 

க�$ட% ெத() ப�க அைற 

எY.14

1.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  ெப/மா� வட�) வ =தி வா�0 3 , 

2.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  ெப/மா� வ =தி வா�0 3 , 3.தி/ம/க� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ)  ெப/மா� ெத() வ =தி வா�0 3 , 4.தி/ம/க� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ)  ெப/மா� ேமலவ =தி வா�0  3 , 5.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ)  ேமலெத/ வா�0 3 , 6.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  ெமய3
 

ேரா0 வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

தி/ம/க� 609702, வட�) 

க�$ட% ெத() ப�க அைற 

எY.13

1.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  ேமல:ெத/  வா�0 3 , 2.தி/ம/க� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ)  வ�fவ
 ேதா�A வா�0 3 , 3.தி/ம/க� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ)  ஆ(ற�கைர ெத/ வா�0 3 , 4.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ)  சDைத�ேப�ைட அYணாமைல நக� வா�0 3 , 5.தி/ம/க� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ)  அYணா W�கா வா�0 3 , 6.தி/ம/க� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

 சg�ைக ேதா�A வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

65 65 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ேசக�, 

ம�கR� ஓ0  ேம() 

பா�:த க�$ட%

1.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) ேமல�கைரய3/�A வா�0 4 , 2.ேசக� 

(வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) ஓ�டப3�ைளயா�ேகாய3� வா�0 4 , 3.ேசக� 

(வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) க�டால$ வா�0 4 , 4.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� 

(ஊ) சி
னAOக�டைள வா�0 4 , 5.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) 

கீழ�கைரய3/�A காலன� வா�0 4 , 6.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) 

கீழ�கைரய3/�A ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 4 , 7.ேசக� (வ.கி.), 

தி/ம/க� (ஊ) கீழ�கைரய3/�A ெபOய)ள% வா�0 4 , 8.ேசக� (வ.கி.), 

தி/ம/க� (ஊ) ச%ப$ வா�0 4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ேசக�, 

ம�கR� ஓ0 கிழ�) 

பா�:த க�$ட%

1.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) வட�): ெத/  வா�0 4 , 2.ேசக� 

(வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) ெத(): ெத/ வா�0 4 , 3.ேசக� (வ.கி.), 

தி/ம/க� (ஊ) க/ட
 க�டைள  வா�0 4 , 4.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� 

(ஊ) )ள:Hேம�0: ெத/ வா�0 4 , 5.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) 

ஆY$ ேதா�A வா�0 3 , 6.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) Aள�யDேதா�A 

வா�0 3 , 7.ேசக� (வ.கி.), தி/ம/க� (ஊ) சg�) ேதா�A  வா�0 4 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

67 67 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� எரவாSேசO, 

ஒ�0க�$ட%, ெத() பா�:த 

ேம() ப)தி

1.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா�டா� ம�கள% ஆதிதிராவ3ட� ெத/ 

வா�0 1 , 2.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா�டா� ம�கள% 

ெத():ெத/ வா�0 1 , 3.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா�டா� 

ம�கள% வட�):ெத/ வா�0 1 , 4.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேதவ�)$ ேமல:ெத/ வா�0 1 , 5.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேதவ�)$ ந0:ெத/ வா�0 1 , 6.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேதவ�)$ தி/வாச� ேதா�A:ெத/ வா�0 1 , 7.எரவாSேசO (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ம:திய)$ ெலன�
 ெத/ வா�0 2 , 8.எரவாSேசO (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ம:திய)$ ெவ�ளாள� ெத/ வா�0 2 , 9.எரவாSேசO 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ம:திய)$ ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 2 , 

10.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட):தால% வா�0 2 , 

11.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உ:Z� ேரா0 வா�0 3 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

68 68 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� , ஒ�0 

க�$ட% கிழ�) ப)தி 

ெத() பா�:தH எரவாSேசO

1.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) எரவாSேசO ஆ(ற�கைர:ெத/ 

வா�0 2 , 2.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) எரவாSேசO ெவ�ளாள� 

ெத/ வா�0 2 , 3.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) எரவாSேசO 

ேதா�A:ெத/ வா�0 2 , 4.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) எரவாSேசO 

ஓ.எ
.ஜி.சி. ெத/ வா�0 2 , 5.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உ:Z� 

வட�):ெத/ வா�0 3 , 6.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உ:Z� 

ெத(): ெத/ வா�0 3 , 7.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உ:Z� 

ேமல:ெத/ வா�0 3 , 8.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Hைறd� 

ெமய3
ேரா0 வா�0 3 , 9.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Hைறd� 

வட�):ெத/ வா�0 3 , 10.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Hைறd� 

ேமல:ெத/ வா�0 3 , 11.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Hைறd� 

ெதற):ெத/ வா�0 3 , 12.எரவாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Hைறd� 

ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

69 69 அர< உய�நிைல�ப�ள� 

ம/�_�, Aதிய க�$ட% 

கிழ�) பா�:தH

1.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அUசத
ேகாவ3� ப:Hெத/ வா�0 1 , 

2.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காலன�:ெத/ வா�0 1 , 3.ம/�_� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ேரா�0:ெத/ வா�0 1 , 4.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வட�):ெத/ வா�0 1 , 5.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 

1 , 6.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாOய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�01 , 

7.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  அ�ரஹார% வா�0 1 , 8.ம/�_� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ெத():ெத/ வா�0 1, 2 , 9.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 2 , 10.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

காராமண3:ெத/ வா�0 2 , 11.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காராமண3 

வட�):ெத/ வா�0 2 , 12.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ�fவ� ெத/ 

வா�0 2 , 13.ம/�_� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர%ப�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

ேம() பா�:தH, ேம()� 

பா�:த ஓ�0� க�$ட% 

ெநP)�ைப

1.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெநP�)�ைப )$யான:ெத/ வா�0 1 

, 2.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 1 , 

3.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0 1 , 4.ெநP�)�ைப 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேவல�)$ ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 2 , 

5.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேவல�)$ ஆ(ற�கைர ெத/ வா�02 

, 6.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேவல�)$ )$யான:ெத/ வா�02 , 

7.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கர%ைப ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�02 , 

8.ெநP�)�ைப (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கர%ைப )$யான:ெத/ வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 53 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

71 71 வானகிO தி/ நேடச அPய� 

உதவ3ெப-% 

ந0நிைல�ப�ள� 

ேமல�Wதh�  610101, ெத() 

ப)தி Aதிய ஒ�0க�$ட%

1.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ/வ3ழிம�கல% ஆ(ற�கைர: ெத/ 

 வா�0 1 , 2.கீழ�Wதh� அ/வ3ழிம�கல% ேம�0: ெத/ வா�0 1 , 

3.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ/வ3ழிம�கல% )$யான:ெத/ 

வா�0  1 , 4.கீழ�Wதh� அ/வ3ழிம�கல% ஆதிதிராவ3ட� காலன� ெத/ 

வா�0 1    , 5.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந:த% )$யானெத/ 

வா�0 1 , 6.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந:த% ஆதிதிராவ3ட� காலன� 

ெத/ , 7.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந:த% தாமைர )ள:ெத/ 

வா�0  1 , 8.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ�Wதh� ராஜா:ெத/ 

வா�0 1 , 9.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ�Wதh� ஆதிதிராவ3ட� 

ெத/ வா�0 1 , 10.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ�Wதh� 

ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 1 , 11.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழ�Wதh� ேமல:ெத/ வா�0 1 , 12.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

அ:தி�ப0ைக ஆ(ற�கைரெத/ வா�0 2 , 13.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) அ:தி�ப0ைக ேவளா� ெத/  வா�0  2 , 14.கீழ�Wதh� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ெப/நா�டா
ேதா�A லி�க:திட�, கீழ:ெத/ வா�0  , 

15.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெப/நா�டா
ேதா�A ந0:ெத/ 

ஆதிதிராவ3ட� ெத/ , 16.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெப/நா�டா
ேதா�A ப3�ைளயா�ேகாவ3� ெத/ வா�0 2 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

72 72 வானகிO தி/நேடச அPய� 

உதவ3ெப-% 

ந0நிைல�ப�ள� 

ேமல�Wதh� 610 101, ெத() 

பா�:த  ஓ�0 க�$ட%

1.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அPயனா� ேகாவ3� ெத/ வா�04 , 

2.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) <Dதர வ3நாயக� ேகாவ3� ெத/  

வா�04 , 3.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நDதனா� ேகாவ3� ெத/  

வா�0 4 , 4.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தாத
 க�டைள வா�0 3 , 

5.கீழ�Wதh� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மிலி�டO வா�0 3 , 6.ேமல�Wதh� 

(வ.கி.), கீழ�Wதh� (ஊ) ெப/நா�டா
 ேதா�A வா�0 2 , 

7.ேமல�Wதh� (வ.கி.), கீழ�Wதh� (ஊ) அ�கைர ேதா�A  வா�02 , 

8.ேமல�Wதh� (வ.கி.), கீழ�Wதh� (ஊ) ெத
னமர�)$ வா�0 2 , 

9.ேமல�Wதh� (வ.கி.), கீழ�Wதh� (ஊ) ெத
னமர�)$ ஆதிதிராவ3ட� 

ெத/ வா�0  3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� வ3()$, 

ெத() பா�:த ஒ�0 க�$ட%

1.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) )லமாண3�க% ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 

1 , 2.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) )லமாண3�க% வா�0 1 , 3.வ3()$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) அகரதிற�A வா�0 1 , 4.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வடகைர வா;)$ வா�0 1 , 5.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ3()$ 

ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 1 , 6.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அப3ேஷக 

ந:த% ெத/ வா�0 1 , 7.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத(): ெத/ 

வா�0 2 , 8.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 2 , 9.வ3()$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேரா�0: ெத/ வா�0 2 , 10.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) வட�): ெத/ வா�0 2 , 11.வ3()$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ப0ைக:ெத/ வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

74 74 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�. 

ராராDதிம�கல% 610 101 , 

ேம() பா�:த ஒ�0� 

க�$ட%

1.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 1 , 

2.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மாதாேகாய3�ெத/ வா�0 1 , 

3.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) )$யானெத/ வா�0 1 , 

4.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�02 

, 5.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/பா(கட� மாதாேகாய3�ெத/ 

வா�0 2 , 6.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆY$பDத� 

ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0 2 , 7.ராராDதிம�கல% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆY$பDத� )$யானெத/ வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

75 75 அரசின� உய�நிைல� ப�ள� 

வா;)$  610 101, ேம() 

பா�:த ஒ�0 க�$ட% அைற 

எY 1

1.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீ;அ�ரஹார%  வா�0-1 , 2.வா;)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) சிவ
ேகாய3�ெத/ வா�0-1 , 3.வா;)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ேமலஅ�ரகார% ெப/மா� ேகாய3�ெத/  வா�0-1 , 

4.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) த�டாரெத/ வா�0-1 , 5.வா;)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ஆைன)ள% ெத/  வா�0-1 , 6.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழ: ெத/  வா�0-1 , 7.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0: ெத/ வா�0-1 , 

8.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாய3� ெத/  வா�0-1 , 

9.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல: ெத/ மாOய%ம
 ேகாய3�  வா�0-

1 , 10.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கைட: ெத/  வா�0-1 , 11.வா;)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ%ேப:கா� ெத/(க
ன�ய%ம
ேகாய3� வா�0-2 , 

12.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) அ�Uசனா ெத/ வா�0-2 , 13.வா;)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா_� ேரா�0 ெத/  வா�0-2 , 14.வா;)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) க�யாண இ/�A  வா�0-2 , 15.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வ =தி வ3ட�க
 )$யா
 ெத/  வா�0-2 , 16.வா;)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வ =தி வ3ட�க
 ஆதிதிராவ3ட� ெத/   வா�0-2 , 17.வா;)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ஆைனேகாய3� ஆதிதிராவ3ட� ெத/  வா�0-2 , 18.வா;)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆைனேகாய3� )$யான ெத/  வா�0-2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

76 76 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

க�களாSேசO  610 101, Aதிய 

க�$ட% ெத() பா�:தH

1.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ச
னதிெத/ வா�0-1 , 

2.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா_� ெமய3
ேரா0   வா�0 -1 

காலன�ெத/,கைட , 3.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

Aள�யDேதா�Aெத/ வா�0 -1       , 4.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

அ�ரகார% வா�0-2 , 5.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ�fவ� 

ெத/ வா�0-2 , 6.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சDதெவள� வா�0-2 , 

7.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காலன� ெத/ வா�0-2 , 

8.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ரய3�ேவேக� வா�0-2 , 

9.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ரய3ல$மி�ெத/ வா�0-2 , 

10.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி�டாண3 ெத/ வா�0-2 , 

11.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சா:தம�கல% ஆதிதிராவ3ட� ெத/ 

 வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

77 77 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

க�களாSேசO 610 101, Aதிய 

க�$ட% ெத() பா�:தH

1.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ரய3�ேவேக� ெமய3
ேரா0 வா�0-2 

, 2.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நா_� மய3லா0Hைற ேரா0  

வா�0-2 , 3.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) க�களாSேசO 

கைட:ெத/ வா�0-2 , 4.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

சா:தம�கல% )$யான:ெத/  வா�0-2 , 5.க�களாSேசO (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) வ3U<� )$யானெத/ வா�0-3 , 6.க�களாSேசO (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) வ3U<� ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0-3 , 7.க�களாSேசO (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) WY$ கீழ:ெத/ வா�0-3 , 8.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) WY$மாதாேகாய3� ெத/ வா�0-3 , 9.க�களாSேசO (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) WY$ ேமல:ெத/  வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

78 78 Aன�த அ
னா� 

ந0நிைல�ப�ள� காைரd� 

610 101, வட�) பா�:த 

ேம() அைற கிழ�) ப�க 

க�$ட%

1.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வாP�கா�ெவ�0 வா�0 1 , 2.காைரd� 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேரா�0:ெத/ வா�0 1 , 3.காைரd� (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) அYணா� நக� வா�0 1 , 4.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆேரா�யநாத� ேகாவ3� வா�0 1 , 5.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

காைரd� ெத/ வா�0 1 , 6.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வYண3d� 

ெத/ வா�0 1 , 7.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உUசி�க�டைள வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 Aன�த அ
னா� 

ந0நிைல�ப�ள� காைரd� 

610 101, ெத() பா�:த ந0 

அைற கிழ�) ப�க க�$ட%

1.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wசலா�)$ வா�02 , 2.காைரd� (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) காமராஜAர% வா�0 2 , 3.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வ =ரேபாக% வா�03 , 4.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

அரYமைனகார
ெத/ வா�0 3 , 5.காைரd� (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

மினைவ�A� வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய  

ந0நிைல�ப�ள� 

தி/�பய:தா�)$ $ 610 101, 

கிழ�) ஒ�0� க�$ட%, 

ெத() பா�:தH

1.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/மைலயா
ெபாPைக காலன� 

ெத/ வா�0-1 , 2.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�பய:தா�)$ 

ெமய3
ேரா0 வா�0 1 , 3.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

வ =ரெப/மா� ந���  காலன�:ெத/ வா�0 1 , 4.தி/�பய:த�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ =ரெப/மா� ந��� ெமய3
ேரா0 வா�0 1 , 

5.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வ =ரெப/மா�ந��� கிழ:ெத/ 

வா�0 1 , 6.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�பய:த�)$ 

காலன�:ெத/  , 7.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�பய:த�)$ 

அ�பா)ள:ெத/ வா�0 1 , 8.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

தி/�பய:த�)$ ெமய3
ேரா0 வா�0 2 , 9.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) தி/�பய:த�)$ சிவ
ெத/ ெத() வா�0 2 , 

10.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�பய:த�)$ சிவ
வட�) 

வா�0 2 , 11.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) தி/�பய:த�)$ 

ப3.எL.ஆ�.நக� வா�0 2 , 12.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

நி:திய%ேப�ைட கிழ�) வா�0 2 , 13.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) நி:திய%ேப�ைட ெமய3
ேரா0 வா�0 2 , 14.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) நி:திய%ேப�ைட ெமய3
ேரா0 வா�0 2 , 

15.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) நி:திய%ேப�ைட காலன�:ெத/ 

வா�02 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

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

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

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

1 2 3 4 5

81 81 ஊரா�சி ஒ
றிய  

Hவ�க�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

கிழ�) பா�:தH, 

வட�)�பா�:த 

ஓ�0�க�$ட% கீழ தSசாX�

1.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழதSசாX� மாதாேகாவ3� ெத/ 

வா�0 1 , 2.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழதSசாX� 

வா$:ெத/ வா�0 1 , 3.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழதSசாX� சிவ
ெத/ வா�0 1 , 4.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) கீழதSசாX� வட�) வா�0 2 , 5.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) கீழதSசாX� ேமல:ெத/ வா�02 , 6.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) கீழதSசாX� ேம�0:ெத/ வா�0 2 , 7.தி/�பய:த�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழதSசாX� கிழ�):ெத/ வா�0 2 , 

8.தி/�பய:த�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழதSசாX� ெத():ெத/ வா�0 

2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

82 82 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

ெகா�டார�)$  610 101, 

ெத() க�$ட%, 

கிழ�)�பா�:தH

1.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேரா�0:ெத/ கிழ�) வா�0 1 , 

2.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெப/சா:தா�)$ ச:திர% வா�0 2 , 

3.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெகாYடமா
 ேதா�A வா�0 1 , 

4.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேரா�0: ெத/ ேம() வா�0 1 , 

5.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மி�ெத/ வா�0 1 , 6.ெகா�டார�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0 1 , 7.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ந0:ெத/ வா�0 1 , 8.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) கீழ:ெத/ 

வா�0 1 , 9.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  ப�ள�வாச� ெத/ வா�0 

1 , 10.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந���)$ வா�0 2 , 

11.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெபOயகYணம�கல% வா�0 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

83 83 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

ெகா�டார�)$  610 101, 

ெத() க�$ட%, 

கிழ�)�பா�:தH

1.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெபOயகYணம�கல% 

ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0  2 , 2.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ஆ(றா�கைர ெத/ வா�0  2 , 3.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேவளா�ேதா�A வா�0 2 , 4.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

)$யான:ெத/ வா�0 2 , 5.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) உ�கைட 

வா�0 2 , 6.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சி
னகYணம�கல% 

ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 3 , 7.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

சி
னகYணம�கல% )$யான:ெத/ வா�0 3 , 8.ெகா�டார�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ெபOSசா:தா�)$ வா�0 3 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

84 84 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நைல�ப�ள�  ):தால%  

609703, கிழ�) ப)தி கிழ�) 

பா�:த ஒ�0�க�$ட%

1.):தால% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Aலவ�ந���ெத/ வா�01 , 2.):தால% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஐயனா� ேகாவ3� ெத/ வா�01 , 3.):தால% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ):தால% )$யான: ெத/  வா�01 , 4.):தால% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ):தால% கீழ: ெத/  வா�0  2 , 5.):தால% (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) ேசா�A க%பன�  வா�0 2 , 6.):தால% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மYடப 

ேம0  வா�0 2  , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� ேம(க ப�க 

Aதிய க�$ட% ெத() 

பா�:தH, ெத() பா�:த 

Aதிய ஓ�0�க�$ட%, 

ேகாAராஜAர%

1.):தால% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆ(ற�கைர:ெத/  வா�0 2 , 

2.):தால% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆ(ற�கைர:ெத/ வா�0 2 , 

3.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) பYடக சாைல ெத/ வா�0 2 , 

4.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) காலன�:ெத/ வா�0 2 , 

5.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ச
னாசி பண�)$ )$யான:ெத/ 

வா�0 1 , 6.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ச
னாசி பண�)$  

ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0 1 , 7.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

தைலயாO:ெத/ வா�0 1 , 8.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ெவ�ள�பா�க% )$யான:ெத/ வா�0 1 , 9.ேகாAராஜAர% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) மாதாேகாவ3�ெத/ வா�0 1 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

86 86 \ ராேஜLவO உதவ3 ெப-% 

Hவ�க�ப�ள�, ெத() ப)தி 

ேம() பா�:தH, பன�)$

1.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சாைல:ெத/ வா�0-1 , 2.பன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) பன�)$ )$யான: ெத/ வா�0-1 , 3.பன�)$ (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0 -1 , 4.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) காைரேம0 வா�0-1 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 \ராேஜLவO உதவ3ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� பன�)$ 611 

002, கிழ�) ப�க 1வH அைற 

வட�கிலி/DH ேம() 

பா�:தH

1.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) aதலியா� பன�)$  வா�0-2 , 2.பன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) சம:HவAர% வா�0-2 , 3.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

ேவளா� திட� வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

88 88 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

ெத() aக�A, ேமலவாSV�

1.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெவ(றிவா;�ைக வா�0-3 , 2.பன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ேகாவ3�ப:H வா�0-3 , 3.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

சி.ப3.சி.எ� )$ய3/�A வா�0-3 , 4.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஐயனா� 

ேகாவ3�ெத/ வா�0-3 , 5.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஆசாO:ெத/ 

வா�0-3 , 6.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) மி�ெத/ வா�0-3 , 7.பன�)$ 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) AHமைன:ெத/ வா�0-3 , 8.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) கLட%L காலன� வா�0-3 , 9.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

காைர�கா� ெமய3
ேரா0 வா�0-3 , 10.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

தி�டUேசO ெமய3
ேரா0 வா�0-3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

கிழ�) aக�A, சம:HவAர% 

பன�)$

1.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ஒைடேம0 வா�0-2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

90 90 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

கிழ�) aக�A க�$ட%, 

சம:HவAர% பன�)$

1.பன�)$ (வ.கி.) ம(-% (ஊ) த(காலிக� )$ய3/�A , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� நOமண% 

611 002, ேம() பா�:த ெத() 

ப�க க�$ட%

1.நOமண% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சிவ
ேகாய3� ெத/ வா�0 1 , 2.நOமண% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெப/மா� ேகாய3� ெத/ வா�01 , 3.நOமண% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) அ�ரஹார% வா�0 1 , 4.நOமண% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

கீழ:ெத/ வா�01 , 5.நOமண% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) ெத() ெத/ வா�0 1 

, 6.நOமண% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) வட�) ெத/ வா�0 2 , 7.நOமண% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 2 , 8.நOமண% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

நாரணம�கல% வா�0 2 , 9.நOமண% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) <�ளா�கா� 

வா�0 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

92 92 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�. Wத�)$ 

உ:தமேசாழAர% 611 002, 

ெத() பா�:த 

ஒ�0�க�$ட% ெத() ப�க%

1.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ தைலயாO ேதா�A வா�0 

1 , 2.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ க%ப� ெத/ வா�01 , 

3.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ ேடவ3� நக� வா�01 , 

4.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ காலன�: ெத/ வா�01 , 

5.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ மாதா ேகாவ3� ெத/ 

வா�01 , 6.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ )$யான: 

ெத/ வா�01 , 7.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) Wத�)$ ெமய3
 

ேரா0 வா�0-1 , 8.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ)  சி-ந�ைக 

சிலிேக� க%ெபன� வா�0-1 , 9.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

சி-ந�ைக நOமண% சாைல வா�01 , 10.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% 

(ஊ) சி-ந�ைக அகிலாYடAர% அYணா: ெத/ வா�0 3 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 70 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

93 93 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள�. Wத�)$ 

உ:தமேசாழAர% 611 002, 

கிழ�) ப�க% ெத() பா�:த 

ஒ�0�க�$ட%

1.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சி-ந�ைக அகிலாYடAர% 

ெமய3
 ேரா0 வா�0 3 , 2.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

சி-ந�ைக ெமய3
ேரா0 வா�0-2 , 3.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) 

சி-ந�ைக மாதா ேகாவ3� ெத/ வா�02 , 4.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) 

ம(-% (ஊ) சி-ந�ைக AகேழDதி ெத/ வா�0 2 , 5.உ:தமேசாழAர% 

(வ.கி.) ம(-% (ஊ) சி-ந�ைக ெமய3
ேரா0 வா�0  2 , 

6.உ:தமேசாழAர% (வ.கி.) ம(-% (ஊ) சி-ந�ைக கYணகி ெத/ வா�0 

2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

94 94 அரசின� உய�நிைல�ப�ள� 

வட�)ப)தி கிழ�)Aற 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, ெத() 

பா�:த ஓ�0 க�$ட% a�ட%

1.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) வட�):ெத/ வா�0:1 , 2.நா_� (வ.கி) 

a�ட% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0:1 , 3.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) 

ப3�ைளயா�ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 4.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) 

கீழ:ெத/ வா�0:1 , 5.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) கீழஆதிதிராவ3ட� ெத/ 

வா�0:1 , 6.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) பழன�:திட� வா�0:2 , 7.நா_� 

(வ.கி) a�ட% (ஊ) ெப/மா�ேகவ3�ெத/ வா�0:2 , 8.நா_� (வ.கி) 

a�ட% (ஊ) ெத()ெத/ வா�0:2 , 9.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) 

ேமலஆதிதிராவ3டா�ெத/ வா�0:2 , 10.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) ஐ.பT.ப3 

)$ய3/�A வா�0:2 , 11.நா_� (வ.கி) a�ட% (ஊ) வட�) ஆதிதிராவ3ட� 

ெத/ வா�0:2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ேதசிய ேம�நிைல� ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% 

ேம()ப)திஅைற, 

ப3டாOேகாய3�ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� வட�) வ =தி வா�0-1 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெவ(றிைல�கார
 தி/வாச� வா�0-1 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) நாடா
 

ேப�ைட வா�0-1 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) H%ப�W மட:ெத/ வா�0-1 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ெகாசேம�0: ெத/ வா�0-1 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேமல அ�ரஹார% வா�0-1 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

96 96 ேதசிய ேம�நிைல� ப�ள� 

கிழ�கிலி/DH ேம() ப�க 

அைற எY.3, ப3டாO ேகாய3� 

ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ேமலவ =தி வா�0-1 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

நாணய�கார: ெத/ வா�0-1 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� மடவளாக% 

வா�0-1 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ெத
 சDH வா�0-1 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ேகாவ3� ேம� மடவ3ளாக% வா�0-1 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ேகாவ3� )ள% ேம�கைர வா�0-1 , 

7.நாக�ப�$ன% (ந) ெகாச:ெத/ வா�0-1 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ேதசியெதாட�க�ப�ள� 

ேம() ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட% அைறஎY.5, 

ெப/மா� கீழவ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) தி/மைலய�ப
 சDH வா�0-2 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெப/மா� கீழவ =தி வட�)ப)தி வா�0-2 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� 

ெத() வ =தி வா�0-2 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) மா�ப3�ைள: ெத/ வா�0-2 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) காள��)�$யா
 நாய�க� ெத/ வா�0-2 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ப3டாO� ேகாய3� ெத/ வா�0-2 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெப/மா� ச
னதி வா�0-2 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� கீழவ =தி 

ெத()ப)தி வா�0-2 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) அளg�கார
 ேதா�ட% வா�0-

2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

98 98 ேதசிய ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% 

அைறஎY.7, ெப/மா� 

கீழவ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) வY$�ேப�ைட வா�0-2 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

வYணா
)ள% வடகைர வா�0-2 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) வYணார: 

ெத/ வா�0-2 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) வYணார: ெத/ வா�0-2 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) வYணா
)ள% ேம�கைர வா�0-2 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 நகரா�சி மாண3�க% 

ெச�$யா� ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% தைரதள% 

வட�)ப)தி, சிவ
 ேமல 

வ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 வட�) வ =தி வா�0:3 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

சிவ
 ச
னதி வா�0:3 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 கீழ மடவ3ளாக% 

வா�0:3 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ெத() மடவ3ளாக% வா�0:3 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ேமல மட வ3ளாக% வா�0:3 , 6.நாக�ப�$ன% 

(ந) சிவ
 ெத() வ =தி வா�0:3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

100 100 நகரா�சி மாண3�க% 

ெச�$யா� ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% தைரதள%, 

வட�)ப)தி கிழ�) ப�க 

வட�) க�$ட% சிவ
 ேமல 

வ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ேமல வ =தி வா�0:3 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ஒ:தக%மாள: ெத/ வா�0:3 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெர�டக%மாள: ெத/ 

வா�0:3 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) பைழய ேதாண3 Hைற ேரா0 வா�0:3 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ேகாசா )ள: ெத/ வா�0:3 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) 

சிவ
 கீழ வ =தி வா�0:3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 நகரா�சி இLலா% 

ந0நிைல�ப�ள� ஆ�.சி.சி 

க�$ட% ேம()ப)தி, மியா 

ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) பYடகசாைல: ெத/ aத� ெத/ வா�0:4 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) மியா: ெத/ வா�0:4 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

பYடகசாைல: ெத/ வா�0:4 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) Aள�ய மர:த$ சDH 

வா�0:8 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) கா�0ப�ள� )ள:ெத/ வா�0:4 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) க�பYடகசாைல ெத/ வா�0:4 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 நகரா�சி இLலா% 

ந0நிைல�ப�ள� 

கிழ�)ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, மியாெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) மியா: ெத/1வH சDH வா�0-4 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேமல�ப�டணUேசO வா�0-4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

103 103 பழன�யாY$ ப3�ைள 

ச:திர% கிழ�)ப)தி 

aLM%த�)மிட% 

ம�கR�ஓ�0க�$%, 

ரய3ல$:ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) கீ;�ப�டணUேசO வட�)ெத/ வா�0:5 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) கீ;ப�$னUேசO ெத() ெத/ வா�0:5 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ெத():ெத/ வா�0 5 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேமல�ப�$னUேசO வா�0:5 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 பழன�யாY$ப3�ைள 

ச:திர% ம�கR� க�$ட% 

கிழ�)ப)தி 

aLM%த�)%அைற, நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) கீழப�$னUேசO வா�0:5 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

105 105 பழன�யாY$ப3�ைளச:திர% 

ம�கR� ஓ�0�க�$ட% 

இDH�க� த�)% ஹா�, 

நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� ெத/ வா�0-6 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெமPத=
 ப�ள� 11வH சDH வா�0-6 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� 

3வH சDH வா�0-6 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� 4வH சDH 

வா�0-6 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� 5வH சDH வா�0-6 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� 10வH சDH வா�0-6 , 7.நாக�ப�$ன% 

(ந) ெமPத=
 ப�ள� 8 ம(-% 9வH சDH வா�0-6 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெமPத=
 ப�ள� 7வH சDH வா�0-6 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) AH:ெத/ 

வா�0-6 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) தைலமா�0: ெத/ வா�0-6 , 

11.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� 1வH ெத/ வா�0-6 , 

12.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� ேம� சDH வா�0-6 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

106 106 நகரா�சி இLலா% 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�) 

பா�:த வட�)ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, Aள�யமர:த$ சDH 

நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெத/�ப�ள� ெத/ வா�0-6 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெத/�ப�ள� ெத/ 1-வH சDH வா�0-6 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெத/�ப�ள� 

)ள% ெத/ வா�0-6 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெமPத=
 ப�ள� 1வH சDH 

வா�0-7 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ெச%மார�கைட: ெத/ வா�0-6 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) சDதா சாகி� ெத/ வா�0-6 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

மணவரா வட�) ெத/ வா�0-6 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா வட�) 

கீ; ேம� சDH வா�0-6 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா ேம() ெத/ 

வா�0-8 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா வட�) சDH வா�0-6 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ெகௗதியா ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�)ப�க க�$ட% 

அைறஎY12, ைத�கா� ெத/ 

நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) பTேரா0% ெத/ (சி�ல$ நக�) வா�0-7 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ெத(): ெத/ வா�0-7 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

108 108 ெகௗதியா ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத() ப�க க�$ட% 

அைறஎY.12, ைத�கா� 

ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ச�) ெவ�$ ெத/ வா�0-7 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெபாைறயா:தா கைட:ெத/ வா�0-7 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) பTேரா0% ெத/ 

வா�0-7 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ெகௗதியா ேம�நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட%ெத()ப)தி 

அைறஎY.12, ைத�கா� 

ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) த�கா )ள% வடகைர வா�0:7 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

d<ப3யாநக� வா�0:7 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) k� கைட:ெத/ வா�0:7 , 

4.நாக�ப�$ன% (ந) ஜைடயா� ெத/ வா�0 7 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ெகௗதியா ேம�நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட%ெத()ப)தி 

ஆதரவாள� க�$ட%, 

ைத�கா� ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) த�கா )ள% ேம� கைர வா�0:7 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

த�கா )ள% ெத
 கைர வா�0:7 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) த�கா )ள% 

கீ;கைர வா�0:7 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) கMபா சாஹி� ெத/ வா�0:7 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) கMபா சாஹி� 1வH சDH வா�0:7 , 6.நாக�ப�$ன% 

(ந) கMபா சாஹி� 2வH சDH வா�0:7 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

சியாமைர�காய� ெத/ வா�0:7 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

111 111 நகரா�சி இLலா% 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�) 

பா�:த ெத()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, Aள�யமர:த$ 

ேம() சDH நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா சDH வா�0:8 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

)Sசாலி மைர�காய� சDH வா�0:8 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ேகாசா 

மைர�காய� ெத/ வா�0:8 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) மகZ%சா ெத/ வா�0:8 

, 5.நாக�ப�$ன% (ந) ேதர$ சDH வா�0:8 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) ெபOய 

கைட: ெத/ வா�0:8 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா ெத(): ெத/ 

வா�0:8 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) மாNமியா� aத� சDH வா�0:8 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112 ெகௗதியா ெதாட�க�ப�ள� 

ம�கR� ஓ�0�க�$ட% 

கிழ�)ப)தி, ெத()ெத/ 

நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ேதர$ <�A  ெச�$ சDH வா�0:8 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) எலDத மர:த$ சDH வா�0:8 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) வைளய� கைட: 

ெத/ வா�0:8 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெந�N�கைட: ெத/ வா�0:8 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) மாNமியா� ெத/ (4வH ெத/) வா�0:8 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) யாைன�க�$ a0�) வா�0:8 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

மணவரா 1வH சDH வா�0:8 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா 2வH சDH 

வா�0:8 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) மணவரா 3வH சDH வா�0:8 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) கா�மா�0: ெத/ வா�0:8 , 11.நாக�ப�$ன% (ந) 

கா�மா�0: ெத/ aத� சDH வா�0:8 , 12.நாக�ப�$ன% (ந) ெசPயH 

ப�ள� )ள: ெத/ வா�0:8 , 13.நாக�ப�$ன% (ந) மாNமியா� ந0:ெத/ 

வா�0:8 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ேதசிய ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% 

கிழ�)ப)தி அைறஎY 1, 

ெப/மா�கீழவ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ப�ள�� ேரா0 வா�0:9 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

மாOய%ம
 ேகாவ3� சDH வா�0:9 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

114 114 ேதசிய ெதாட�கப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% 

ேம()ப)தி அைற எY 3, 

ெப/மா�கீழவ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெகா�ல: ெத/ வா�0:9 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெகா�ல: ெத/ வட�) சDH வா�0:9 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) த�கUசி மட 

சDH வா�0:9 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) காத� ெமாPத=
 ேதா�ட% வா�0:9 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) காத�ஷா மைர�காய� சDH வா�0:9 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ெவ�கி�0 சDH வா�0:9 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

பா%பா�$ சDH வா�0:9 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) வாண�கார:ெத/, நா_� 

வா�0:9 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ெகௗதியா ெதாட�க�ப�ள� 

ம�கR� ஓ�0�க�$ட% 

வட�) ப)தி அைற 

ேம()ப�க%, ெத() வ =தி 

நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) AHமைன: ெத/ வா�0:10 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

AHமைன: ெத/ ைரLமி� சDH வா�0:10 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

AHமைன:ெத/ 1-வH சDH வா�0:10 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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£?

1 2 3 4 5

116 116 ெகௗதியா ெதாட�க�ப�ள� 

ம�கR� ஓ�0�க�$ட% 

வட�) ப�க அைற, கிழ�) 

ப)தி ெத() வ =தி நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெகாPயாகா அஹமH ெநPனா சDH வா�0:10 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) சாa:த%ப3 மைர�காய� ெத/ வா�0:10 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) பTேரா0% கா�0ராg:த� ேதா�ட% வா�0:10 , 

4.நாக�ப�$ன% (ந) அ%ேப:கா� நக� வா�0:10 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) 

காலரா ெச� வா�0:10 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) கழ�A: ேதா�ட% வா�0:10 , 

7.நாக�ப�$ன% (ந) பTேரா0%ெத/ வா�0:10 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ெகௗதியா ெதாட�க� ப�ள� 

ம�கR� ஓ�0� க�$ட% 

ெத() ப�க அைற, ெத() 

ெத/ நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) a0�) தாைழ சDH ேம() வா�0:10 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ெகௗதியா ெதாட�க�ப�ள� 

ம�கR� ஓ�0�க�$ட% 

ேம() அைற, ெத() ெத/ 

நா_�

1.நாக�ப�$ன% (ந) a0�) தாைழ சDH கிழ�) வா�0:10 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ெத() 

ப)தி, மாOய%ம
 ேகாய3� 

ெத/ ெத() 

பா�பYைணUேசO

1.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) பா�பYைணேசO ேமல:ெத/ வா�0:11 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) பா�பYைணUேசO கீழ:ெத/ வா�0:11 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) மாOய%ம
 ேகாவ3� ச
னதி வா�0:11 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% வட�) 

ப)தி, மாOய%ம
 ேகாய3� 

ெத/ ெத() 

பா�பYைணUேசO

1.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) பா�பYைணUேசO வட�)சDH வா�0:11 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) வட�)� பா�பYைணUேசO நாடா� ெத/ வா�0:11 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ேவலாlத% ெத/ வா�0:11 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெவ�ளO�காP மYடப% வா�0:11 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ெத:தி AHேரா0 

வா�0:11 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) ஜி.எL.ப3�ைளகாேல^ ேரா0 வா�0:11 , 

7.நாக�ப�$ன% (ந) தYண=�ேத�க% ப3
Aர% வா�0:11 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

1 2 3 4 5

121 121 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% வட�) 

ப)தி, மாOய%ம
ச
னதி 

ெத()பா�பYைணUேசO

1.நாக�ப�$ன% (ந) கா�0:ெத/ வட�) பா�பYைணUேசO வா�0 11 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ெத() பா�பYைணUேசOப3�ைளயா�ேகாய3�ெத/ 

வா�0:11 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) பா� பYைணUேசOெமய3
ேரா0 

வா�0:11 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெத() பா� பYைணUேசO வா�0:11 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ெமய3
ேரா0 ெத()பா� பYைணUேசO வா�0:11 , 

6.காட%பா$ சிவச�தி நக� வா�0:11 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) <னாமி 

த(காலிக )$ய3/�A -ஐ$ஐ ேக%� வளாக% வா�0:11 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% வட�) 

ப)தி, பா�பYைணUேசO

1.காட%பா$ ெல�<மி நக� வா�0:11 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, சாமDதா
 

)�ப%

1.நாக�ப�$ன% (ந) சாமDதா
 )�ப% வா�0:11 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

124 124 நகரா�சி ந0நிைல� ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ந0ப)தி, 

காட%பா$ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) பUைசப3�ைளயா�ேகாவ3�கீ;,ேம�ெத/ வா�0:12 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) aகமதிய� ெத/ -11வH ெத/ வா�0:12 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 நகரா�சி ந0நிைல� ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ந0ப)தி 

அைற வட�) பா�:தH, 

காட%பா$ நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) Hேராபைதய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0:12 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ெசௗOயா� ேகாவ3� ெத/ வா�0:12 , 3.நாக�ப�$ன% 

(ந) கவர: ெத/ வா�0:12 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

கிழ�)ப)தி Aதிய ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, காட%பா$ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) மாOய%ம
 ேகாய3� ெத/ வா�0:12 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) வட)$ ச:திர% வா�0:12 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) நாடா� 

ெத/ வா�0:12 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ேம()ப)தி Aதிய ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, காட%பா$ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ப�ள�� ஆப3L ேரா0 வா�0:12 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

எ
ஜிஓ காலண3 வா�0:12 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) <னாமி த(காலிக 

)$ய3/�A -$.ஆ�.ஓ ப�களா வா�0:12 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

128 128 நகரா�சி 

ந0நிைல�ப�ள�Aதிய 

ஆ�.சி.சி க�$ட% வட�) 

ப)தி, காட%பா$ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) காட%பா$ ப3�ைளயா�ேகாய3� ெத/ வா�0:13 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) காட%பா$ெசபLதியா�ேகாய3�ெத/ வா�0:13 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ப�களா கிள� ேரா0 வா�0:13 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 நகரா�சி 

ந0நிைல�ப�ள�Aதிய 

ஆ�.சி.சி க�$ட% கிழ�) 

ப)தி, காட%பா$ 

நாக�ப�$ன%

1.காட%பா$ (ந) ேபாML காலண3 வா�0:13 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) ச� 

அகமH வ3�லா வட�) வா�0:13 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) இளSேசர
 நக� 

வா�0:13 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெநPத� நக� வா�0:13 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

130 130 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ெத()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, ந%ப3யா�நக� 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) Aதியகட(கைரசாைல வா�0:13 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

பSசாய:H dன�ய
 அNவல� )$ய3/�A வா�0:13 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெகா�ைல கா�0: ெத/ வா�0:13 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) Hைறaக 

அNவல� )$ய3/�A வா�0:13 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) 

காட%பா$ந%ப3யா�நக�ேரா0 வா�0:13 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) வ =�0 வசதி 

)$ய3/�A வா�0:13 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா� நக� ேரா0 ெத
சDH 

வா�0:13 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா� நக� ேரா0 வட�) ேரா0 

வா�0:13 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) மைறமைல நக� 1.வH ெத/ வா�0:13 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) மைறமைலநக� 2-வH ெத/ வா�0:13 , 

11.நாக�ப�$ன% (ந)  மைறமைலநக� 3-வH ெத/ வா�0:13 , 

12.நாக�ப�$ன% (ந) மைறமைலநக� 4.வH ெத/ வா�0:13 , 

13.நாக�ப�$ன% (ந) மைறமைலநக�5-வH ெத/ வா�0:13 , 

14.நாக�ப�$ன% (ந) மைறமைலநக� 6.வHெத/ வா�0:13 , 

15.நாக�ப�$ன% (ந) ேம() சாைல வா�0:13 , 16.நாக�ப�$ன% (ந) 

மைறமைலநக� 9-வHெத/ வா�0:13 , 17.நாக�ப�$ன% (ந) 

மைறமைலநக� 8-வHெத/ வா�0:13 , 18.நாக�ப�$ன% (ந) 

மைறமைலநக� 7-வHெத/ வா�0:13 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

131 131 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ந%ப3யா� நக� 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%, ெத() 

பா�:த வட�) ப)தி

1.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா� நக� காலன� வா�0-14 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

மmனவ� காலன�,ந%ப3யா� நக� வா�0-14 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா� 

நக� ,ந0:ெத/ வா�0-14 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெத(): ெத/ ந%ப3யா� 

நக� வா�0-14 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) வட�): ெத/ ந%ப3யா� நக� வா�0-

14 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) கிழ�):ெத/ ந%ப3யா� நக� வா�0-14 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ந%ப3யா� நக� 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%, ேம() 

பா�:த கிழ�) ப)தி

1.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா�நக� மmனவ� காலன� வா�0-14 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ந0:ெத/ ந%ப3யா� நக� வா�0-14 , 3.நாக�ப�$ன% 

(ந) ந%ப3யா� நக� ெமய3
ேரா0 வா�0-14 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

வட�) ப�க% கிழ�) ப)தி 

ஆ�.சி.சி Aதியக�$ட%, 

ந%ப3யா� நக� நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவ ைலயn�) கீ;Aற% வா�0-14 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா� நக� கிழ�) வா�0-14 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

134 134 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

வட�) ப�க% ஆ�.சி.சி 

Aதியக�$ட% ேம() ப)தி, 

ந%ப3யா� நக� நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) <னாமி த(காலிக )$ய3/�A -ந%ப3யா� நக�வா�0-14 

, 2.நாக�ப�$ன% (ந) ந%ப3யா� நக� ேம() வா�0-14 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ெத()ப)தி Aதிய ஆ�.சி.சி 

க�$ட% , ெந�N�கைட 

ெத/ ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) காOயா�)$ ெச�$: ெத/ வா�0-15 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) மாOய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0-15 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ெந�N�கைட: ெத/ வா�0-15 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

136 136 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% 

ெந�Nகைடெத/, 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) காள�ய%ம
ேகாவ3�ெத/ப3
Aர% வா�0-15 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ராம நாய�க
 )ள:ெத/ வா�0-15 , 3.நாக�ப�$ன% 

(ந) மாOய%ம
 ேமல வ =தி வா�0-15 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) மாOய%ம
 

ேகாவ3� ேமலமட வ3ளாக% வா�0-15 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) மாOய%ம
 

கீழ மட வ3ளாக% வா�0-15 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) காள�ய%ம
 

ேகாவ3�ெத/ வா�0-15 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) a:HமாOய%ம
 

வட�)ெத/ வா�0-15 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 நடராஜ
 தமயDதி 

ெதாட�க�ப�ள� ெத()ப)தி 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ேம()ப�க 

2-% அைற, சிவ
 ேமல வ =தி 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
ெச�$:ெத/ வா�0-16 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

சிவ
 வட�) வ =தி வா�0-16 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) மாOய%ம
 ெத() 

வ =தி வா�0-16 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0-16 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ேமலவாP�கா�கைர: ெத/ வா�0-16 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ெத() வ =தி வா�0-16 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

சிவச�தி நக� வா�0-16 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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138 138 நடராஜ
 தமயDதி 

ெதாட�க�ப�ள� ெத() 

ப)தி கிழ�) ப�க, கைடசி 

ப)தி வட�) பா�:தH 

சிவ
ேமல வ =தி 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ேமலவ =தி வா�0-16 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ராமமட வட�) ெத/ வா�0-16 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ேமல மட 

வ3ளாக% வா�0-16 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) தி/�)ள% ேம� சDH வா�0-16 

, 5.நாக�ப�$ன% (ந) ஆனDதவ�ள� அ%ம
 ச
னதி வா�0-16 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா சDH வா�0-16 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) தி/�)ள% 

வடகைர வா�0-16 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) இராம�மட% வட�):ெத/ 

வா�0-16 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ெத()மடவ3ளாக% வா�0-16 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) சிவY வட�) மடவ3ளாக% வா�0-16 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 92 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

139 139 நடராஜ
 தமயDதி 

ெதாட�க�ப�ள� ெத()ப)தி, 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ேம() 

ப�க 2% அைற சிவ
 

ேமலவ =தி ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) அYணாநக� வா�0-16 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 

கீழ வ =தி வா�0-16 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெபா
ன�ப3�ைள: ெத/ வா�0-

16 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) தாேமாதர நாl0 ெத/ வா�0-16 , 5.நாக�ப�$ன% 

(ந) ராம� மட:ெத/ வா�0-16 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) சி
ன�ப aதலியா� 

ெத/ வா�0-16 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) ச�கர வ3நாயக� ெத/ வா�0-16 , 

8.நாக�ப�$ன% (ந) ச�கர வ3நாயக� கீ; சDH வா�0-16 , 9.நாக�ப�$ன% 

(ந) ச�கர வ3நாயக� ேம� சDH வா�0-16 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 

ச
னதி வா�0-16 , 11.நாக�ப�$ன% (ந) அகLத=Lவர
 Lவாமி ேதா�A 

வா�0-16 , 12.நாக�ப�$ன% (ந) வாP�கா
கைர ெத/ வா�0-16 , 

13.நாக�ப�$ன% (ந) ராமமட கீ;சDH வா�0-16 , 14.நாக�ப�$ன% (ந) 

<னாமி த(காலிக )$ய3/�A - நDதவன% வா�0-16 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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140 140 நடராஜ
 தமயDதி 

உய�நிைல�ப�ள� 

ெத()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட% ேம()ப)தி, 

நY0�)ள% ேரா0 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ப�ள�� ஆப3L ேரா0 வா�0:17 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

)�பாUசி: ேதா�ட% வா�0:17 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) காமராஜ� காலண3 

வா�0:17 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) வா�A�கY0 மைர�காய� ேதா�ட% 

வா�0:17 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவேக� ேம�ப�க% வா�0:17 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) )மர
 நக� - ெவள�ைவ வா�0:17 , 7.நாக�ப�$ன% 

(ந) நY0)ள% ேரா0 வா�0:17 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவ ைல
 

சDH வா�0:17 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) நாக:ேதா�A வா�0:17 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) த= அைன�A அNவல� )$ய3/�A வா�0:17 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 நடராஜ
 தமயDதி 

உய�நிைல�ப�ள� 

ெத()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட% கிழ�) ப)தி, 

நY0�)ள% ேரா0 

ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) aன�சிப� ேப�ைட வா�0-17 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ஏைழ�ப3�ைளயா� ேகாவ3� ெத/ வா�0-17 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

ராமநாய�க
 )ள% வடகைர வா�0-17 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

வY$�ேப�ைட வா�0-17 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�
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142 142 நடராஜ
 தமயDதி 

உய�நிைல�ப�ள� 

ெத()ப)தி ேம() ப�க 

ந0ப)தி, நY0�)ள% 

ேரா0 ெவள��பாைளய% 

நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெச�$ ேதா�ட%- _�L ேரா0 வா�0-17 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) _�Lநக� வா�0-17 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத()ப�க Aதிய ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, ேவதநாயக% ெச�$ 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவேக� ேம�Aற% ெத
 வடசDH வா�0-18 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) அDேதாண3யா� ேகாவ3� ெத
 சDH வா�0-18 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெச�$:ெத/ 3வH சDH வா�0-18 , 

4.நாக�ப�$ன% (ந)  ேவதநாயக% ெச�$:ெத/ 4வH சDH வா�0-18 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெத/ 6வH சDH வா�0-18 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெத/ 5வH சDH வா�0-18 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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144 144 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

வட�) ப�க Aதிய ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, ேவதநாயக% ெச�$ 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெத/7வH சDH வா�0-18 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெத/8வH சDH வா�0-18 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந)  ேவதநாயக% ெச�$:ெத/ வா�0-18 , 

4.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெச�$:ெத/ 1வH சDH வா�0-18 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ேவதநாயக% ெச�$:ெத/ 2வH சDH வா�0-18 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத()ப�க ஆ�.சி.சி க�$ட% 

கிழ�)ப)தி, ேவதநாயக% 

ெச�$ ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) ந�லியா
 ேதா�ட% வா�0:18 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ஆLப:திO ேரா0 வா�0:18 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 நகரா�சி ெதாட�க� ப�ள� 

ெத()ப�க ஆ�.சி.சி க�$ட% 

கிழ�)ப)தி ெத() அைற, 

ேவதநாயக%ெச�$ ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) _�L ேரா0 வா�0:18 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) வட�) 

ேகா�ைட வாச� கீ; ேரா0 வா�0:18 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெத():ெத/ 

ந�லியா
 ேதா�ட% வா�0:18 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

_ைடaைடேவா�காலண3 வா�0:17 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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147 147 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ெத() 

ப�க வட�) பா�:த க�$ட%, 

ச�அகமH ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) மா�ெக� ெத
Aற% வா�0:19 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

மா�ெக� ேம�Aற% வா�0:19 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) அOயப:திர�ப3�ைள: 

ெத/ வா�0:19 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) த�மேகாய3� ச
னதி வா�0:19 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத() ப)தி வட�) ப�க 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, ச� அகமH 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) த�மேகாய3� ேரா0 வா�0:19 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ப�ள�� ஆப3L ேரா0 வா�0:19 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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149 149 ZயஅDேதான�யா� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம()ப�க ஆ�.சி.சி க�$ட% 

அைற எY 12, வ3.ஓ.சி ெத/ 

நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� வட�) சDH வா�0-20 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெப/மா� ெத
மட வ3ளாக% வா�0-20 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� 

ச
னதி வா�0-20 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� கீழUசDH வா�0-20 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) <�பா aதலியா� ெத/ வா�0-20 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) 

சிவ
 ெத() வ =தி வா�0-20 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ேமல 

வட%ேபா�கி வா�0-20 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) வ =O)ள% கீ;சDH வா�0-20 , 

9.நாக�ப�$ன% (ந) வ =O)ள% சDH வா�0-20 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) 

வ =O)ள% ெத
கைர வா�0-20 , 11.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� கீழவ =தி 

வா�0-20 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

150 150 ZயஅDேதான�யா� 

ேம�நிைலப�ள� ேம()ப�க 

ஆ�.சி.சி க�$ட%அைறஎY9, 

ஆ�.சி.சி  ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) சிவ
 ச
னதி ெத() வா�0-20 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

தாமைர)ள% ேம�கைர வா�0-20 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா�வட�) 

வ =தி வா�0:20 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� வட�) ெத/ வா�0-20 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) சலைவ )ள%, ம/:Hவ� ெத/ வா�0-20 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) சலைவ�)ள% aகமதிய� ெத/ வா�0-20 , 

7.நாக�ப�$ன% (ந) ந0�க% த=�:த ப3�ைளயா� ச
னதி வா�0-20 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ZயஅDேதான�யா� 

ேம�நிைலப�ள� ேம()ப�க 

ஆ�.சி.சி க�$ட% அைறஎY6, 

ஆ�.சி.சி ெத/ நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ப�ள�� ேரா0 வா�0-21 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

தாமைர)ள% ெத
கைர வா�0-21 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

152 152 ZயஅDேதான�யா� 

ேம�நிைலப�ள� ேம()ப�க 

கிழ�) க�$ட% அைறஎY 

8, வ.உ.சி ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) கணபதியா ப3�ைள ேதா�ட%வா�0-21 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ம/DH ெகா:தள% க%மாள: ெத/ வா�0-21 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) பgY0: ேதா�ட% வா�0-21 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

க�பேலா�$ய சித%பர% ப3�ைள: ெத/ வா�0-21 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேச�ைவ ேதா�ட% வா�0-21 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

ேம()ப�க ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

க�N�கார ெத/ 

நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) <�ைபயாப3�ைள சDH ம(-% இ/ள�ப3�ைள சDH 

வா�0-22 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) ெகா�0�பாைளய: ெத/ வா�0-22 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ெகா�0�பாைள கி�ட�கி அ%ம
 ேதா�ட% வா�0-22 

, 4.நாக�ப�$ன% (ந) ராம� மட% ந0U சDH வா�0-22 , 5.நாக�ப�$ன% 

(ந) கி�ட�கி அ%ம
 ச
னதி வா�0-22 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) கிண(ற$ 

சDH வா�0-22 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) மாண3�க% ப3�ைள சDH வா�0-22 , 

8.நாக�ப�$ன% (ந) காள�யாப3�ைள சDH வா�0-22 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

154 154 நகரா�சி ந0நிைல�ப�ள� 

கிழ�) ப�க ெத() அைற 

ேம() பா�:தH, க�N�கார 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) கடச�கார: ெத/ வா�0-22 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ராம� மட% சDH வா�0-22 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) கா:தா
ெச�$ ெத/ 

வா�0-22 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) க�N�கார ெத/ வா�0-22 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) அPயனா� ச
னதி வா�0-22 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 நகரா�சி aLM% 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஆLெபLடாL _ைர 

க�$ட% வட�)ப)தி, 

AH:ெத/ நாக�ப�$ண%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ச�அகமH ெத/ வா�0:23 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) AH: 

ெத/ வா�0:23 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெச%மார� கைட ெத
 சDH 

வா�0:23 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) கைரயா
 ப3�ைளயா� ேகாவ3� 

ெச�க$a0�) வா�0:23 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) கைரயா
 ப3�ைளயா� 

ெத
 சDH வா�0:25 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

156 156 நகரா�சி aLM% 

ெதாட�க�ப�ள� 

ஆLெபLடாL _ைர 

க�$ட% ெத()ப)தி, 

AH:ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) AH: ெத/ 1வH சDH வா�0:23 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

அDேதாண3யா� ேகாவ3� ேம� சDH வா�0:23 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

ந)தாஅ�பாg ெச�$ சDH வா�0:23 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெச%மார� 

கைட கீ; சDH வா�0:23 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) அDேதாண3யா� ேகாவ3� 

ெத/ வா�0:23 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) ெச%மாைற�கைடவட�)சDH 

வா�0:23 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) ெச%மார� கைட ேம� சDH வா�0:23 , 

8.நாக�ப�$ன% (ந) AH: ெத/ 2வH சDH வா�0:23 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 Zய அDேதான�யா� 

ெதாட�க�ப�ள� ெத() 

பா�:த வட�) ப)தி, 

ஆ�.சி.சி க�$ட% அைற எY 

2 வட�) ேகா�ைடவாச� 

கீ;ேரா0 நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 12வH சDH வா�0:24 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 11வH சDH வா�0:24 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 9வH சDH வா�0:24 , 

4.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 8வH சDH வா�0:24 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 6வH சDH வா�0:24 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 5வH சDH வா�0:24 , 

7.நாக�ப�$ன% (ந) ஆOயநா�0: ெத/ 4வH சDH வா�0:24 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 102 of 148



29   ��������	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
163   ��������	 êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

158 158 Zய அDேதான�யா� 

ெதாட�க�ப�ள� கிழ�) 

பா�:தி ெத() ப)தி, 

ஆ�.சி.சி க�$ட% அைற எY 

1 வட�) ேகா�ைடவாச� 

கீ;ேரா0 நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) மரவா$ெத/ வா�0:24 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ஆOயநா�0ெத/1வH சDH வா�0:24 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத()ப)தி, ஆ�.சி.சி 

க�$ட% வட�) ப�க 

க�$ட% ந=லா ெத() வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெவ�காய�கைட:ெத/ வா�0-25 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) த�டா
 கிண(ற$ சDH வா�0-25 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) பTU ேரா0 

வா�0-25 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ப3
பYடகசாைல: ெத/ வா�0-25 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) k�கைட: ெத/ வா�0-25 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

160 160 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம() 

ப�க கிழ�) பா�:த க�$ட%, 

ந=லா ெத() வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) க:த=A ெல�ைப ெத/ வா�0-25 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

க
னார: ெத/ வா�0-25 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) அDதி�கைட a0�) 

வா�0-25 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�)ப)தி, ஆ�.சி.சி 

க�$ட% ெத() பா�:தH 

அைற எY 2 ந=லா ெத() 

வ =தி நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) மேகLவர
 ச
னதி வா�0-26 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேதைவPய� ெத/ வா�0-26 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) க�$ய�ப� தி/�)ள 

a0�) வா�0-26 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லாெத()மட  வ3ளாக% வா�0-

26 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா ேமல மட வ3ளாக% வா�0-26 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா கீழ மட வ3ளாக% வா�0-26 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

ந=லா ச
னதி வா�0-26 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

162 162 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�)ப)தி க�$ட% அைற 

எY 2, ந=லா ெத() வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா கீழ வ =தி வா�0-26 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா 

வட�) வ =தி வா�0-26 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) த=வ�$�கார
 சDH வா�0-26 

, 4.நாக�ப�$ன% (ந) AYடoக)ள% வடகைர வா�0-26 , 5.நாக�ப�$ன% 

(ந) ந=லா ேமல வ =தி வா�0-26 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) ப3டாOேகாய3� ெத/ 

வா�0-26 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�)ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட% அைற எY 3, ந=லா 

ெத() வ =தி நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) காயா ேராகண ச
னதி வா�0-27 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

அU<த நாராயண ப3�ைள சDH வா�0-27 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

ச�ைடய�ப� கீழ மட வ3ளாக% வா�0-27 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

ச�ைடய�ப� ெத() மட வ3ளாக% வா�0-27 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) 

நாகநாத� ேமலவ =தி வா�0-27 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) ச�ைடய�ப� 

ேமலமடவ3ளாக% நாைக வா�0-27 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) ச�ைடய�ப� 

வட�) மட வ3லாக% வா�0-27 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) த/மAர மட:ெத/ 

வா�0-27 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா ேமல வட%ேபா�கி வா�0-27 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) தாYடவராய ப3�ைள வட�) சDH வா�0-27 , 

11.நாக�ப�$ன% (ந) நாகநாத� தUச: ெத/ வா�0-27 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

164 164 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� ேம() 

ப)தி க�$ட% அைற எY 10, 

ந=லா ெத() வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) தாYடவராய�ப3�ைள: ெத/ வா�0-27 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) ம/DH ெகா:தள% காள�ய%ம
 ேகாவ3� 

ச
னதிவா�0-27 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ம/DH ெகா:தள% காள�ய%ம
 

ச
னதி ப3
Aற% வா�0-27 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) நாகநாத� ச
னதி வா�0-

27 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ச�ைடய�ப� வட�) வ =தி வா�0-27 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 நகரா�சி ெபYக� 

ேம�நிைல�ப�ள� 

வட�)ப)தி க�$ட% கிழ�) 

ப�க, அைற எY 6, ந=லா 

ெத() வ =தி நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) AHப�ள� ெத/ வா�0-25 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

சால�ப�ள�: ெத/ வா�0-25 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) கைரயா
 ப3�ைளயா� 

ெத/ வா�0-25 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ேமா�சா ப�ள� ெத/ வா�0-25 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) கைரயா
 ப3�ைளயா�ெத
சDH வா�0-25 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) கைரயா
 ப3�ைளயா�ேகாவ3�-நாணய%மா� 

ேதா�ட% வா�0-25 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

166 166 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

கிழ�) ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட% ெத() பா�:தH, 

ம/DHெகா:தள% 

காள�ய%ம
 ேகாய3� ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) திெரௗபதிய%ம
 ச
னதி வா�0-28 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) ம/DHெகா:தளேரா0ஆதிதிராவ3ட�ெத/ வா�0-28 , 3.நாக�ப�$ன% 

(ந) ேதா�$: ெத/, ெச�க$: ேதா�$ ெத/ வா�0-28 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) 

ஒ�ட� ெத/ வா�0-28 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) <Yணா%AகாளவாPெத/ 

வா�0-28 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ேம()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, ம/DHெகா:தள% 

காள�ய%ம
 ேகாவ3�ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ம/DH ெகா:தள% ேரா0 வா�0-28 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) ம/DH ெகா:தள%ேரா0ேதா�கிட�)1-வHசDH வா�0-28 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ம/DH ெகா:தள%ேரா0ேதா�கிட�)2-வHசDH 

வா�0-28 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ம/DH ெகா:தள% ேரா0-ெகா$மரசDH 

வா�0-28 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) கா�0நாய�க� ெத/ வா�0-28 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) திெரௗபதிஅ%ம
வடAர% <
னா%A கா�வாPெத/ 

வா�0-28 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

1 2 3 4 5

168 168 சி.எL.ஐ  ப3ைரமOப�ள� 

ேம()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, அழக�ேமல வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) அ�கைர )ள% வடகைர வா�0:29 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) ேமல�ேகா�ைட வாச� வா�0:29 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) அ�கைர)ள% 

ேம� கைர வா�0:29 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) அ�கைர)ள% கீ;கைர 

வா�0:29 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) அ�கைர)ள% ெத
கைர வா�0:29 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 சி.எL.ஐ  ப3ைரமOப�ள� 

ேம()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, அழக�ேமல வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ேவளா�கYண3 ேரா0 வா�0:29 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

கSசா�Aள� ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0:29 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) நடராஜ� 

ெத/ வா�0:29 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) அ�கைர)ள% வட�) ேரா0 

வா�0:29 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 சி.எL.ஐ உய�நிைல�ப�ள� 

ேம()ப)தி ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, அழக� ேமலவ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) மா�ெகா�ைடசாமிேகாய3� வா�0-30 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) பரைவ�கார: ெத/ வா�0-30 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

ச�ைடய�ப� ேமல வ =தி வா�0-30 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) Aள�யமர:த$ 

ெத/ வா�0-30 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) அ�ைட�)ள% வடகைர வா�0-30 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 சி.எL.ஐ உய�நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி. க�$ட% ேம() 

ப�க ெத() கைடசி அைற, 

அழக� ேமலவ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) Aள�யமர:H ேதர$: ெத/ வா�0-30 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) Aள�ய மர:தி�ேகா$ 1வH சDH வா�0-30 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) Aள�ய 

மர:தி�ேகா$ 3வH சDH வா�0-30 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) அ�ைட�)ள% 

வா�0-30 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) Aள�யமர:த$ 2வH சDH வா�0-30 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) க(பக வ3நாயக� ச
னதி வா�0-30 , 7.நாக�ப�$ன% 

(ந) ெபர%A�கார ெத/ வா�0-30 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

172 172 இஜ=எL ப3�ைள ஆர%ப% 

ம(-% ெதாட�க�ப�ள�, 

ெப/மா� கீழமட வ3ளாக% 

தைர:தள% வட�) ப�க 

அைற நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ேமலவ =தி வா�0-30 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

சாDத�ப3�ைள சDH வா�0-31 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� ெத() 

மடவளாக% வா�0-31 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� வட�) 

மடவளாக% வா�0-31 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) ப�0k�கார: ெத/ வா�0-31 

, 6.நாக�ப�$ன% (ந) த�மAற ெத
 சDH வா�0-31 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

பலிபTட ெத/ வா�0-31 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) மா�கYட ெச�$ ெத/ 

வா�0-31 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) ச�ைடய�ப� ெத() வ =தி வா�0-31 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) ச�ைடய�ப� ெத() ச
னதி வா�0-31 , 

11.நாக�ப�$ன% (ந) அ�ைட)ள: ெத/ வா�0-30 , 12.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெப/மா� ெத() வ =தி வா�0-31 , 13.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� 

ேமலமடவ3ளாக% வா�0-31 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

173 173 ேதசிய ேம�நிைல�ப�ள� 

ஆ�.சி.சி க�$ட% அைற எY 

7, ந=லா ெத()வ =தி 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) எ/:H�கார ெத
 சDH வா�0-32 , 2.நாக�ப�$ன% 

(ந) எ/:H�கார ெத/ வா�0-32 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ந0வ� கீழவ =தி 

வா�0-32 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ந0வ� ச
னதி ெத/ வா�0-32 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) ந0வ� ெத() மட வ3ளாக% வா�0-32 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ந=லா ெத() வ =தி வா�0-32 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

ச�ைடய�ப� கீழ வ =தி வா�0-32 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) நாணய�கார ெத/ 

வா�0-32 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) மைலயTLவர
 வட�) வ =தி வா�0-32 , 

10.நாக�ப�$ன% (ந) மைலயTLவர
 மடவ3ளாக% வா�0-32 , 

11.நாக�ப�$ன% (ந) )மர
 வட�) சDH வா�0-32 , 12.நாக�ப�$ன% (ந) 

க�$ய�ப� ச
னதி வா�0-32 , 13.நாக�ப�$ன% (ந) க�$ய�ப� வட�) 

சDH வா�0-26 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

174 174 இஜ=எL ப3�ைள ஆர%ப% 

ம(-% ெதாட�க�ப�ள�, 

ெப/மா� கீழமட வ3ளாக% 

தைர:தள% வட�) ப�க 

ந0அைற நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) வான�கார கீ;சDH வா�0-33 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெப/மா� கீழ வ =தி வா�0-33 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) அழக� ேமல வ =தி 

வா�0-33 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� வட�) வ =தி வா�0-33 , 

5.நாக�ப�$ன% (ந) யாதb ெத/ வா�0-33 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) 

அழக�ேம� மடவ3ளாக% வா�0-33 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) ேநதாஜி ெத/ 

வா�0-33 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) அழக� கீழ வ =தி வா�0-33 , 9.நாக�ப�$ன% 

(ந) ெகா:தா
)ள% வடகைர வா�0-33 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) ெகா:தா
 

)ள% ேம� கைர வா�0-33 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

175 175 இஜ=எL ப3�ைள ஆர%ப% 

ம(-% ெதாட�க�ப�ள�, 

ெப/மா� கீழமட வ3ளாக% 

தைர:தள% ெத() ப�க 

அைற நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ேநதாஜி ேரா0 வா�0-33 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

மாOய%ம
 ச
னதி வா�0-33 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) தி/ேமன� ெச�$: 

ெத/ வா�0-33 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) வ =ரப:திர<வாமி ேகாவ3� ெத/ 

வா�0-33 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) யாைன�க�$ a0�) வா�0-33 , 

6.நாக�ப�$ன% (ந) ெப/மா� கீழ மடவ3ளாக% வா�0-33 , 

7.நாக�ப�$ன% (ந) அழக� ச
னதி நாைக வா�0-33 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெப/மா� ச
னதி வா�0-33 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) ெகா:தா
 )ள% 

கீ;கைர வா�0:33 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

176 176 இலாஹியா மழைலய� 

ம(-% ெதாட�க�ப�ள� 

வட�) பா�:த, ஆ�.சி.சி 

க�$ட% அைற எY 2 

அலியா மைர�காய� ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) பழDெத/ 2வH சDH வா�0:34 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

பழDெத/ 3வH சDH வா�0:34 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) பழDெத/ 4வH சDH 

வா�0:34 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) கமாலியா சDH வா�0:34 , 5.நாக�ப�$ன% 

(ந) கமாலியா ெத
 சDH வா�0:34 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) யாதவ ெத
 

சDH வா�0:34 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) யாதவ வட�) சDH வா�0:34 , 

8.நாக�ப�$ன% (ந) ப3
 பYடகU சாைல: ெத/ வா�0:34 , 

9.நாக�ப�$ன% (ந) டU< மா��ெக� சDH வா�0:34 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) 

ப3�N�கைட: ெத/ வா�0:34 , 11.நாக�ப�$ன% (ந) கமாலியா மVதி: 

ெத/ வா�0:34 , 12.நாக�ப�$ன% (ந) ப�கீ� அ�பாசDH வா�0:34 , 

13.நாக�ப�$ன% (ந) பழDெத/ 1வH சDH வா�0:34 , 14.நாக�ப�$ன% (ந) 

யாஉேச
 ப�ள� ெத/ வா�0:34 , 15.நாக�ப�$ன% (ந) 

அலியாமைரகாய�ெத/ வா�0:34 , 16.நாக�ப�$ன% (ந) ஜா
ச
 சDH 

வா�0:34 , 17.நாக�ப�$ன% (ந) ஜா
ச
  ெத/ வா�0:34 , 

18.நாக�ப�$ன% (ந) _�ப�  ெத/ வா�0:34 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

177 177 நகரா�சி ெதாட�க� ப�ள� 

ெத()ப�க ஆ�.சி.சி க�$ட% 

வட�) பா�:தH, 

ேகா�ைடேம�0 ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ேதாண3: Hைற ேரா0 ெத() வா�0-35 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத()ப�க ஆ�.சி.சி க�$ட% 

ேம() ப�க%, 

ேகா�ைடேம�0 ெத/ 

நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ேதாண3: Hைற ேரா0 வட�) வா�0-35 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத() வட�) ப�க ஆ�.சி.சி 

ம:திய க�$ட%, ெத() 

பா�:தH ேகா�ைடேம�0 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) உ�பள% ேரா0 வா�0-35 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

180 180 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

வட�) ெத() ப�க ஆ�.சி.சி 

ம:திய க�$ட%, வட�) 

பா�:தH ேகா�ைடேம�0 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) <னாமி த(காலிக )$ய3/�A  ேசைவ வா�0-35 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) <னாமி த(காலிக )$ய3/�A  -காYpப
 )ேளாப� 

வா�0-35 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

181 181 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

வட�)ப�க ஆLெபLடாL 

க�$ட% , ேகா�ைடேம�0 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) இரய3�ேவ காலன� வா�0-36 , 2.நாக�ப�$ன% (ந) 

ம/த�பெச�$யா� ேதா�ட% வா�0-35 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) ெத() 

வட�) சDH வா�0-35 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) பழன�ய�ப கள�பா$யா� 

கீ;ேம� சDH வா�0-35 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) உைடயா� ேதா�ட% 1வH 

சDH வா�0-35 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) உைடயா� ேதா�ட% ேம� ெத/ 

வா�0-35 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) தYடபாண3 ெச�$யா� ேதா�ட% வா�0-35 

, 8.நாக�ப�$ன% (ந) தYடபாண3 ெச�$யா�ேதா�ட% 2வH சDH வா�0-

35 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) தYடபாண3 ெச�$யா� ேதா�ட% 3வH சDH 

வா�0-35 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) ேகா�ைட ேம�0 கீ;ேம� ெத/ வா�0-35 

, 11.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவ ெத
வட சDH வா�0-35 , 

12.நாக�ப�$ன% (ந) உைடயா� ேதா�ட% வா�0-35 , 13.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேகா�ைட ேம�0 ெத/ வா�0-35 , 14.நாக�ப�$ன% (ந) மத�ஷா ராg:த� 

ேதா�ட% வா�0-35 , 15.நாக�ப�$ன% (ந) கள�பா$யா�ேதா�ட% வா�0-35 

, 16.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவLேடஷ
ேரா0 வா�0-35 , 

17.நாக�ப�$ன% (ந) ஐ எL ஆ� கீ;ேம� ேரா0 வா�0-35 , 

18.நாக�ப�$ன% (ந) ரய3�ேவ கா%பgY�வட�) வா�0-36 , 

19.நாக�ப�$ன% (ந) காேல^ ேரா0 வா�0-36 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 117 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

182 182 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

ெத()ப�கAதிய ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, கீைர�ெகா�ைல 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) ெச%ம�$ ப3�ைளயா� ச
னதி வா�0-36 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) தி/ேவ�கட:தா
 ப3�ைள ெத/ வா�0-36 , 

3.நாக�ப�$ன% (ந) ேவ�ப3ைல காள�ய%ம
 ெத/ வா�0-36 , 

4.நாக�ப�$ன% (ந) ெச�க$ a0�) வா�0-36 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெச%ம�$ ப3�ைளயா� ேகாவ3� ெத/ வா�0-36 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) 

ரய3�ேவ Lேடஷ
 ெத() கீ;ேம� ெத/ வா�0-36 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) 

கீைர�ெகா�ைலெத/ 1வH சDH வா�0-36 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) 

கீைர�ெகா�ைலெத/ 2வH சDH வா�0-36 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேகா�ைட ேம�0 ெத
வட� சDH வா�0-36 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) 

கீைர�ெகா�ைல ரய3�ேவேக� வடAற% வா�0-36 , 11.நாக�ப�$ன% (ந) 

ேகா�ைடேம�0 ெத/ வா�0-35 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

183 183 நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள� 

வட�)ப�க ஆLெபLடாL 

க�$ட%, கீைர�ெகா�ைல 

ெத/ நாக�ப�$ன%

1.நாக�ப�$ன% (ந) கீைர�ெகா�ைல: ெத/ 2வH சDH வா�0-36 , 

2.நாக�ப�$ன% (ந) கீைர�ெகா�ைல ெத/ வா�0-36 , 3.நாக�ப�$ன% (ந) 

ெச�க$: ெத/ வா�0-36 , 4.நாக�ப�$ன% (ந) சனீ
ெகா�ைல 3 வH 

ெத/ வா�0-36 , 5.நாக�ப�$ன% (ந) கீைர�ெகா�ைல கீ;ேம� ெத/ 

வா�0-36 , 6.நாக�ப�$ன% (ந) கீைர�ெகா�ைல: ெத/ aத� சDH 

வா�0-36 , 7.நாக�ப�$ன% (ந) கீைர�ெகா�ைல: ெத/ 3வH சDH வா�0-

36 , 8.நாக�ப�$ன% (ந) ேஜாச� சDH வா�0-36 , 9.நாக�ப�$ன% (ந) 

கீைர�ெகா�ைல: ெத/ கீ;ேம� ேரா0 வா�0-36 , 10.நாக�ப�$ன% (ந) 

உ�பனா� ஆதிதிராவ3ட� ெத/ வா�0-36 , 11.நாக�ப�$ன% (ந) உ�பனா� 

கீ;ேம� ேரா0 வா�0-36 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

184 184 தி/வ�fவ� உதவ3ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� நா�0 

ஓ�0க�$ட%, ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, வட)$

1.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
ச
னதி வா�0:1 , 2.வட)$  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) ெத()வ =தி வா�0:1 , 3.வட)$  (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

வட�)வ =தி வா�0:1 , 4.வட)$  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப3�ைள:ெத/ 

வா�0:1 , 5.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஜ=வா:ெத/ வா�0:1 , 6.வட)$ 

(வ.கி) ம(-% (ஊ) ேதா�Aெத/ வா�0:1 , 7.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

மாOய%ம
ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 8.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) வ3.ப3 

சிDத
ெத/ வா�0:1 , 9.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0:1&2 

, 10.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) பால�கா0ெமய3
ேரா0 வா�0:2 , 

11.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப)தாய% வா�0:2 , 12.வட)$ (வ.கி) ம(-% 

(ஊ) பால�கா0வட�)ெத/ வா�0:2 , 13.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

பால�கா0ந0:ெத/ வா�0:2 , 14.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

பால�கா0ெத()ெத/ வா�0:2 , 15.வட)$ (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

ெபா
ெவள� வா�0:2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

185 185 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

ெத() ப)தி, ெத() பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, ெத:தி

1.ெத:தி (வ.கி) ம(-% (ஊ) கீழ:ெத/ வா�0:1 , 2.ெத:தி (வ.கி) ம(-% 

(ஊ) ேமலநா_� வா�0:1 , 3.ெத:தி (வ.கி) ம(-% (ஊ) வட�)ெத/ 

வா�0:3 , 4.ெத:தி (வ.கி) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0:3 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

ேம() ப)தி, ேம() பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, ெத:தி

1.ெத:தி (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
ச
னதி வா�0:3 , 2.ெத:தி (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) ெத():ெத/ வா�0:3 , 3.ெத:தி (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

த�ம�நக� வா�0:3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊரா�சி ஒ
றிய 

Hவ�க�ப�ள� ஒ�0 க�$ட% 

வட�) ப)தி, ேம() பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, ெத:தி

1.ெத:தி (வ.கி) ம(-% (ஊ)  <னாமி த(காலிக )$ய3/�A  2 - ேவ�0 

வ3ஷ
 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

188 188 அர< உய� நிைல� ப�ள� 

வட�) ப�க க�$ட% ேம() 

ப�க ெத() பா�:தH 

ெப/�கட%பh�, ேம() 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

ெப/�கட%பh�

1.ெப/�கட%பh� (வ.கி) ம(-% (ஊ) மி�ல$சDH(ப3�ைளயா�ேகாவ3�) 

வா�0:1 , 2.ெப/�கட%பh�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா�ேகாவ3� 

ெத/ வா�0:1 , 3.ெப/�கட%பh� (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஜ=வா:ெத/ 

வா�0:1 , 4.ெப/�கட%பh�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) மாOய%ம
 

ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 5.ெப/�கட%பh� (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

சிவ
ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 6.ெப/�கட%பh�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

சி:திவ3நாயக� வ =தி(க(கால:ெத/) வா�0:1 , 7.ெப/�கட%பh� (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) Aதியகாலன�:ெத/ வா�0:1 , 8.இள�கட%பh� (வ.கி) 

ெப/�கட%பr� (ஊ) ெவ�ளாள�வட�)ெத/ வா�0:2 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

189 189 அர< உய� நிைல� ப�ள� 

வட�) ப�க க�$ட% கிழ�) 

ப�க% ெத() பா�:தH 

ெப/�கட%பh�, ெத() 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

ெப/�கட%பh�

1.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) ேமலெவள� வா�0:2 , 

2.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) கீழெவள� வா�0:2 , 

3.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) ைவரவன�/�A - 

AHெத/ வா�0:2 , 4.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) 

ைவரவன�/�A - பாலகா�0ேரா�0ெத/ வா�0:2 , 5.இள�கட%பh� 

(வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) ைவரவன�/�A- வட)$ேரா0 ெத/ 

வா�0:2 , 6.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) Aள�யDேதா�A 

வா�0:2 , 7.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) மி�ல$:ெத/ 

வா�0:2 , 8.இள�கட%பh� (வ.கி) ெப/�கட%பr� (ஊ) 

இள�கட%பh� வா�0:2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

190 190 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெதாட�க�ப�ள� 

Aதியஒ�0�க�$ட%, கிழ�) 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

பாைலd�

1.பாைலd� மDதெவள� ெத/ வா�0:1 , 2.பாைலd� சிவ
ேமலவ =தி  

வா�0:1 , 3. சிவ
ெத()வ =தி வா�0:1 , 4. சிவ
 வட�) வ =தி வா�0:1 , 

5.பாைலd�  சிவ
 ேகாவ3� ெத/ வா�0:1 , 6.சிவ
 கீழவ =தி வா�0:1 , 

7.காள�ய%ம
 ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 8.பாைலd�  அSடசலக:ெத/ 

வா�0:1 , 9. மாOய%ம
ேகாவ3� வ =தி  வா�0:1 , 10. 

மாOய%ம
ேகாவ3�காலண3:ெத/ வா�0:1 , 11. மாதா�ேகாவ3� சDH 

வா�0:1 , 12 ப�ள��_ட:ெத/ வா�0:1 , 13.பாைலd� ெத():ெத/ 

கிண(-சDH வா�0:1 , 14. ம
நதசாமி ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 

15.பாைலd� ம
மதUசாமி வட�)வ =தி வா�0:1 , 16.பாைலd�  

ெத():ெத/ கீ;சDH வா�0:1 , 17.பாைலd�  ஆலமர:த$ வா�0:1 , 

18.பாைலd�  பாைலd� ெத
பாதி காலண3:ெத/ வா�0:2 , 19.பாைலd� 

 பாைலd� ெத
பாதி ெத/ வா�0:2 , 20.பாைலd� அழிSசம�கல% 

ேமல:ெத/ ெமய3
ேரா0 வா�0:2 , 21.பாைலd�  பாைலd� 

அழிSசம�கல% ெமய3
ேரா0 வா�0:2 , 22.பாைலd�   ச�டகாரUசி 

ெத/ வா�0:2 , 23.பாைலd�  அழிSசம�கள% மி�ெத/ வா�0:2 , 

24.பாைலd� அழிSசம�கல% காலண3:ெத/ வா�0:2 , 25.பாைலd� 

அழிSசம�கல% ஆதிதிராவ3ட� ப�ள��_ட:ெத/ வா�0:2 , 26.பாைலd� 

அழிSசலம�கள% ேமல:ெத/ வா�0:2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

1 2 3 4 5

191 191 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� 

ஓ�0�க�$ட% வட�)ப�க% 

ேம()ஒ�0க�$ட%, ெத() 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

ச�கம�கல%

1.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெமய3
 ேரா0 வா�0:1 , 

2.ச�கம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) வான�ய
 )ள% வடகைர வா�0:1 , 

3.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) வான�ய
 )ள% ேம�கைர வா�0:1 , 

4.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 

5.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ச�கம�கல% கீழ:ெத/  வா�0 : 1 , 

6.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 

7.ச�கம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) ராம�மட:ெத/  வா�0:1 , 

8.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ராம�மட% சDH வா�0:1 , 

9.ச�கம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) தாமைர�)ள% கீ;கைர வா�0:1 , 

10.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) தாமைர�)ள%ெத
கைர வா�0:1 , 

11.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/ வா�0:1 , 

12.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) தாமைர�)ள% ேம��கைர வா�0:1 

, 13.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப�ள�வாச� ெத/ வா�0:1 , 

14.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) WDேதா�ட:ெத/  வா�0:1 , 

15.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) வட�):ெத/ ெத
Aற%  வா�0 : 1 

, 16.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� கீழ:ெத/ வா�0:2 , 

17.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� வட�):ெத/ வா�0:2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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1 2 3 4 5

192 192 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� வட�) 

பா�:த ஆ�சிசி க�$ட%, 

வட�) பா�:த ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, ச�கம�கல%

1.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா�ேகாவ3� ெத/  வா�0:1 , 

2.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) சாள�ய:ெத/  வா�0 : 1 , 

3.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ந=லி�ேகாவ3� ெத/ வா�0 : 2 , 

4.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� ப3�ைளயா�ேகாவ3� 

ெத/  வா�0 : 2 , 5.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� 

ப3�ைளயா� ச
னதி  வா�0 : 2 , 6.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

ப3�ைளயா� ேகாவ3� கீழ:ெத/ வா�0 : 2 , 7.ச�கம�கல%  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) பைழயh� காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0:2 , 

8.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� சிவ
ச
னதி வா�0:2 , 

9.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� காலண3:ெத/ வா�0:2 , 

10.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� ேமலபாதி வா�0 : 3 , 

11.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� ேம�பாதி ேமல:ெத/ 

வா�0:3 , 12.ச�கம�கல%  (வ.கி) ம(-% (ஊ) பைழயh� ேம�பாதி 

காலண3:ெத/ வா�0 : 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

193 193 உதவ3 ெப-% Hவ�க�ப�ள� 

ெத()ப)தி Aதிய 

ஒ�0�க�$ட%, கிழ�) 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

சிரா�)$Aலிd�

1.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெகா:தம�கல% வா�0:1 , 2.ேதம�கல% 

(வ.கி) ம(-% (ஊ) ேதம�கல% ேகாவ3�ெத/ வா�0:1 , 3.ேதம�கல% 

(வ.கி) ம(-% (ஊ) ெசா�கநாதAர% வா�0:1 , 4.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% 

(ஊ) K
றா% வாP�கா�கைர ெத
பாதி வா�0:5 , 5.ேதம�கல% (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) சி�கவல% ெமய3
 ேரா0 வா�0:5 , 6.ேதம�கல% (வ,கி) 

ம(-% (ஊ) கsவ
 )ள% வா�0:5 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 உதவ3 ெப-% Hவ�க�ப�ள� 

ேம() ப)தி Aதிய 

ஒ�0�க�$ட% கிழ�) 

பா�:தH, கிழ�) பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

சிரா�)$Aலிd�

1.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெத�பaதலி:ெத/ வா�0:5 , 

2.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0:5 , 3.ேதம�கல% (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) ேதா�Aெத/ வா�0:5 , 4.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

சிரா�)$ வா�0:6 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�
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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¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 உதவ3ெப/% Hவ�க�ப�ள� 

வட�)Aறஒ�0க�$ட%, 

கிழ�) பா�:த ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, சிரா�)$Aலிd�

1.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) Aலிd� ேமல:ெத/ வா�0 : 2 , 

2.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா�ேகாவ3�ெத/ வா�0 : 2 , 

3.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) நா_� சாைல வா�0 : 2 , 4.ேதம�கல% 

(வ.கி) ம(-% (ஊ) அ$�ப�ள% வட�) வா�0 : 2 , 5.ேதம�கல% (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) காலண3:ெத/ வா�0 : 2 , 6.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

ெகா�ல:ெத/ வா�0 : 3 , 7.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) அ$�ப�ள% 

ெத() வா�0 : 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 உதவ3ெப/% Hவ�க�ப�ள� 

ெத() க�$ட%, கிழ�) 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

சிரா�)$Aலிd�

1.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) அ�ரஹார:ெத/ வா�0 : 3 , 

2.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெத()ெவள� வா�0 : 3 , 3.ேதம�கல% 

(வ.கி) ம(-% (ஊ) K
றா% வாP�கா�கைர வடப)தி வா�0 : 4 , 

4.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
ேகாவ3�ெத/ வா�0 : 4 , 

5.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) இராம�மட% தாத� ெத/ வா�0 : 4 , 

6.ேதம�கல% (வ.கி) ம(-% (ஊ) சி�கவல% ெமய3
 ேரா0 வடப)தி 

வா�0 : 4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�
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1 2 3 4 5

197 197 அர< ேம�நிைல� ப�ள� 

ெத
கிழ�)க�$ட% 

வட�)ப)தி ஒ�0க�$ட%, 

ஆழிd�

1.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ேகாய3�ப:H  வா�0 : 1 , 2.ஆழிd�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) கட%பரவா;�ைக வட�)ெத/  வா�0 : 2 , 3.ஆழிd�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) கட%பரவா;�ைக ந0:ெத/ வா�0 : 2 , 4.ஆழிd�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) கட%பரவா;�ைக ேமல:ெத/ வா�0 : 2 , 5.ஆழிd�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) கட%பரவா;�ைக ேமலெவள� வா�0 : 2 , 6.ஆழிd�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) பாமின� வா�0 : 3 , 7.ஆழிd� (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� 

AH:ெத/ வா�0 : 4 , 8.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� கீழ:ெத/ 

வா�0 : 4 , 9.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� ெமய3
ேரா0 வா�0 : 

4&5 , 10.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� ேமல:ெத/ வா�0 : 4 , 

11.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� ப�ள�வாச�ெத/ வா�0 : 4 , 

12.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� ந0:ெத/ வா�0 : 4 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

198 198 அர< ேம�நிைல� ப�ள� 

ஆழிd�, கிழ�) பா�:த 

வட�) ப�க க�$ட%

1.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆழிd� ேமல:ெத/  வா�0:4&5 , 2.ஆழிd� 

 (வ.கி) ம(-% (ஊ) வட�):ெத/ வா�0:5 , 3.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

வட�)�ப�டகா�ெத/ வா�0:5 , 4.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

ெத()ெத/ வா�0:6 , 5.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெத()ப�டகா�ெத/ 

வா�0:6 , 6.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ஆ(ற�கைரெத/ வா�0:6 , 

7.ஆழிd�  (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0 வா�0:5&6 , 8.ஆழிd�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) ப�ள�வாச�ெத/ வா�0:4 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 அர< ேம� நிைல�ப�ள� 

ெத()ப�க Aதிய ஓ�0� 

க�$ட% கிழ�) ப)தி அைற 

எY.28, வட�) பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, சி�க�

1.சி�க� (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெமய3
 ேரா0 வா�0:1 , 2.சி�க�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) மத�ஷா மைர�காய� ெத/ வா�0:1 , 3.சி�க�  (வ.கி) 

ம(-% (ஊ) பைழய ேபாL� ஆபTL ெத/ வா�0:1&2 , 4.சி�க�  (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) ப�ள�வாச� ெத/ வா�0:1 , 5.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ந�லa:H aதலியா�ெத/ வா�0:1&2 , 6.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

மாOய%ம
 ேகாவ3� சDH வா�0:3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

200 200 அர< ேம� நிைல�ப�ள� 

ெத()ப�க ஓ�0�க�$ட%க 

அைற எY.3, வட�) பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, சி�க�

1.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) த�டா
)ள:ெத/ வா�0:2 , 2.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) ராஜாகாலன� வா�0:1 , 3.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) வட�) 

வ =தி வா�0:1 , 4.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) வட�) ெத/ வா�0:1 , 

5.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) a0�):ெத/ வா�0:1 , 6.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) )/வ3Uெச�$)ள%ெத/ வா�0:1 , 7.சி�க� (வ.கி)  ம(-% 

(ஊ) பா:திமா காலன� வா�0:1 , 8.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) கீழவ =தி  

வா�0:1 , 9.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெத() வ =தி வா�0:2&4 , 

10.சி�க�(வ.கி)  ம(-% (ஊ) நாடா� ெத/ வா�0:2 , 11.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) ெத() ெத/ வா�0:2 , 12.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ேதர$:ெத/ வா�0:1 , 13.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெச�க$)ள% ெத/ 

வா�0:2 , 14.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ராக�காலன� வா�0:1 , 15.சி�க� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) ரய3ல$:ெத/ வா�0:2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

201 201 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

அைறஎY.26 ேம()ப)தி 

Aதிய ஆ�.சி.சி க�$ட%, 

ெத() பா�:த ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, சி�க�

1.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ெமய3
ேரா0 வா�0 : 3 , 2.சி�க� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ேமலவ =தி கீ;Aர% வா�0 : 3 , 3.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) சி�க� ேமலவ =திவடAர% வா�0 : 7 , 4.சி�க� (வ.கி)  ம(-% 

(ஊ) சி�க� ேமலவ =திெத
Aற% வா�0 : 4 , 5.சி�க�  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

கீழவ =தி வா�0 :1,3,4 , 6.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� 

ந�லa:Haதலியா�ெத/ வா�0 : 1 , 7.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ரய3ல$:ெத/ வா�0 :2&4 , 8.சி�க�  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� 

யாதவ:ெத/ வா�0 : 4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

202 202 அரசின� ேம�நிைல�ப�ள� 

அைறஎY.4 ெத() ப)தி 

Aதிய ஆ�.சி.சி க�$டம, 

ெத() பா�:த ஆ�.சி.சி 

க�$ட%, சி�க�

1.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ெத()வ =தி வா�0 : 4 , 2.சி�க� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� அ%ம
ச
னதி வா�0 : 4 , 3.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) சி�க� வட�)வ =தி வா�0 : 3 , 4.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

பாலா)ள%வடகைர வா�0 : 3 , 5.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� 

வட�) மடவ3ளாக% வா�0 : 4 , 6.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெத() 

மடவ3ளாக% வா�0 : 4 , 7.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா� ச
னதி 

வா�0 : 4 , 8.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) எL.$.ஆ�.எ%.ேக நக� வா�0 : 7 

, 9.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� அPயனா�ேகாவ3�ெத/ வா�0 : 4 , 

10.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� சிவ
ச
னதி வா�0 : 4 , 11.சி�க� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) பாலா)ள% ெத
கைர வா�0 : 4 , 12.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) ேகா�ேடO வா�0 : 7 , 13.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

பைனேம0 கீழ:ெத/ வா�0 : 7 , 14.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� 

சி�காரேவ�Aர% வா�0 : 7 , 15.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேமாழி:திட� 

வா�0 : 7 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

203 203 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�)ப)திஅைறஎY.9 

கிழ�)ப)தி , ெத() பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட%, சி�க�

1.சி�க�  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெபா
ெவள� ெபOய:ெத/  வா�0 : 8 , 

2.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெபா
ெவள� ந0:ெத/  வா�0 : 8 , 3.சி�க� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெபா
ெவள� ெத()ெத/  வா�0 : 8 , 4.சி�க�  (வ.கி) 

 ம(-%  (ஊ) ெபா
ெவள� )Sசா%ப�ள� தி/வாச�  வா�0 : 8 , 

5.சி�க�  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) மட:தா
 ெத/ வா�0 : 8 , 6.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) ெபா
ெவள� ெபா
ன%பல:திட� வா�0 : 8 , 7.சி�க� (வ.கி) 

 ம(-% (ஊ) கீழ�கைரய3/�A வா�0 : 6 , 8.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ெபOயாUசி ேதா�A  வா�0 : 6 , 9.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ேமல�கைரய3/�A வா�0 : 6 , 10.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) K
றா% 

வாP�கா�கைர  வா�0 : 6 , 11.சி�க�  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெஜயDதி நக� 

 வா�0 : 6 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

204 204 அர< ேம�நிைல�ப�ள� 

கிழ�)ப)திஅைறஎY.10, 

சி�க�

1.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) பைனேம0 காலன�  வா�0 : 6 , 2.சி�க� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ெமய3
 ேரா0  வா�0 : 7 , 3.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) அPயனா� ேகாவ3� ேதா�A  வா�0 : 7 , 4.சி�க� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) அர< )$ய3/�A  வா�0 : 7 , 5.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ப3�ைளயா� ெத/ பைனேம0  வா�0 : 6 , 6.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ஆவராண3 ெமய3
ேரா0  வா�0 : 6 , 7.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ரய3�ேவ காலண3  வா�0 : 5 , 8.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ப3�ைளயா��)ள% ெத
கைர வா�0 : 5 , 9.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

கீழெவள� வா�0 : 5 , 10.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ெபா
ெவள� 

மட:ெத/ வா�0 : 5 , 11.சி�க� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ெபா
ெவள� 

ெபOயெத/  வா�0 : 5 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைலப�ள�, ேம() ப�க 

க�$ட% கிழ�) பா�:தH, 

ெபாரவUேசO

1.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) வட�)ெத/ வா�0:2 , 2.ெபாரவUேசO 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) ந0:ெத/  வா�0:2 , 3.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% 

(ஊ) ப�ள�வாச� ெத/  வா�0:2 , 4.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ெமய3
ேரா0  வா�0:3 , 5.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ஜ=�ள� ெத/ 

வா�0:2 , 6.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ஏO:ெத/ வா�0:3 , 

7.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) கனகெர:தின% ப3�ைளயா� ேகாவ3� 

ெத/ வா�0:4 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைலப�ள� கிழ�) ப)தி 

ஒ�0க�$ட%, வட�) 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட%இ 

ெபாறவUேசO

1.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தYடபான� ேகாவ3� ெத/  வா�0:4 , 

2.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ச
னதி  வா�0:3 , 

3.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ப�ள��_ட:ெத/ வா�0:3 &4 , 

4.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) மட:Hெத/ வா�0: 3&4 , 

5.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெச�ல�ப3�ைளயா� ேகாவ3�ெத/ 

வா�0:3 &4 , 6.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) கீழ:ெத/ வா�0:4 , 

7.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா�ெத()வ =தி  வா�0:4 , 

8.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ெத()வ =தி வா�0:4 , 

9.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெச�$ெத/  வா�0:4 , 10.ெபாரவUேசO 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா�ந0:ெத/ வா�0:4 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைலப�ள�, ேம() ப�க 

க�$ட% ந0 ப)தி வட�) 

பா�:தH ெபாரவUேசO

1.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) )(ற% ெபா/:தான�/�A கீழ:ெத/  

வா�0 : 1 , 2.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) )(ற%ெபா/:தான�/�A 

ந0:ெத/ வா�0 : 1 , 3.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

)(ற%ெபா/:தன�/�A ஐயனா�கள%  வா�0 : 1 , 4.ெபாரவUேசO (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) )(ற%ெபா/:தன�/�A காலன�ெத/ வா�0 : 1 , 

5.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சி�க� ச�கம�கல% சாைல வா�0 : 

1 , 6.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேமல)(ற%ெபா/:தன�/�A 

வா�0 : 1 , 7.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெபாரவUேசO AHெத/ 

வா�0 : 5 , 8.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0  வா�0: 5&6 , 

9.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா�ந0:ெத/ வா�0 : 5 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 138 of 148



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

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

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

1 2 3 4 5

208 208 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைலப�ள� ெத() ப)தி 

ஒ�0க�$ட%, வட�) 

பா�:தH ேம() ப)தி 

ெபாரவUேசO

1.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) கீழ:ெத/  வா�0 :5&6 , 

2.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா�வட�)வ =தி வா�0 : 5 , 

3.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) மDதகாரெத/ வா�0 : 5 , 

4.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா�ச
னதி வா�0 : 5 , 

5.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெப/மா�ேமலமடவ3ளாக% வா�0 : 5 

, 6.ெபாரவUேசO  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) வYணா
)ள�கைர வா�0 : 6 , 

7.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) a0�):ெத/ வா�0 : 6 , 

8.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) மட:Hகள% வா�0 : 6 , 

9.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேசாழாகா�ட
 வா�0 : 6 , 

10.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவச�தி நக� வா�0 :6 , 

11.ெபாரவUேசO (வ.கி)  ம(-% (ஊ) இDதிய
 நக� வா�0 : 6 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

209 209 கமலா உதவ3ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� தா� அ�ைட 

ேவPDத க�$ட% 

ேம()ப)தி, வட�) பா�:த 

ஓ�0 க�$ட% ஐவந���

1.ஐவந��� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ஐவந��� ெமய3
ேரா0  வா�0 : 1 , 

2.ஐவந��� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) மYடப:ெத/ வா�0 : 1 , 3.ஐவந��� 

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ேமல:ெத/  வா�0 : 1 , 4.ஐவந��� (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) சிவ
ெத():ெத/  வா�0 : 1 , 5.ஐவந��� (வ.கி)  ம(-% 

(ஊ) ப3�ைளயா�ேகாவ3�ெத/ வா�0 : 1 , 6.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% 

(ஊ) மாOய%ம
 ேகாவ3�ெத/ வா�0 : 1 , 7.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% 

(ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3� ெத/ வா�0 : 1 , 8.ஐவந���  (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) பர�கிந��� ெமய3
ேரா0 வா�0 : 2 , 9.ஐவந���  

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) வட�):ெத/ வா�0 : 2 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

210 210 கமலா உதவ3ெப-% 

ெதாட�க�ப�ள� தா� அ�ைட 

ேவPDதH கிழ�) ப)தி, 

ஐவந���

1.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெத():ெத/ வா�0 : 2 , 2.ஐவந��� 

 (வ.கி)  ம(-% (ஊ) வட�)காலன�ெத/ வா�0 : 3 , 3.ஐவந���  (வ.கி)  

ம(-% (ஊ) AH:ெத/ வா�0 : 3 , 4.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

ெமய3
ேரா0 வா�0 : 3 , 5.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/  

வா�0 : 3 , 6.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேதா�Aெத/ வா�0 : 3 , 

7.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ேகாவ3�ெத/ வா�0 : 3 , 

8.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) பைழயகாலன�ெத/ வா�0 : 3 , 

9.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) மாOய%ம
ேகாவ3�ெத/  வா�0 : 3 , 

10.ஐவந��� (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ப3.எL.ஆ� ெத/ வா�0 : 3 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அகில இDதிய பாரத மாநில 

வ�கி வ�கி ஊழிய� 

ச%ேமளன% , <னாமி 

ம-வா;g சaதாய�_ட% 

ெச��� வட�) பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ெச���

1.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% ேம() ஒP.எ%.சி.ஏ 

வா�0 : 3 , 2.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% ேம() 

$.எ%.எL.எL.எL வா�0 : 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� 

அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

212 212 அகில இDதிய பாரத மாநில 

வ�கி வ�கி ஊழிய� 

ச%ேமளன%, <னாமி 

ம-வா;g சaதாய�_ட% 

ெச��� வட�) பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட% ெச�N�

1.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% ேம() வ3.இ.எ�.சி.ஐ 

வா�0 : 3 , 2.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% ேம() 

சி.எL.ஐ வா�0 : 3 , 3.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% 

ேம() ேசைவ வா�0 : 3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஏேஜசி ப�ள�� ப�ள� 

ஐவந���, சேவOயா� 

ேகாவ3� ேம� ப)தி 

அைறஎY.1

1.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% கிழ�) 

$.எ%.எL.எL.எL வா�0 : 3 , 2.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

தியாகராஜAர% கிழ�) ேவ�0 வ3ஷ
 வா�0 : 3 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஏேஜசி ப�ள�� ப�ள� 

ஐவந���, சேவOயா� 

ேகாவ3� ெத/ ேம� ப)தி 

அைற எY.2

1.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) தியாகராஜAர% கிழ�) 

$.டப3�d.எL.சி.ப3 வா�0 : 3 , 2.ஐவந���  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

தியாகராஜAர% கிழ�) Oய� ப3ளா
 வா�0 : 3 , 99.அய�நா0 வா; 

வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

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

1 2 3 4 5

215 215 )மர
 ந0நிைல�ப�ள� 

ம�க�� ஓ�0க�$ட% 

ேம()க�$ட% ெத()ப)தி, 

கிழ�) பா�:த ஓ�0 

க�$ட%, மSச�ெகா�ைல

1.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெஜகDநாதAர% வா�0:1 , 

2.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
 வட�) வ =தி வா�0:2 , 

3.மSசெகா�ைல (வ,கி) ம(-% (ஊ) ேவளா�ெத/ வா�0:2 , 

4.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
ெத()வ =தி வா�0:3 , 

5.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) வட�)காலன�ெத/ வா�0:2 , 

6.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) நாடா�ெத/ வா�0:2 , 

7.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) ேம�0:ெத/ வா�0:2 , 99.அய�நா0 

வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

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

1 2 3 4 5

216 216 )மர
 ந0நிைல�ப�ள� 

ம�க�� ஓ�0க�$ட% 

ேம()க�$ட% வட�)ப)தி, 

கிழ�) பா�:த ஓ�0 

க�$ட%, மSச�ெகா�ைல

1.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) தாமைர�)ள% வடகைர வா�0:2 , 

2.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) தாமைர)ள%கீ;கைர வா�0:2 , 

3.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3�ெத/ வா�0:2 

, 4.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) வடமைலேதா�ட% வா�0:2 , 

5.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
கீழவ =தி வா�0:3 , 

6.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
ேமலவ =தி வா�0:3 , 

7.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா�ேகாவ3�ெத/ வா�0:3 , 

8.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) அரசமர:ெத/ வா�0:3 , 

9.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) A:Z� ெமய3
ேரா0 வா�0:3 , 

10.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) மSச�ெகா�ைலெமய3
ேரா0 

வா�0:3 , 11.மSசெகா�ைல (வ.கி) ம(-% (ஊ) சிவ
வட�)வ =தி 

கீ;Aற% வா�0:3 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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£?

1 2 3 4 5

217 217 )மர
 உய�நிைல�ப�ள� 

aத
ைமக�$ட% 

ம�கR�ஓ0 

ேம()ப�கஅைற, ெத() 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட% 

மSசெகா�ைள

1.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) )மர
 ெத()வ =தி வா�0:5 , 

2.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) ேடாப3ெத/ வா�0:4 , 

3.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) ெமய3
ேரா0  வா�0:4 , 

4.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) )மர
 கீழவ =தி  வா�0:4 , 

5.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) )மர
 வட�)வ =தி  வா�0:4 , 

6.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) )மர
 ச
னதி ெத/  வா�0:4 , 

7.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) அரசமர:ெத/  வா�0:4 , 

8.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) மLதா
மைர�காய�ெத/ 

வா�0:5 , 9.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) மா��க�ெத/ வா�0:5 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

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

1 2 3 4 5

218 218 )மர
 உய�நிைல�ப�ள� 

aத
ைமக�$ட% 

ம�கR�ஓ0 

கிழ�)ப�கஅைற, ெத() 

பா�:த ஆ�.சி.சி க�$ட% 

மSசெகா�ைல

1.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) கYணார:ெத/  வா�0:4 , 

2.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) மைர�காய�ெத/ வா�0:5 , 

3.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) மாமர:த$ ெத/ வா�0:5 , 

4.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) ப3�ைளயா�ேகாவ3�ெத/ வா�0:5 

, 5.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
 ேகாவ3�ெத/ 

வா�0:5 , 6.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) W�)ள% கீ;கைர  

வா�0:4 , 7.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) )மர
 ேமலவ =தி  

வா�0:5 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 )மர
 உய�நிைல�ப�ள� 

aத
ைமக�$ட%0(ம�கR�

ஓ0)ந0அைற, ெத() பா�:த 

ஆ�.சி.சி க�$ட% 

மSசெகா�ைல

1.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) மSச�ெகா�ைல ெச�$யா�ெத/  

வா�0:6 , 2.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

W�காள%ம
ேகாவ3�ெத/ வா�0:6 , 3.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% 

(ஊ) ெகௗதியாெத/  வா�0:6 , 4.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

ப�ள�வாச�ெத/  வா�0:6 , 5.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

AH:ெத/  வா�0:6 , 6.அDதண�ேப�ைட (வ.கி) ம(-% (ஊ) 

ஜூ�ள�:ெத/ வா�0:6 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 

வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

220 220 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ெத()ப�க 

ஒ�0�க�$ட% ேம() 

பா�:தH அDதண�ேப�ைட

1.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) 

நாக�ப�$ண%தி/வாu�சாைலெத
Aற% வா�0:1 , 2.அDதண�ேப�ைட  

(வ.கி)  ம(-% (ஊ) கீழ அDதண�ேப�ைட  வா�0 : 1 , 

3.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேவளா�கYண3 ேரா0  வா�0 : 

1 , 4.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) காள�ய%ம
ேகாவ3�ெத/  

வா�0 : 1 , 5.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) வாண3ய:ெத/ 

வா�0 : 1 , 6.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ைரLமி� ெத/  

வா�0 : 1 , 7.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) Aடைவ�கைட:ெத/ 

வா�0 : 2 , 8.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) கைட:ெத/  வா�0 : 

1 , 9.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ம
மத
ேகாவ3�ெத/  

வா�0 : 1 , 10.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ேமல:ெத/  வா�0 

: 1 , 11.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
கீழவ =தி  வா�0 : 2 , 

12.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ச
னதி வா�0 : 2 , 

13.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ெத()வ =தி  வா�0 : 2 , 

14.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) எட:ெத/  வா�0 : 2 , 

99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

221 221 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந0நிைல�ப�ள� ெத()ப�க 

ஒ�0�க�$ட%, 

அDதண�ேப�ைட

1.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ந0:ெத/ வா�0 : 1 , 

2.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
வட�)வ =தி வா�0 : 2 , 

3.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெவ�0�)ள:ெத/  வா�0 : 2 , 

4.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) சிவ
ேமலவ =தி  வா�0 : 2 , 

5.அDதண�ேப�ைட  (வ.கி)  ம(-% (ஊ) ெவ�0�)ளேமல:ெத/  வா�0 

: 2 , 99.அய�நா0 வா; வா�காள�க� அய�நா0 வா; வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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