
29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ந�நிைல�ப�ள� 

ெகா�ைடயாண����  613705   ,வட%&�ற ஒ��% 

க�'ட( ேம+& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாதாேகாவ�6ெத� , 2.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப��ைள.ெத� , 3.இைல2- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) நாக8- , 4.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெகா�ைடயான���� , 5.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெகா%கால'.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

ெகா�ைடயாண����  613705   ,கிழ%& ப%க ஒ��% 

க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெபா
=- , 2.இைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அடவ?&' Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�  ெச68-  613705   

,�திய ஒ��% க�'ட( ேம+&�ப&தி ேம+& பா-.த/

1.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 2.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத�  , 3.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெத+&.ெத� , 4.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேப�ைட.ெத� ேம+& , 5.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 

ெத� , 6.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள./ேம��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�  ெச68-  613705   

,�திய ஒ��% க�'ட( ேம+& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 2.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேப�ைட.ெத� கிழ%& , 3.ெச68- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) மி6ெத� , 4.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அAஜன &'ய���� காலன� , 5.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ந�காலன�.ெத� , 6.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ. ெத� , 7.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  அAஜன. ெத+&. ெத� , 

8.ெச68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ?காள(ம
 ேகாவ�6ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� தி�%கள(;-  

613705   ,ப�ரதான ம?கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& 

பா-.த/

1.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& ெத�  , 2.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 3.தி�%கள(;- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� , 4.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காலன�.ெத� , 5.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழவ Gதி , 

6.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& வ Gதி , 7.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி , 8.தி�%கள(;- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி , 9.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 10.தி�%கள(;- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- 

காலன�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. கீழஉ.திர?&'   , 

ஒ��% க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) கீழ உ.திர?&' &'யான.ெத� , 2.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) 

கீழஉ.திர?&' ஆதிதிராவ�ட- ெத� , 3.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) ேமல உ.திர?&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 

4.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) ேமல உ.திர?&' &'யான.ெத� , 5.உ.திர?&' (வ.கி) உ.திர?&' (ஊ) 

&மாரம?கல( ஆதிதிராவ�ட-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. கீரKத?&'   

613705   ,ம?கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 2.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  

உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ேமல.ெத� , 3.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ேரா��.ெத� , 

4.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ப��ைள.ெத� , 5.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

கீரKத?&' &ள./ேம��.ெத� , 6.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' கீழ.ெத� , 

7.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீரKத?&' ந�.ெத� , 8.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

ேமலாதிLசம?கல( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 9.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) ேமலாதிLசம?கல( &'யான.ெத� 

, 10.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) ேமல.தா?க6 , 11.ேமலாதிLசம?கல( (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

கீழ.தா?க6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. கீழ�பாைல2-   

,ஒ��க�'ட( வட%& பா-.த/

1.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 2.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' 

(ஊ) கீழ�பாைல2- அ%ரஹார.ெத� , 3.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- ேமல.ெத� , 

4.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- ேமலவட%&.ெத� , 5.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) 

கீழ�பாைல2- ேரா��.ெத� , 6.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- கீழ வட%&.ெத� , 7.கீழ�பாைல2- 

(வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- ேகாணவாM%கா6ெத� , 8.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) N./%&' , 

9.கீழ�பாைல2- (வ.கி)  உ.திர?&' (ஊ) கீழ�பாைல2- காலன�.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� அப�வ��.தGOவர( 

 613703   ,கிழ%& ஒ��% க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆகாசெவள� , 2.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 

3.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வட%& ெத� , 4.அப�வ��.தGOவர(  (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) 

கீழ. ெத� , 5.அப�வ��.தGOவர((வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ�6ெத� , 6.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) 

அப�வ��.தGOவர( (ஊ) சிவ
 ச
னதி. ெத� , 7.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) ேமல.ெத� , 

8.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) கீழ அAஜன.ெத� , 9.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( 

(ஊ) ந.த( ெத� , 10.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) அப�வ��O.தGOவர( அAஜன காலன�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� அப�வ��.தGOவர( 

 613703   ,வட%& ப&தி ேம+&� �ற ஒ��%க�'ட( 

கிழ%& பா-.த/

1.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) ேமல அAஜன.ெத� , 2.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( 

(ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� , 3.அப�வ��.தGOவர( (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) பா?& �/மைன.ெத� , 4.வளவந68- (வ,கி) 

அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வளவந68- &'யான.ெத� , 5.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) சி�'லி?க(  

அAஜன.ெத� , 6.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வளவந68- கீழ அAஜன.ெத� , 7.வளவந68- (வ,கி) 

அப�வ��.தGOவர( (ஊ) வளவந68- ேரா�� அAசன.  ெத� , 8.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) சி�'லி?க( 

&'யான. ெத� , 9.வளவந68- (வ,கி) அப�வ��.தGOவர( (ஊ) கீழ ஆதிLசம?கல( &'யான ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அரசின- ஆதிதிராவ�ட- நல� ப�ள� ப.P-  613703   

,வட%&��ற ப�ரதான ஒ��% க�'ட( ேம+& ப&தி 

ெத+& பா-.த/

1.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� , 3.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& 

ெத� , 4.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 5.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள./ ேம��.ெத�

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

12 12 அரசின- ஆதிதிராவ�ட- நல� ப�ள� ப.P-  613703   

,�திய ெத
�ற ஒ��% க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஓட%&ள./ ெத� , 2.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாய�6 ெத� , 3.ப.P- (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) ெமய�
 ேரா��. ெத� , 4.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாதாேகாய�6 ெத� , 5.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ச.திர( 

மி6ல'. ெத� , 6.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ அAசன. ெத� , 7.ப.P- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) பன?கைர. ெத� , 8.ப.P- 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) அAசன காலன�. ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ஆ-பா-  613701   

,ப�ரதான ம?கE- ஓ��% க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) கைரயாபாைல2- &'யான.ெத� , 2.கைரயாபாைல2- (வ.கி) 

கைரயாபாைல2- (ஊ) கைரயாபாைல2- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) க�Q%&' 

&'யான.ெத� , 4.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) க�Q%&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.கைரயாபாைல2-(வ.கி) 

கைரயாபாைல2- (ஊ) க�டைளேதா��.ெத� , 6.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) க�டைள &'யான.ெத� , 

7.கைரயாபாைல2- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ப-மா காலன� , 8.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ஆ-பா- &'யான 

கிழ%&.ெத� , 9.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ஆ-பா- ந�.ெத� , 10.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) 

&ள./ேம��.ெத� , 11.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ஆ-பா- ெத+&.ெத� , 12.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- 

(ஊ) ஆ-பா- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 13.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ெச?கேம� , 14.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- 

(ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 15.ஆ-பா- (வ.கி) கைரயாபாைல2- (ஊ) ேகா�டக(

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெநM&�ைப  612610 

  ,ப�ரதான ம?கE- ஓ��%க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள.தா?கைர.ெத� , 3.ெநM&�ைப (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 4.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�டாமண�ய-ெத� , 5.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

வட%&.ெத� , 6.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 7.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 

8.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 9.ெநM&�ைப (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& அAஜன.ெத� , 10.ெநM&�ைப 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேரா� அAஜன.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ;?காR- 

(கைரயா�பாைல2-) 612603   ,ஒ��%க�'ட( 

கிழ%&�ப&தி வட%&�பா-./

1.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ. ெத� ;?காR- , 2.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� 

;?காR- , 3.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத� ;?காR- , 4.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேமல.ெத� ;?காR- , 5.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத�  பா%க( , 6.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) காலன�ெத� பா%க( , 7.கைரயாபாைல2- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� பா%க(

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசின- உய- நிைல�ப�ள� எ�க�  612 603   

,ைமய  ப&தி �திய ஒ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& ெத� , 3.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேரா��. ெத� , 4.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல. ெத� , 5.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ�ணா காலன� , 6.எ�க� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல வ Gதி , 7.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�. ெத� , 8.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ வ Gதி , 

9.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ச
னதி ெத� , 10.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& வ Gதி , 11.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

தி�மTசன வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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� எ�க�  612603   

,கிழ%&�ற ம?கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல%காலன� , 2.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ட%கா6காலன� , 3.எ�க� (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) கீழ%காலன� , 4.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�ப�ைக , 5.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப��கத
 ேதா�� , 6.எ�க� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெபAய.ேதா�� , 7.எ�க� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ைத%கா6காலன�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 வ�ேவகானKதா உதவ�ெப5( ெதாட%க�ப�ள� 

கா�பணாம?கல(    612603   ,கிழ%&�ற ம?கE- 

ஓ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 கா�பணாம?கல( வைளய6காரெத�  , 2.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 உ��%கைட ெத�  ,     , 3.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 ெமய�
ேரா�  ,       

               , 4.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 1,2,3 சLசிதானKத( நக- , 5.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) ைககா�' , 6.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத�, , 7.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெசௗAயா-ேகாவ�6ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 வ�ேவகானKதா உதவ�ெப5( ெதாட%க�ப�ள� 

கா�பணாம?கல(  612603   ,ேம+&� ப&தி ம?கE- 

ஓ�� க�'ட( வட%& பா-.த/

1.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 2.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 

3.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+%&.ெத� , 4.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 

5.கா�பணாம?கல( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) தாV�பா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�,  அரசவன?கா�   

,ேம+&�ற ஒ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரகார( , 2.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேதா��. ெத� , 3.அரசவன?கா� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� வா-�-1 , 4.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-�-1 , 5.அரசவன?கா� (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-2 , 6.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &ள./ேம��.ெத� வா-�-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� அரசவன?கா�   

,கிழ%& �ற ம?கE- ஓ��% க�'ட( வட%& 

பா-.த/

1.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-�-2 , 2.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஆ�'�பாைளய( ெத� 

வா-�-2 , 3.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமலஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-2 , 4.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
 ேரா� ெத� வா-�-2 , 5.அரசவன?கா� (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-�-1 , 6.அரசவன?கா� 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) அரX அYவல- &'ய���� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�, தGப?&'    

,ப�ரதான ஒ��% க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& 

பா-.த/

1.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ெமய�
ேரா� , 2.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) �/.ெத� , 3.தGப?&' (வ.கி.), 

ெச(ம?&' (ஊ) ந�.ெத� , 4.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ைஜன.ெத� , 5.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) 

கY?க'.ெத� , 6.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) வட%&ெவள� , 7.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ெத+&.ெத� , 

8.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' காலன�.ெத� , 9.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' 

ெமய�
ேரா� , 10.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' வட%&.ெத� , 11.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' 

(ஊ)ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' ெத+&.ெத� , 12.தGப?&' (வ.கி.), ெச(ம?&' (ஊ) ேதா�ட%&' கீழ.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

23 23 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. மண%கா6 

அMய(ேப�ைட   610104   ,ஒ��%க�'ட( 

ேம+&ப&தி ெத+& பா-.த/

1.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 3,4,5 ெகா.த?&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 3,4,5 

&'யான.ெத� , 3.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ளா% 3,4,5 ேமல மண%கா6ெத� , 4.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  

மி6ெமய�
ேரா� , 5.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  மி6ெத� , 6.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  &மர%ேகாவ�6ெத� , 

7.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  தாமைர%&ள.ெத� , 8.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 

9.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  சிவ
ேகாவ�6ெத� , 10.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ப�ள�%Zட.ெத� , 11.மண%கா6 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ெப�மா�ேகாவ�6 வட%&.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. மண%கா6 

அMய(ேப�ைட   610104   ,ேம+& �ற ஒ��% 

க�'ட.தி
 கிழ%& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ெப�மா�ேகாவ�6 ெத+&.ெத� , 2.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  தி�வாTசிய( 

ெமய�
ேரா� , 3.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  மட./.ெத� , 4.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ேநதாஜி.ெத� , 

5.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  நாடா-ெத� , 6.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ேம��.ெத� , 7.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ)  தி�வா[- ெமய�
ேரா� , 8.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  Nதலியா-ெத� , 9.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  

அக.தGOவர Xவாமிேகாவ�6 ெத� , 10.மண%கா6 (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  கீழ மண%கா6 ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�. மண%கா6 

அMய(ேப�ைட    610104   ,கிழ%& �ற ஒ��% 

க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ப�ளா% 1,2 தி�வாTசிய( ெமய�
ேரா� , 2.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ)  

ேவளா-ெத� , 3.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ப�ளா% 1,2 காKதிநக- கிழ%& , 4.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ)  

காKதிநக- ேம+& , 5.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ)  வட%&.ெத� , 6.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) 

ந�.ெத� , 7.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ெத+&.ெத� , 8.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) 

சி
ன.ெத+&.ெத� , 9.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 (ஊ) ப�.தி%ெகா6ைல.ெத� , 10.�லவந68- (வ.கி.) , மண%கா6 

(ஊ) Nதலியா-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� கீர?&'  610104   

,ேம+& �ற ப�ரதான ஒ��% க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) X�ணா(�கார ெத� , 2.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வாைழ% ெகா6ைல ேம��. ெத� , 

3.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஏX ெத� , 4.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர. ெத� , 5.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

தி6ைல வ�நாயகந68- , 6.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஒ.த% க�டைள , 7.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &Lசி�பாைளய( , 

8.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &Lசி�பாைளய( ந�.ெத� , 9.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 10.கீர?&' (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� , 11.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%&ெத� , 12.கீர?&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) க
ன� ேகாவ�6 ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வடக�ட(  610104 

  ,கிழ%& �ற ப�ரதான ம?கE- ஓ��% க�'ட( 

வட%& பா-.த/

1.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 2.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) Nதலியா-ெத�  , 3.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) �/.ெத� , 4.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+&. ெத� , 5.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காமராஜ- ெத� 

, 6.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கைரவ Gர
ெத� , 7.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� , 8.வடக�ட( 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெச�'.திட6 , 9.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஊ-ெவள�ெத� , 10.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேம��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

28 28 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� வடக�ட(  610104 

  ,ேம+& �ற ப�ரதா
 ம?கE- ஓ��% க�'ட( 

வட%& பா-.த/

1.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சீெவள�.ெத� , 2.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெவ�டா- பால( , 3.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) பாலவாM &'யான.ெத� , 4.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) பாலவாM அAஜன.ெத� , 5.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- வட%&.ெத� , 6.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) எ�'ய8- ேமல.ெத� , 7.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- ெத+&.ெத� , 8.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) எ�'ய8- கீழ.ெத� , 9.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- அ%ரஹார.ெத� , 10.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& அAஜன.ெத�  , 11.வடக�ட( (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) எ�'ய8- வட%& அAஜன.ெத�  , 12.வடக�ட( (வ.கி.) ம+5( (ஊ) எ�'ய8- கீழஅAஜன.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

தி�%க�ணம?ைக  610104   ,ேம+& �ற ஒ�� 

க�'ட.தி
 வட%& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) உைடயா-&ள. ெத�  , 2.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப.திராவ� 

ேப�ைட. ெத� , 3.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� , 4.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ராஜ
 

ேதா�� ெத� , 5.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ வ Gதி , 6.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ச.திர./ 

ெகா6ைல.ெத� , 7.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� , 8.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வட%& 

வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� 

தி�%க�ணம?ைக  610104   ,ெத
ேம+& ஒ�� 

க�'ட.தி
 ைமய�ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப]��.ெத� , 2.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெத+& வ Gதி , 

3.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி , 4.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெகா.த.ெத� , 

5.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) நக^O�ர( , 6.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெஜகநாத
 பாைளய.ெத� 

, 7.தி�%க�ணம?ைக (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, அகரதி�ந68-. 

610104   ,கிழ%&� �ற ப�ரதான ஒ��%க�'ட(, 

வட%&�ப&தி, ேம+& பா-.த/.

1.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) நாேவலி வா-� I , 2.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� I , 

3.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) த�டார. ெத� வா-� 2 , 4.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) மி6 ெத� வா-�  

II , 5.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத� வா-� II , 6.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ேமல. ெத� வா-�  II  , 7.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காமரா` காலண�.ெத� வா-�  II ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, அகரதி�ந68-. 

610104   ,ெத+&�ற ப�ரதான ஒ��%க�'ட(, ேம+& 

ப&தி, வட%& பா-.த/.

1.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) பய�ரா?க�ண�. ெத� வா-�  II , 2.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேம��. 

ெத� வா-�  II , 3.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெசௗAேதா��. ெத� வா-�  II , 4.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6 ெத� வா-�  I , 5.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெச?காKேதா�ட( வா-� II , 

6.அகர.தி�ந68- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� II

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசின- ேம6 நிைல� ப�ள� கா�a-     ,ெத+&�ற 

ேம+&�பா-.த  ஒ��%க�'ட( வட%&�ப&தி

1.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காரTேசA , 2.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� , 3.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

Nதலியா- ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 அரசின- ேம6 நிைல� ப�ள� கா�a-     ,கிழ%&�ற 

வட%&பா-.த  ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி

1.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 2.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6ெத� , 3.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

கீழ. ெத� , 4.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) Oடாலி
நக- , 5.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�ள�%ZடசK/ , 6.கா�a- (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) தLச.ெத� , 7.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப�டாAேகாவ�6 ெத� , 8.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசின- ேம6 நிைல� ப�ள� கா�a-  610104   

,ெத
�ற �திய ஒ��% க�'ட.தி
 ைமய அைற 

வட%& பா-.த/

1.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 2.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத� , 3.கா�a- (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) மி6ெத� , 4.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� , 5.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வ�ளாக( காமராஜ-ெத� , 

6.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வ�ளாக( ெபAய.ெத� , 7.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வாைழ%ெகா6ைல.ெத� , 8.கா�a- 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ)  கைலஞ- நக- , 9.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ஆசியாநக- , 10.கா�a- (வ.கி.) ம+5( (ஊ) &�மாTேசA

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,கிழ%& �ற �திய ஒ��% க�'ட.தி
 

ெத+& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 ெதாcவன?&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 ெதாcவன?&' , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 பவ�.திரமாண�%க( 

ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,ப�ரதான ஒ�� க�'ட.தி
 கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத
�ற( , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( 

(ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 வ G��வசதி வாAய( , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1ப�ளா% 2,3 காமராஜ- நக-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

இலவ?கா-&' 610051   ,ப�ரதா
 ஒ�� க�'ட.தி
 

ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ப&தி 1ப�ளா% 2,3 ெவ�ளாள-ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 

ப�ளா% 2,3 அ�ணாநக- , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 1 ப�ளா% 2,3 மாதாேகாவ�6ெத� , 4.இலவ?கா-&' 

(வ.கி.) ம+5( (ஊ)  எ( ஜி ஆ- நக- , 5.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  தி�.வ�.க. நக-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,கிழ%& �ற ைமய ஒ��% க�'ட.தி
 

ைமய அைற ேம+& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  �/.ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ)  ஜி.ஆ-.'. நக-மாவ�ட ஆ�சிய- 

&'ய����

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� பவ�.திரமாண�%க( 

 610051   ,கிழ%& �ற �திய ஒ��% க�'ட.தி
 

வட%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 2 ப�ளா% 1 பவ�.திரமாண�%க( கீழ.ெத� , 2.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

பவ�.திரமாண�%க( ேமல.ெத� , 3.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) இலவ?கா-&' கீழ.ெத� , 4.இலவ?கா-&' (வ.கி.) 

ம+5( (ஊ) ப&தி 2 ப�ளா% 1 இலவ?கா-&' ேமல.ெத� , 5.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) ப&தி 2 ப�ளா% 1 

&'யான.ெத� , 6.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) வ G�� வசதி வாAய( , 7.இலவ?கா-&' (வ.கி.) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா�

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

41 41 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�   அ(ைமய�ப
 

613701   ,ெத+&�ப&தி Z�த6 �திய ஒ��% க�'ட( 

ேம+&��ற( வட%&�பா-./

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கா6 வாண�யெத�   , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கா6ெத� , 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) N.U.R.L. ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா]%கார.ெத� , 5.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆTசேநய- ேகாவ�6ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பஜா- , 7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ராஜேகாபா6 Xவாமி வட%&.ெத� , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ம
னாரயT ெச�'யா-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�   அ(ைமய�ப
 

613701   ,ெத+& ப&தி Z�த6 �திய ஒ��% க�'ட( 

கிழ%& �ற( வட%& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெநசவாள- காலன�.ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ராஜேகாபால Xவாமி 

ச
னதி.ெத� , 3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கி�hண
ேகாவ�6 ெத� , 5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி
னகைட.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெசௗராh'ரா ெபAய.ெத� , 7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வாண�ய.ெத� , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெத
கா6 ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 9.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கா6 காலன�.ெத� , 10.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ேரா��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� அ(ைமய�ப
  613701   

,வட%& �ற  ப�ரதான ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய ப&தி 

அைற எ� 4 ெத+& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) கி�hண
ேகாவ�6 ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா��.ெத�, 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6ெத�, 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பால.ெத� ேம+& , 

5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காKதிநக-�/.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதாண�./ைற.ெதர, , 

7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�'கார.ெத�,  8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;%கார.ெத� , 9.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) காசிகார.ெத�,  10.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) Nற%கார.ெத� ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� அ(ைமய�ப
  613701   

,வட%& �ற  ப�ரதான ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய ப&தி 

அைற எ� 2 ெத+& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேகாN�'ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர உைடயா- ெத�,  

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) எல?&'கீழ.ெத�, 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) எல?&' ந�.ெத� , 

5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர �/.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர காலன�. ெதர, , 

7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர ந�.ெத�, 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஒ.த.ெத�,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� அ(ைமய�ப
   613701   

,ெத+& ப&தி �திய ஒ��% க�'ட( அைற எ� 16 

வட%& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) &றவ
ேதா�� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� , 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;%கார.ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காவ=-ேரா� , 5.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ஒ.த. ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர உைடயா-ெத� , 7.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) பTசாKேதா��.ெத� , 9.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

அ%கைர ேமல.ேதா��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ஊ ஒ ந�நிைல ப�ள� அ(ைமய�ப
   ,கிழ%& �திய 

ஒ��%க�'ட( ைமய அைற ேம+& பா-.த/

1.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பால.ெத� , 2.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) கி�hண
ேகாவ�6ெத� , 

3.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபAய%கைட.ெத� , 4.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) உ��%கார.ெத� , 

5.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) காசி%கார.ெத� , 6.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 7.அ(ைமய�ப
 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) �/பால.ெத� ேம+& , 8.அ(ைமய�ப
 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�'%கார.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆைனவடபாதி   

613701   ,ப�ரதான ஒ�� க�'ட( வட%& ப&தி 

ேம+& பா-.த/

1.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஓைகLேசA ஆதிதிராவ�ட- வா-� - 4 , 2.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆல?&' 

ஆதிதிராவ�ட- வா-� -4 , 3.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� -4 , 4.ஆைனவடபாதி (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) X�ப�ரமண�ய ேகாய�6ெத� வா-�-4 , 5.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாய�6 

ஆதிதிராவ�ட-ெத�வா-�-4 , 6.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) த(�ரா
ேதா��.ெத� வா-�-4 , 7.ஆைனவடபாதி (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) வட%& ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4 , 8.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ஆைனவடபாதி   

613701   ,ப�ரதான ைமய ஒ�� க�'ட( வட%& 

பா-.த/

1.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேரா�� ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4 , 2.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ப��ைளயா-ேகாவ�6ெத� வா-�-4 , 3.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா(பா%ைக &'யான.ெத� வா-�-4 , 

4.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா(பா%ைக ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4 , 5.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

பா(பா%ைக ந.த( ேரா��.ெத� வா-�-4 , 6.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆைனெத
பாதி ராஜா.ெத� வா-�-4 , 

7.ஆைனவடபாதி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆைனெத
பாதி ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள� காவ=-  613701   

,ேம+& ப&தி ஒ��% க�'ட.தி
 ேம+& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) க��;-ெத� , 2.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பாMLச6கைட ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.காவ=- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) பாMLச6 கைட.ெத� , 4.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) க��;- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.காவ=- (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) காவ=- ெமய�
ேரா� , 6.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ைண.ெத� , 7.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� , 8.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� , 9.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ந�.ெத� , 10.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைள வ G��.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%கப�ள� காவ=-  613701   

,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஐயனா- ேகாவ�6 ெத� , 2.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காவ=- ெத+&.ெத� , 3.காவ=- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) காவ=- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 4.காவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) jர=-ெத� , 5.ந��வா%&' (வ.கி), 

காவ=- (ஊ)  /�ட.P-ெத� , 6.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ந��வா%&' &'யான.ெத� , 7.ந��வா%&' 

(வ.கி), காவ=- (ஊ)  ந��வா%&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 8.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  கீரKத&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� 

, 9.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ச./வா' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 10.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ச./வா' 

&'யான.ெத� , 11.ந��வா%&' (வ.கி), காவ=- (ஊ)  ச./வா' ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 k வ�நாயகா உதவ� ெப5( ந�நிைல�ப�ள�, 

ஆM&',N&Kத=- 613701, ெத+& ப%க கிழ%&�ற 

ஒ��%க�'ட( வட%& பா-.த/

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச�'யா-ெத�வா-�-3 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல NகKத=- &'யான.ெத� வா-�-

3 , 3.ஆM%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா- ேகாவ�6ெத� வா-�-3 , 4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல NகKத=- 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 k வ�நாயகா உதவ� ெப5( ந�நிைல�ப�ள�, 

ஆM&',N&Kத=- 613701,  ெத+& ப%க ேம+&�ற 

ஒ��%க�'ட( வட%& பா-.த/

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆM&' &'யான.ெத� வா-�-4 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) சம./வ�ர(  வா-�-4 , 

3.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.தவாச6 ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-4 , 4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.தவாச6 

&'யான.ெத� வா-�-4 , 5.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.தவாச6 அ%ரஹார( வா-�-4 , 6.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மட��ர( ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-�-4 , 7.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மட��ர( &'யான.ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 �ன�த அைட%கல அ
ைன ந�நிைல�ப�ள� 

ப��ைடயான����  613701   ,�திய ஒ��% 

க�'ட.தி
 ெத+& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைடயான���� ,மாதாேகாய�6 ெத� வா-�-4 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மாAய(ம
ேகாவ�6ெத� வா-�-1 , 3.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாதாகாலன� வா-�-1 , 4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

எ�க�ேரா� ேமல.ெத� வா-�-1 , 5.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைடயான���� ெசபOதியா- ேகாவ�6ெத�வா-�-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 �ன�த அைட%கல அ
ைன ந�நிைல�ப�ள� 

ப��ைடயான����  613701   ,�திய ஒ��% 

க�'ட.தி
 ெத+& ப%க( வட%& ப&தி

1.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ NகKத=- &'யான.ெத�வா-�-2 , 2.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழNகKத=- கீழ 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 2    , 3.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா6ல%க�ட( ெசபOதியா- ேகாவ�6ெத�வா-�-2 , 

4.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா6லக�ட( &'யான.ெத�வா-�-2 , 5.ஆM&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா6ல%க�ட( 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� மைழ2- 

அ.திேசாழம?கல(  613703   ,ப�ரதான 

ஒ��%க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.அ.திLேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) மைழ2-ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.அ.திLேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) மைழ2- 

&'யான.ெத� , 3.அ.திேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கி�hணா�ர( &'யான.ெத� , 4.அ.திேசாழம?கல( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) அ.திேசாழம?கல( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.அ.திேசாழம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ.திேசாழம?கல( 

&'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க �ப�ள� ஊ-&'  613703   

,ப�ரதான ஒ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மறவ-ெத� , 2.ஊ-&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) அAஜன.ெத� , 3.ஊ-&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா� , 4.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல அAஜன.ெத� , 5.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ அAஜன.ெத� , 

6.ஊ-&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� , 7.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 8.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெத+&.ெத� , 9.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 10.ஊ-&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணா நக-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, ெச�'சிமிழி 

(கி�hண
ேகா�டக() 613 703   ,ேம+&�ப%க 

ஒ��%க�'ட.தி
 ைமய ப&தி ெத+& பா-.த/

1.கி�hணேகா�டக( (வ.கி)ெப�மாளகர((ஊ) ெச�'Lசிமிழி &'யானெத� , 2.கி�hணேகா�டக( (வ,கி)ெப�மாளகர((ஊ) 

ெச�'Lசிமிழி கீழ.ெத� , 3.கி�hணேகா�டக( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ெச�'Lசிமிழி ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�மாளகர(  

613703   ,கிழ%& ப%க ஒ��% க�'ட.தி
 ெத+& 

�ற( ேம+& பா-.த/

1.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  சிமிழி ேரா� , 2.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  கிேளAயா ெகா6ைல , 

3.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ப�ட.ெத� , 4.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேமல.ெத� , 5.ெப�மாளகர( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ)  கீழ.ெத� , 6.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேகா�டக( , 7.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  மகாஜன 

ேப�ைட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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59 59 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�மாளகர(  

613703   ,கிழ%& �ற ஒ�� க�'ட.தி
 வட%& ப&தி 

ேம+& பா-.த/

1.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேதா��.ெத� , 2.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேவளா-ெத� , 3.ெப�மாளகர( 

(வ,கி) ம+5( (ஊ)  �/.ெத� , 4.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ெப�மா�ேகாவ�6 ெத� , 5.ெப�மாளகர( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ)  ேமல அ%ரஹார( , 6.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ந� அ%ரஹார( , 7.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  

ெத+&ெத� , 8.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  &�ைட%கைர.ெத� , 9.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  சிவ
 

ேகாவ�6 ெத� , 10.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  வட%&. ெத� , 11.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  ேம��.ெத� , 

12.ெப�மாளகர( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  த�டார இ���.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க �ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,�திய ஓ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA (ேப) தTைசசாைல ெத� , 2.ெகாரடாLேசA(ேப) எO.ப� சிவ
 ேகாய�6 ெத� , 3.ெகாரடாLேசA(ேப) 

எ
.ஜி.காலன� ெத� , 4.ெகாரடாLேசA(ேப) X�ணா(�கார. ெத� , 5.ெகாரடாLேசA(ேப) காமராச- சாைல ெத� , 

6.ெகாரடாLேசA நாைகசாைல , 7.ெகாரடாLேசA(ேப) ெவ�ள மத& காலன� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க �ப�ள�, ெகாரடாLேசA 

613703   ,ெபா ப / ஆM]%Zட வளாக.திY�ள �திய 

ஒ��% க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA(ேப) வட%&மா?&' ெத� , 2.ெகாரடாLேசA(ேப) காமராச- சாைலெத�, , 3.ெகாரடாLேசA(ேப) 

இKதிராநக-ெத�, , 4.ெகாரடாLேசA(ேப) க(ப
ெகா6ைல.ெத� , 5.ெகாரடாLேசA(ேப) காமராஜ-சாைல தியாகராஜ-ேதா�ட(

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அரசின- மகள�- ேம6நிைல�ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,�திய ஒ�� க�'ட.தி
 கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA (ேப) ெச(பழவன%&', , 2.ெகாரடாLேசA (ேப)  ேகா�டக(, , 3.ெகாரடாLேசA (ேப) மTசெகா6ைல ெத�  , 

4.ெகாரடாLேசA (ேப) வ�Oவநாத�ர( வட%&ெத� , 5.ெகாரடாLேசA (ேப) வ�Oவநாத�ர( ெத+&ெத� , 6.ெகாரடாLேசA (ேப)  

ேமலரய�6ேவ ேக� ெத� , 7.ெகாரடாLேசA (ேப) ப��ைள.ெத� , 8.ெகாரடாLேசA(ேப) Nதலியா-காலண� , 9.ெகாரடாLேசA 

(ேப) கி�ட?கிேதா��.  ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அரசின-மகள�-ேம6நிைல�ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,�திய ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய  அைற 

வட%& பா-.த/

1.ெகாரடாLேசA (ேப) பழவன%&', &'யான.ெத� , 2.ெகாரடாLேசA (ேப) பழவன%&'ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.ெகாரடாLேசA 

(ேப) காமராச- சாைல.ெத� , 4.ெகாரடாLேசA (ேப) காKதிகாலன�ெத�, , 5.ெகாரடாLேசA (ேப) ம?களா�ர(ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அரசின-மகள�-ேம6நிைல�ப�ள� ெகாரடாLேசA  

613703   ,வட%& பா-.த ேம+& ப%க �திய 

ஒ��%க�'ட(

1.ெகாரடாLேசA (ேப) ெப�மாளகர( சாைல.ெத�ெச6ல�ப
 ேப�ைட , 2.ெகாரடாLேசA (ேப) ெத+&மா?&'அAஜன.ெத� , 

3.ெகாரடாLேசA (ேப) ெத+&மா?&'ெத� , 4.ெகாரடாLேசA (ேப) ெச6ல�ப
ேப�ைடெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க � ப�ள� கNக%&'    

,ப�ரதான ஒ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி ேம+& �ற(

1.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி�வர?கந68- , 2.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கNக%&' வட%&.ெத� , 3.கNக%&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) கNக%&' காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� , 4.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கNக%&' மாதாேகாவ�6ெத� , 

5.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �றசா.தா?&'

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� அரசம?கல(   

,ப�ரதான வட%& ப%க ஒ�� க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அரசம?கல( , 2.கNக%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அOகாேனாைட 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

67 67 �ன�த சேவAயா- ந� நிைல�ப�ள� ப.P-ேம6கைர  

613703   ,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி

1.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P- ேம6கைர வட%&.ெத� , 2.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P- 

ேம6கைர ேமல.ெத� , 3.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P-ேம6கைர மாதாேகாவ�6ெத� , 4.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ) ப.P- ேம6கைர ெத+&.ெத� , 5.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப.P- ேம6கைர ேரா��.ெத� , 

6.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( பன?கைர.ெத� , 7.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( கீழ.ெத� , 

8.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( காலன�.ெத� , 9.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( ெமய�
ேரா� , 

10.வ�Oவநாத�ர( (வ,கி) ம+5( (ஊ) கிளAய( ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெவ�ணவாச6,    

,ெத+& பா-.த வட%& �ற ஒ�� க�'ட( ேம+& 

�ற(

1.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச(பழவன%&' அAசனெத� வா-�-4 , 2.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ேம6கைர 

ேமல அAஜன.ெத� வா-�-1 , 3.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம6கைர ந�.ெத� வா-�-1 , 4.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேம6கைர கீழ அAஜன.ெத� வா-�-1 , 5.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ேமலAஅAஜன.ெத� வா-�-2 , 6.கள.P-  

(வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ந�.ெத� வா-�-2 , 7.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- அ%ரஹார(வா-�-2 , 8.கள.P-  

(வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- ஜGவா காலன� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெவ�ணவாச6,   

,வட%&�ற  ஒ�� க�'ட.தி
 ைமய அைற ெத+& 

பா-.த/

1.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கள.P- கீழ அAஜன.ெத� வா-�-2 , 2.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 

ேம��.ெத� வா-�-2 , 3.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ேமல.ெத� வா-�-3 , 4.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெவ�ணவாச6 கீழ.ெத� வா-�-3 , 5.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 கீழ அAஜன.ெத� வா-�-3 , 6.கள.P- 

 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ஆ+ற?கைர.ெத� வா-�-3 , 7.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 

ேமAமி6ெத� வா-�-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ெவ�ணவாச6  

613703   ,ேம+& �ற �திய  ஒ��%க�'ட( கிழ%& 

பா-.த/

1.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 கீழ.ெத� வா-�-3 , 2.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�Eவ-ெத� வா-�-3 , 

3.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ெத+& அAஜன.ெத� , 4.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மண6ேம��.ெத�  

வா-�-3 , 5.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமA மி6ெத� வா-�-3 , 6.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ணவாச6 ெமய�
 

ேரா� வா-�-3 , 7.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6 ெத� வா-�-3 , 8.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) M.G.Rநக- 

வா-�-3 , 9.கள.P- (ஊ) பாலா&' �/.ெத� வா-�-4 , 10.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாலா&' ெமய�
ேரா� வா-�-

4 , 11.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கர��மி6 ெத� வா-�-4 , 12.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) பழவன%&' சாைல வா-�-4 

, 13.கள.P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ைத%கா6ெத� வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  தி�வ�டவாச6  

613702   ,வட%& ப%க ஒ�� க�'ட( ேம+& ப&தி 

ெத+& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) கீழ அAசன ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) நா�டா- ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 

(வ,கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைரெத�, , 5.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

&'யான ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப-மாகாலன� , 7.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) வாண�ய ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  தி�வ�டவாச6  

613702   ,வட%& �ற ஒ��% க�'ட( கிழ%& ப%க( 

ெத+& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆய�யார(ம
ேகாவ�6ெத�, , 2.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத�, , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஜாவ�யா.ெத�, , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஜமாலியா.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ,தி�வ�டவாச6  

613702   ,ெத+& ப%க க�'ட( ேம+& �ற( வட%& 

பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) �/ அAசன ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) மணேம��.ெத� , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) பாலா%&' ெமய�
ேரா� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) n�6லா.ெத� , 

5.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெசௗஹ.தலி.ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) தா-சாைல ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ,தி�வ�டவாச6  

613702   ,ெத+& ப%% க�'ட( கிழ%& �ற( வட%& 

பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) மண.திட6 , 2.தி�வ�டவாச6 (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( 

(ஊ) மதினா.ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) அ6அமo
ெத� , 5.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) ப�Oமி.ெத� 

, 6.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) Nகமதியா.ெத� , 7.தி�வ�டவாச6 (வ,கி) ம+5( (ஊ) �/.ெத� , 8.தி�வ�டவாச6 

(வ,கி) ம+5( (ஊ) உம-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசின- உய-நிைல�ப�ள� அ.தி%கைட  613702   

,ெத+&�ற ேம+& ப&தி க�'ட.தி
 ைமய அைற 

ேம+& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) உம- ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) காமராஜ-சாைல , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) அ�ணா.ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ைத%கா6ெத� , 

5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ஜி
னா.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரசின- உய-நிைல�ப�ள� அ.தி%கைட  613702   

,ஒ��%க�'ட( ெத+&�ப&தி ேம+&�பா-./

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ரpமான�யா ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) nAயா ெத�  , 

3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) இ%பா6ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ேஜாதிநக- ஜவக-ெத� , 

5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ேஜாதிநக- கீழ.ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) ேஜாதிநக- 

ேமல.ெத� , 7.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) அ.தி%கைட (ஊ) அ�6கலா( ஆசா.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� (ெப�க�) 

அ.தி%கைட  613702   ,ம?கE- ஓ�� க�'ட( 

கிழ%& ப&தி வட%& பா-..ட/

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) &�டார ரஹG(ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) 

ஜவக-ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ஹ�ல(மா�ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( 

அ.தி%கைட (ஊ) உ/மான�ய.ெத� , 5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) கமாலிய-ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 

(வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) Nத6வ Gதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�(ெப�க�) 

அ.தி%கைட  613702   ,ம?கE- ஒ�� க�'ட( 

ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ேமல.ெத� , 2.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) 

வட%&.ெத� , 3.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ெபAய.ெத� , 4.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட 

(ஊ) கீழ.ெத� , 5.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( அ.தி%கைட (ஊ) ெத+&.ெத� , 6.தி�வ�டவாச6 (வ.கி) ம+5( 

அ.தி%கைட (ஊ) ஜாஹG-உேச
ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

79 79 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� NசிAய(  610110   

,கிழ%&�ற ஒ�� க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.நாலி6 ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) நGல=- வட%& ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( 

NசிAய( (ஊ) நGல=- ெத+& ஆதிதிராவ�ட- ெத� , 3.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) நGல=- 

&'யான.ெத� , 4.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) ந?கா&ள( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) 

ம+5( NசிAய( (ஊ) சாவ'.ெத� , 6.நாலி6((ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) நாலி6ஓ
5 &'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� NசிAய(  610110   

,ேம+& ப&தி ஒ��% க�'ட( கிழ%& �ற( வட%& 

பா-.த/

1.நாலி6 ஒ
5 (வ.கி) ம+5( NசிAய( (ஊ) NசிAய( &'யான.ெத� , 2.Nசிறிய(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார.ெத� , 

3.Nசிறிய( (வ.கி) ம+5(  (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� , 4.Nசிறிய( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந.த( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 5.Nசிறிய( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) NசிAய( ேமல ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 6.NசிAய( (வ.கி) ம+5( (ஊ) இர?க6ெத� , 7.NசிAய( (வ.கி) 

ம+5(  (ஊ) இல?கா-&' ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 8.NசிAய( (வ.கி) ம+5(  (ஊ) இல?கா-&' &'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊரா�சிஒ
றியந�நிைல�ப�ள� NசிAய(  613702   

,ம?கE- ஓ��% க�'ட( வட%& பா-.த/

1.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) அ%ரஹார( ெத� , 2.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� , 

3.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ)  ேமல.ெத� , 4.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) கீழ.ெத� , 

5.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ)  ந�.ெத� , 6.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ெத+&.ெத� , 

7.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) த�டார.ெத� , 8.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாவ�6ெத� 

, 9.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) ஆல.தா?&' கீழ.ெத� ந�.ெத� , 10.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) 

ஆல.தா?&' கீழ.திட6ெத� , 11.தி�டாண�N�ட( (வ.கி) Nசிறிய( (ஊ) மண6ேம��. ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேமலராதாந68-  

610113   ,ம?கE- ஓ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &த(பநய�னா-ேகாய�6ெத�  , 2.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

தி�மாTேசாைல,மண6 ேம��.ெத� , 3.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி��பண��ேப�ைட, ேதா��.ெத�, 

ஆ+ற?கைர.ெத� வா-�-1 , 4.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காவால&', ேமல.ெத�, ெபAயா-ெத�, வட%&.ெத�,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேமலராதாந68-  

610113   ,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி கீழ.ெத�, ேமல.ெத�, ெத+&.ெத�, ஆ+ற?கைர ெத�  , 

2.ேமலராதாந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
பாதி, ;%கார.ெத�, ஆ+ற?கைர.ெத�, ெத
பாதி , 3.ேமலராதாந68- (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) பன?&'

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 அரX உய-நிைல� ப�ள� க�ெகா�.தவண�த(  

610113   ,�திய ைமய ஒ��க�'ட(, கிழ%& ப&தி 

வட%& பா-.த/

1.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) /-ைகேகாய�6ெத� , 2.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ)  பழநில( , 3.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) க6ல'.ெத� , 4.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) த%கE- கீழ.ெத� , 5.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) த%கE- ந�.ெத� 

, 6.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) த%கE- ேமல.ெத� , 7.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�மா�ேகாவ�6 ெத� , 

8.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� கிழ%& , 9.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� ேம+& , 10.வ�டய�ர( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) மி6ெத� , 11.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ)  வ�க.ெத� , 12.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& 

காலன�.ெத� , 13.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6ெத� , 14.வ�டய�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& காலன�.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அரX உய-நிைல� ப�ள�க�ெகா�.தவண�த(  610113 

  ,�திய ஒ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ந.த(  , 2.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெபAயா-ெத� 

ெமய�
ேரா� , 3.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) தLச
 அ'.ெத� , 4.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

ஆலவாM &'யான.ெத� , 5.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஆலவாM ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 6.க�ெகா�.த 

வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ந� ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 7.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) வட%& 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 8.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) வட%& ேச.தி , 9.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( 

(ஊ) கைர.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 அரX உய-நிைல� ப�ள�க�ெகா�.தவண�த(  610113 

  ,ெத+& �ற ஒ��% க�'ட( ைமய அைற வட%& 

பா-.த/

1.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) வ Gர
 ப�ட%&ள.ெத� , 2.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா� கீழ.ெத� , 3.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 4.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( 

(ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத+&.ெத� , 5.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 வட%&.ெத� , 

6.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ஓ�ட-ெத� , 7.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� 

ேமல.ெத� , 8.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ;சாA.ெத� , 9.க�ெகா�.த வண�த( (வ,கி) ம+5( (ஊ)  

க�ள�ய'.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைலப�ள� 

ேமலதி�மதி&�ண(  613701   ,கிழ%& �ற ஒ�� 

க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலதி�மதி%&
ன( ப��ைளயா-ேகாவ�6ெத� , 2.ேமல.தி�மதி%&
ன( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலதி�மதி%&
ன( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 3.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமல.தி�மதி%&
ன( ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 4.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 

5.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� , 6.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அரசான� 

ேம��.ெத� , 7.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� , 8.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேம��.ெத� , 9.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) &'யான ேமல.ெத� , 10.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) 

ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத� , 11.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( , 

12.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ெகா'ம?கல( - சிவ
ெத� , 13.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) 

மாAய(ம
ேகாவ�6 &'யான.ெத� , 14.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாவ�6 

ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 15.ேமல.தி�மதி%&
ன( (வ,கி) ம+5( (ஊ) ேசாழLேசA

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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�சிஒ
றிய /வ%க�ப�ள� 

தாைழ%&'(தியாகராஜ�ர()  613701   ,ப�ரதான 

ஒ��%க�'ட( வட%& ப&தி கிழ%&�பா-.த/

1.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' கிழ%&.ெத� , 2.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' ந�.ெத� , 

3.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' காலன�.ெத� , 4.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' 

&'யான.ெத� , 5.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாைழ%&' அ%ரஹார( , 6.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

தியாகராஜ�ர(  , 7.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிரா?&' , 8.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாக?&' , 

9.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீர?ேகா�டக( அAஜன.ெத� , 10.தியாகராஜ�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீர?ேகா�டக( 

&'யான ேமல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  எ�%கா�a-  

610110   ,கிழ%& ஒ��% க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழஎ�%கா�a- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழஎ�%கா�a- 

சாைல.ெத� , 3.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ப��ைளேகாவ�6 ெத� , 4.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  &ள./.ெத� 

கீழ எ�%கா�a- , 5.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  அ%ரஹார.ெத� , 6.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழ.ெத� , 

7.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல.ெத� , 8.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல எ[%கா�a- சாைல.ெத� , 

9.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல எ[%கா�a- ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 10.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத� , 11.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  Nதலியா-ெத� , 12.எ�%கா�a- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

திைனயா%&'.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� கமலா�ர( 610110   

,�திய ஒ��%க�'ட( கிழ%& �ற( வட%& ப&தி 

ேம+& பா-.த/

1.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�க%&' வா-�-1 , 2.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா�'ய
நக-  வா-�-1 , 3.கமலா�ர( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) க�ைடய
ேதா��  வா-�-1 , 4.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார(  வா-�-2 , 5.கமலா�ர( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ேசர
 நக-  வா-�-2 , 6.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6 ெத�  வா-�-2 , 7.கமலா�ர( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா�  வா-�-2 , 8.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி��Tைச  வா-�-2 , 9.கமலா�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ஓ�ட நாLசியா-&'  வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ப�.தி2-   ,�திய 

ஒ��%க�'ட( ெத+& ப&தி  ேம+&�பா-./

1.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா?கண�யா?&ள(,ஏA.திட6 வா-�-1 , 2.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத� 

வா-�-1 , 3.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- &'யானவ-ெத� வா-� 1 , 4.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல 

ப�.தி2- வட%&.ெத�  வா-�-1 , 5.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- ந�. ெத�  வா-�-1 , 6.ப�.தி2- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- ெத+&.ெத� வா-�-1 , 7.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழப�.தி2- அAசனெத� 

வா-�-2 , 8.ப�.தி2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ப�.தி2- கீழஅAஜன.ெத� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 அரசின-ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ெத+& ப&தி  ப�ரதான  ஒ��% க�'ட( ேம+& �ற 

வட%&�பா-./

1.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
ேகாய�6 அAசன ேமல.ெத�வா-�-1 , 2.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

த�டா
 &ள.ெத� வா-�-1 , 3.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 அAஜன.ெத� வா-�-1 , 

4.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம��.ெத� வா-�-1 , 5.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சKதிரேசகர
ேப�ைட  

வா-�-2 , 6.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபAய%கைட.ெத�  வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ெத+& ைமய ஒ��%க�'ட( வட%&ப&தி 

கிழ%&பா◌ா◌்.த/

1.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&ெவள� அAஜன.ெத� வா-�-1 , 2.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

சாைல%கார.ெத� வா-�-2 , 3.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி
ன%கைட.ெத�  வா-�-2 , 4.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) கீழ.ெத�  வா-�-2 , 5.ெப�Kதர%&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத�  வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�Kதர%&',    

,ெத
ேம+& ப&தி �திய ஒ��%க�'ட( வட%& 

பா-.த/.

1.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �லி2- ேமல.ெத�  வா-�-4 , 2.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �லி2- வா-�-3 , 

3.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ��லி2-  வா-�-3 , 4.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபா5%கேம�  வா-�-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள� ெப�Kதர%&',   , 

ெத+& �ற ஒ�� க�'ட( வட%& பா-.த/

1.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
�லி2- வா-�-3 , 2.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ள%&'  வா-�-3 , 

3.ெப�Kதர%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம(பல( அAஜன.ெத� வா-�-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 அரசின-ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ெத+& ப�ரதான ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  &ள�%கைர கீழ.ெத� , 2.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  Nதலியா-ெத� , 3.&ள�%கைர 

(வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேதா��.ெத� , 4.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கடம?&' , 5.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

&ள�%கைர ேமல அAஜன.ெத� , 6.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சி.தாைள , 7.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

கா��%ெகா6ைல.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அரசின-ேம6நிைல�ப�ள� &ள�%கைர  613704   

,ேம+& �ற ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& 

பா-.த/

1.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ஓ�ட%&' &'யான ெத� , 2.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சிவ
ேகாவ�6ெத� , 

3.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  ேமல ஓ�ட%&' , 4.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  கீழ ஓ�ட%&' , 5.&ள�%கைர (வ.கி) 

ம+5( (ஊ)  சா�வ
 ேமல அAஜன.ெத� , 6.&ள�%கைர (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சா�வ
 கீழ அAஜன.ெத� , 7.&ள�%கைர 

(வ.கி) ம+5( (ஊ)  சா�வ
 &'யான.ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 அரசின- ந�நிைல�ப�ள� ேதவ-க�டந68-  613704  

 ,ெத+&�ற ஒ�� க�'ட( ேம+&�ப&தி  வட%& 

பா-.த/

1.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) உLசிேம��ஆதிதிராவ�ட-ெத� , 2.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) உLசிேம� 

&'யான.ெத� , 3.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� , 4.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 அரசின- ந�நிைல�ப�ள� ேதவ-க�டந68-  613704  

 ,ெத+& �ற க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& பா-.த/

1.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� , 2.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� , 

3.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நா?கைர வட%&.ெத� , 4.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நா?கைர 

ந�.ெத� , 5.ேதவ-க�டந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நா?கைர ெவ�ளாள-ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள�, த�டைல 613701  

 ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( கிழ%& ேநா%கிய/

1.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& த�டைல,&'யான. ெத� வா-� 1 , 2.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& 

த�டைல,ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 3.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& த�டைல ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 

4.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம�பா' ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 5.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம�பா' 

&'யான.ெத� வா-� 1 , 6.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& த�டைல &'யான.ெத� வா-� 2  , 7.த�டைல (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) சி?காளTேசA வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

101 101 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல� ப�ள�, தியான�ர( 610004 

  ,ப�
�ற �திய ஒ��% க�'ட(, வட%& ப&தி, 

கிழ%& பா-.த/.

1.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியான�ர( ெத+& &'யான.ெத� வா-� 2 , 2.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியான�ர( 

வட%& &'யான.ெத� வா-� 2 , 3.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியான�ர( ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 2 , 4.த�டைல 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமம?கல(  வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ைமய�ப&தி ஒ��% க�'ட( வட%& ப&தி 

ேம+& ேநா%கிய/

1.த�டைல (வ.கி) ம+5( (ஊ) Z��ற] நக- வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ெத+&�ப&தி ஒ��%க�'ட( ேம+& ப�A] 

வட%& ேநா%கிய/

1.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ேமலெத� வா-�3 , 2.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 3 , 3.வ�ளம6 

(வ.கி), தணடைல (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 3 , 4.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) வட%& வ Gதி வா-� 3 , 5.வ�ளம6 (வ.கி), 

தணடைல (ஊ) ேமலவ Gதி வா-� 3 , 6.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ெத+& மடவ�ளாக( வா-� 3 , 7.வ�ளம6 (வ.கி), 

தணடைல (ஊ) ெபா
ன�ேதா�� வா-� 3 , 8.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) வட%& (ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 , 

9.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 , 10.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) k.k.நக- வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ெத+&�ப&தி ஒ��%க�'ட(  வட%& ப&தி 

ேம+& ேநா%கிய/

1.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) தியாகராஜநக- வா-� 3 , 2.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) வ
மoகநாத
 க�டைள வா-� 3 

, 3.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ராஜகணபதி நக- வா-� 3 , 4.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) அ�ணாநக- வா-� 3 , 

5.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) எழி6 நக- வா-� 3 , 6.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) N6ைல நக- வா-� 3 , 7.த�டைல 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) மண6 ேம� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வ�ளம6  613701   

,N
�ற ெத+&�ப&தி ஒ��%க�'ட(  

ேம+&�பா-.த  க�'ட(

1.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) E.B. நக- வா-� 3 , 2.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) ம�த( நக- வா-� 3 , 3.வ�ளம6 

(வ.கி), தணடைல (ஊ) ெபAயா- நக- வா-� 3 , 4.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) தமிV நக- வா-� 3 , 5.வ�ளம6 (வ.கி), 

தணடைல (ஊ) ச%தி நக- வா-� 3 , 6.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) சி?களாTேசA ஆvத�பைட காவல-&'ய���� 

வா-�3 , 7.வ�ளம6 (வ.கி), தணடைல (ஊ) தியான�ர( வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,ேம+& ப&தி �திய ஒ�� க�'ட( வட%& 

பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) பாவாேகாபா6 சாமி ெத� வா-� 3 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) காமா�சி அ(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 

4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,�திய ஒ�� க�'ட( ேம+& �ற( ெத+& 

ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) N(w-.திக� ெத� வா-�  3 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) காகித%கார ெத� வா-� 4 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) ச(பKதw-.தி ப��ைளயா- ேகாவ�6 ெத�  வா-�  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,கிழ%&�ப&தி வட%& ேநா%கிய �திய 

ஒ��%க'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) க(ப- ெத�  வா-� 4 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ேதா��.ெத� வா-� 4 , 3.தி�வா[- (நகரா�சி) 

பாலஜிநக- வா-� 4 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத
ற6 நக- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 பாவாேகாபா6சாமி நகரா�சி /வ%க�ப�ள�,தி�வா[- 

 610002   ,கிழ%& ப%க  �திய ஒ�� க�'ட( ேம+& 

ப&தி வட%& ேநா%கிய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) அரச&ள.ெத� வா-� 5 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலவட(ேபா%கி ெத� வா-� 3 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) மடவ'யா-ெத� வா-� 3 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) கமலாலய( வடகைர வா-� 3 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

சK/�நக- வா-� 4 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) மா�திநக- வா-� 4 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) ந6ல�பநக- வா-� 4 , 

8.தி�வா[- (நகரா�சி) kேதவ� நக- வா-� 4 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலவ Gதி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நி2 பார. ெம�A&ேலச
 OZ6 �/. ெத� 

தி�வா[-   ,ப�ரதான க�'ட( தைர தள( அைற 

எ� 1 வட%& பா-தத/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) �/.ெத� வா-� 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 நி2 பார. ெம�A&ேலச
 OZ6 �/. ெத� 

தி�வா[-   ,ப�ரதான க�'ட( தைரதள( அைற 

எ� 2 வட%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) இராமநாத
 நக- வா-� 4 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெபா
XKதர( நக- வா-� 4 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) A.T.P. நக- வா-� 5 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) V.S.R. நக- வா-� 4 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) சா/X�ைபயா நக- 

வா-� 4 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) தமிVநா� வ G��வசதிவாAய( A ப�A] வா-� 4 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) தமிV நா� வ G�� 

வசதிவாAய( B ப�A] வா-� 4 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) தமிV நா� வ G�� வசதிவாAய( C ப�A] வா-� 4 , 9.தி�வா[- 

(நகரா�சி) தமிV நா� வ G�� வசதிவாAய( -D ப�A]வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 நி2பார. ெம�A&ேலச
 ப�ள� �/.ெத� 

தி�வா[- 610002   ,�திய ஒ��% க�'ட(, 

தைரதள(, கிழ%& ப&தி, வட%& பா-.த/. அைற 

எ�.11

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத+&ெகா.த ெத� வா-� 6 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலெகா.த. ெத� வா-� 6 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வட%&%ெகா.த. ெத� வா-� 6 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ந�%ெகா.த. ெத� வா-�  6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 நி2பார. ெம�A&ேலச
 ப�ள�  �/.ெத� 

தி�வா[-    610002   ,�திய ஒ��% க�'ட(, 

தைரதள(, ேம+& �ற( வட%& பா-.த/. அைற 

எ�.12

1.தி�வா[- (நகரா�சி) கீழ%ெகா.த. ெத� வா-� 6 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெபAயா- ெத� வா-� 6 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) ஆ�'. ேதா�� வா-� 10 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) சKதனமகாராஜா ேதா�ட( வா-�10 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

ப�டாAேகாவ�6 ெத� வா-�13 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ஈவ�எO.நக-வா-� 6 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) ஆசா.நக- வா-�5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசின- ேம6நிைலப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

தி�வா[- 610002    ,�திய ஒ�� க�'ட( வட%& 

ப&தி ப�ரதான க�'ட( ெத+& ப&தி ேம+& 

ேநா%கிய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( ேமல.ெத�  வா-� 7 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) சாமKதா
பாைளய( 

ெத+&ெத�,வட%&.ெத�  வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

115 115 அரசின- ேம6நிைலப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

தி�வா[-610002   ,�திய Z�த6 ஒ��%க�'ட( 

வட%& ப%க ப�ரதான க�'ட.தி
 வட%& ப&திய�6 

உ�ள ேம+& ேநா%கிய க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( �/.ெத�  வா-� 8 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( 

ெத+&.ெத�  வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசின- ேம6நிைலப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

610002   ,ெத+&ேநா%கிய கிழ%&�ப&தி �திய 

ஒ��%க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) jப� நக- வட%& ெத�  வா-� 9 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) jப� நக- ந�. ெத�   வா-� 9 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) jப� நக- ெத+& ெத�  வா-�    9 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய(ப-மா ெத�  

வா-�  7 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( ெஜய( ெத�  வா-�  7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 நகரா�சி ெதாட%கப�ள� ெகா'%கா6பாைளய( 

தி�வா[-   610002   ,ேம+&ப&திய�Y�ள 

வட%&ேநா%கிய ஆOெபOடாO க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) தா`ப�ரகாh ெத�  வா-� 10 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ந�.ெத� ெகா'%கா6பாளய( வா-�8 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) மலாயா.ெத� வா-� 8 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெகா'%கா6பாைளய( ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 7 , 

5.தி�வா[- (நகரா�சி) ஹாOநக- வட%&ெத� வா-� 9 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%& ெத� ெகா'%கா6பாளய( வா-� 8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 நகரா�சி ெதாட%கப�ள� ராமகைய  610002    ,�திய 

ஒ��% க�'ட( வட%& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக வட%&. ெத�  வா-� 9 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக ெத+&. ெத�  வா-� 9 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக கீழ.ெத� வா-� 9 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக ேரா�  வா-� 9 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

ராமேக ெகா'%கா6 ெத� வா-� 9 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) தி�வ�Qவ- ெத�  வா-� 9 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக 

ச
னதிெத� வா-� 9 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) ராமேக ப�டாA% ேகாவ�6ெத� வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஆ- சி பா.திமா ெம�A% ப�ள�, ராமேக ேரா�, 

தி�வா[--610002   ,ஒ��% க�'ட( தைரதள( 

வ&�பைற எ� 10 ஏ, வட%& ேநா%கிய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) தி�வா[- ச
னதி. ெத� வா-� 14 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%& வட( ேபா%கி ெத�  வா-�11 

, 3.தி�வா[- (நகரா�சி) கKத�பமட.ெத� வா-� 10 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ம�த�பா' ெத� வா-�   9 , 5.தி�வா[- 

(நகரா�சி) ம�தபா' காKதி நக- வா-� 9 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ெச?க�நG- ஓைட வா-� 11 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) 

w�%&.ெத� சK/ வா-� 10 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) வ���பா�சி நட��  வா-� 10 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) N�%& 

ெத�  வா-� 10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ெவ?கேடOவரா உதவ�ெப5( /வ%க�ப�ள� 

நடவாகன ெத�    தி�வா[- ெத+&ேநா%கிய 

ேம+&ப&தி ஓ��%க�'ட(    ,தி�வா[-

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ப�டாAேகாவ�6 சK/ வா-� 13 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%&வ Gதி வா-� 13 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வட%& மடவ�ளாக( வா-� 13 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) காண�யாள- ெத� வா-� 13 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) 

வட%&கைட. ெத� வா-� 13 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) வட%&ேகா�ரவாச6 வா-� 13 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) சியாமாெத� 

வா-� 14 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) நடவாகன.ெத� வா-� 14 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) நவகிரக.ெத� வா-� 14

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ெகௗAசாமி நிைன] நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

தி�வா[- 610 002   ,ெத+&ப&தி வட%&ேநா%கிய 

ப�ரதான%க�'ட(  ேம+&ப�A]

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத+&மடவ�ளாக( வா-� 14 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) மானKதியா- ெத� வா-� 14 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) /-%ைகச
னதி வா-� 14 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெத+& வ Gதி வா-� 14 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) கீழவ Gதி வா-� 

12 , 6.தி�வா[- (ந) அMயனா-ேகாய�6 ெத� வா-� 11,12 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) அ�ப-ெத� வா-� 11 , 8.தி�வா[- 

(நகரா�சி) /-வாச-ச
னதிெத� வா-� 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

122 122 எO. எO. உதவ�ெப5( ந�நிைலப�ள� கமலாலய( 

ெத
கைர  தி�வா[- 610 002   ,ப�
�ற 

ேம+&ேநா%கிய வரா�டாப&தி வட%&ப�A]

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெந�'ேவைல%கார.ெத� வா-�16 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) கமலாலய( ெத
கைர வா-�  2 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) ேமலசீதள?க�டைள வா-� 2 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) க�ணார.ெத� வா-� 16 , 5.தி�வா[- 

(நகரா�சி) கமலாலய( ேம6கைர வா-� 2 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ஜ]ள�%கார. ெத�  வா-�  2 , 7.தி�வா[- (நகரா�சி) 

மட��ர(பா�ைட வா-� 16 , 8.தி�வா[- (நகரா�சி) வா
மoக�ர( வா-� 2 , 9.தி�வா[- (நகரா�சி) எ6ைல%க6ெத� 

வா-� 17 , 10.தி�வா[- (நகரா�சி) சிவ�ப�ரகாசமட.ெத� வா-� 2 , 11.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ெத+&மடவ�ளாக(  

வா-� 17 , 12.தி�வா[- (நகரா�சி) சி.திவ�நாயக- ேகாய�6ெத� வா-� 16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ேவYைடயா- ேம6 நிைல�ப�ள� தி�வா[-   

,ஒ�� க�'ட( (அ�/6 கலா( ப�ளா%) கிழ%& ப%க( 

ேம+& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) /-%காலயா ேரா� வா-� 1 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) வ உ சி ெத� வா-� -2 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) Xவாமி மட.ெத� வா-�-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ேவYைடயா- ேம6நிைல�ப�ள� தி�வா[-    

,ேம+&�பா-.த  ஒ��%க�'ட( (வ�ேவகானKத- 

ப�ளா%) அைற எ� 48

1.தி�வா[- (நகரா�சி) /-%காலயா ேரா� வா-� 2 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) கமலா(பா�நக- வா-� 2 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வ.உ.சி.ெத� வா-� 2 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) Xவாமிமட.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 சபாபதி Nதலியா- ெப�க� உய- நிைல�ப�ள�  

தி�வா[- 610 002   ,ப�ரதான%க�'ட.தி
 

வட%&ப&தி ம?கE- ஓ�வரா�டா]ட
 Z'ய/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) கா��%கார. ெத� , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ச
னதி. ெத� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 சபாபதி Nதலியா- ெப�க� உய-நிைல�ப�ள� 

.தி�வா[- 610002 ப�ரதான%க�'ட( ெத+&ப&தி   , 

ஒ��%க�'ட( ம?கE- ஓ� வராணடா]ட
 

Z'ய/ தி�வா[- 610002

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ெத+&.ெத� மடவ�ளாக( வா-� 17 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) N%தி வ�னாயக- ெத
கைர 

 வா-� 17 , 3.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ேம+& மடவ�ளாக(  வா-� 17 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� வட%& 

மடவ�ளாக(  வா-�  17 , 5.தி�வா[- (நகரா�சி) சபாபதி ெத�  வா-� 18 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ேமலவ Gதி  

வா-� 17

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 சபாபதி Nதலியா- ெப�க� உய-நிைல�ப�ள� 

.தி�வா[- 610002 வட%& ேநா%கிய ேம+& �ற    

,ம?கE- ஓ� க�'ட( தி�வா[- 610002

1.தி�வா[- (நகரா�சி) பஜனமட. ெத� வா-� 17 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) N.தி வ�நாயக-ேகாவ�6  ெத�  வா-� 17 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� ேகாய�6 கீழவ Gதி  வா-�   17 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) N�%&. ெத� வா-� 17 , 

5.தி�வா[- (நகரா�சி) ெப�மா� வட%&வ Gதி வா-� 17

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� 

காைர%கா��ெத�  தி�வா[- 610 002    ,ெப+ேறா- 

ஆசிAய- ச?க( �திய ஒ�� க�'ட(, வட%& ப&தி 

(அைற எ�.41) கிழ%& பா-.த/.

1.தி�வா[- (நகரா�சி) Nன�சிப6 ேப�ைட வா-� 16 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) jAய
 &ள( வடகைர  வா-�  16 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) தி�மTசன வ Gதி  வா-� 15 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) jAய
 &ள( ெத
கைர  வா-�16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

129 129 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� 

காைர%கா��ெத� தி�வா[- 610 002   ,ெப+ேறா- 

ஆசிAய- ச?க( �திய ஒ�� க�'ட( ெத+&ப&தி 

(அைற எ�.42) கிழ%& பா-.த/

1.தி�வா[- (நகரா�சி) ேபா�O ைல
 வா-�  16 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) காைர%கா��. ெத� வா-� 15 , 3.தி�வா[- 

(நகரா�சி) வடபாதிம?கல( ேசாமXKதர( ெத�  வா-�  15 , 4.தி�வா[- (நகரா�சி) ஆ5Nக. ேதா�ட( வா-� 16 , 

5.தி�வா[- (நகரா�சி) &மரேகாய�6 ெத� வா-� 15 , 6.தி�வா[- (நகரா�சி) &மரேகாவ�6 வட%& மடவ�ளாக(  வா-� 15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ெகௗAசாமி நிைன] நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  610002 

  ,ேம+&�ற �திய கிழ%&ேநா%கிய ஒ��%க�'ட(

1.தி�வா[- (நகரா�சி) அMயனா- ேகாவ�6 ெத�  வா-�  11-12 , 2.தி�வா[- (நகரா�சி) எ�.திகார ெத� வா-� 11 , 

3.தி�வா[- (நகரா�சி) அ?காள(ம
 ச
னதி ெத�  வா-� 12 , 4.தி�வா�- நகரா�சி தியாகி ச.தியw-.தி ெத�  வா-� 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ெகௗAசாமி நிைன] நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�  610002 

  ,கிழ%&�ற ேம+& ேநா%கிய ஒ�� க�'ட(

1.தி�வா�- (நகரா�சி) கீழ ச
னதி ெத� வா-� 11 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) தி�வ�Qவ- நக-  வா-� 11 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) கீழவட(ேபா%கி.ெத� வா-� 12 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) அ?காள(ம
 ேகாய�6 சK/ வா-� 12 , 5.தி�வா�- 

(நகரா�சி) வாச
 நக- வா-� 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 k மoனா�சி ெம�A% ேம6நிைல�ப�ள� த-மேகாவ�6 

ெத� ராமா�ஜ(ஆ-L அ�கி6    ,தி�வா[- 610002 

ஒ��% க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகி சி
னசாமி ெத�  வா-� 21 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ம�த�ப�'ண( ெத+&. ெத�  வா-� 

21 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) ம�த�ப�'ண( கீழ. ெத�  வா-� 21 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகி சார?கபாண� ெத� 

வா-� 21 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ம�த�ப�'ண( ேரா� வா-� 21 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ேதா�ட./. ெத� வா-� 21 , 

7.தி�வா�- (நகரா�சி) வச(ேபாைட. ெத� வா-� 21 , 8.தி�வா�- (நகரா�சி) ேநதாஜி ேரா�  வா-� 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ைசவப�ரகாச  உதவ�ெப5(  ந�நிைல�ப�ள� 

காைரகா��ெத�  தி�வா[- 610002 ெமய�
 க�'ட( 

   ,கிழ%& ப&தி நா�� ஓ� க�'ட( தி�வா[- 

610002

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேநதாஜி ேரா� வா-� 20 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ைசவப�ரகாசா உதவ� ெப5( ந�நிைலப�ள� 

காைரகா��.ெத� தி�வா[- 610002   

,ெத
�றN�ள கிழ%&ப&தி க�'ட( நா�� ஓ� 

க�'ட(

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேபரறிஞ-அ�ணாச/%க( வா-� 12 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெநMவ�ள%& ேதா�� வா-� 21 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 k மoனா�சி ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள� 

த-மேகாவ�6 ெத� ராமா�ஜ(ஆ-L அ�கி6    

,தி�வா[- 610002 ேம+&�ற ஒ��% க�'ட( ெத+& 

பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) த-மேகாவ�6 ெத� வா-� 21 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) எட.ெத� வா-� 21 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

136 136 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� தி�வா[-.  

610 002   ,வ�.எO. ஜானகி அ�ண� க�'ட(  

வட%&ப&தி அைறஎ�  18 ேம+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) நகரமடசK/ வா-� 15 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) &QKதா
 &ள( ெத
கைர  வா-� 19 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) &QKதா
 &ள( கீVகைர  வா-�   19 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) சீரா.ேதா�� வா-� 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஜி.ஆ-.எ(. ெப�க� ேம6நிைலப�ள� தி�வா[-.  

610 002   ,வ�.எO. ஜானகி அ�ண� க�'ட(  ெத+& 

ப&தி அைறஎ�  16 ேம+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) பனக6 ேரா� வா-� 19 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) அழகிA ெத� வா-� 19 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) 

சிவ(நக- வா-� 19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 நகரா�சி ந�நிைலப�ள� அலிவல( ேரா� வ�ஜய�ர(  

தி�வா[- 610 001   ,வட%&ப&திய�Y�ள 

ெத+&ேநா%கிய �திய ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப�A]

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆஸா. ேரா� வா-�  22 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெகா'%கா6 ெத� வா-� 22 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) வ�'%கார ெத� வா-� 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, அலிவல( ேரா� 

வ�ஜய�ர(   610001   ,வட%& ப%க �திய ஒ��% 

க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& ேநா%கிய/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) அலிவல( ேரா� வா-� 25,  2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெபAயா-ெத�ேம���பாைளய( வா-� 24 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 நகரா�சி ந�நிைல�ப�ள�, அலிவல( ேரா� 

வ�ஜய�ர(   610001   ,�திய ஒ��% க�'ட( கிழ%& 

ப&தி ெத+& ேநா%கிய/ அைற எ� 2

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேம���பாைளய( வா-� 25 , Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ேமாசO உதவ�ெப5( ந�நிைல�ப�ள� வ�'%கார 

ெத� தி�வா[-   ,�திய ப�ரதான ஒ��%க�'ட( 

வட%&�பா◌ா◌்.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகராச�ர( ெத� வா-� 22 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆஸா. ேரா� வா-�  22 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) எ6ைலய(ம
 ச
னதி வா-� 28 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) எ6ைலய(ம
 கீழவ Gதி வா-�  28 , 5.தி�வா�- 

(நகரா�சி) எ6ைலய(ம
 ெத+&வ Gதி வா-� 28 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-�22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ
றிய அYவலக( சKைத ேப�ைட 

வ�ஜய�ர( தி�வா[-   610001   ,கிழ%& ேநா%கிய 

அYவலக ப�ரதான ஒ�� க�'ட( ெத+&ப&தி

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஜி
னா. ெத� வா-� 28 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) சி
ன�ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 28 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) ெச6வ( ெத� வா-� 25 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) ேபரறிஞ-அ�ணாசாைல வா-� 28 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) 

வடபாதிம?கல( ராமலி?கேரா� வா-� 28 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ப
ன G-ெச6வ( ெத� வா-�  30 , 7.தி�வா�- 

(நகரா�சி) காமரா` ெத� வா-� 30 , 8.தி�வா�- நகரா�சி ��ள.ெத� வா-� 25

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 'Aன��' அகாடமி N/நிைல ேம6 நிைல�ப�ள� ேக 

' ஆ- எOேட� தி�வா[- 610001   ,ைமய ஒ��% 

க�'ட.தி
 ைமய ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தTசாR- ேரா�  வா-� 28 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) வ�ளம6 கைட.ெத�  வா-� 30 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

144 144 'Aன��' அகாடமி  N/நிைல ேம6 நிைல�ப�ள� 

ேக ' ஆ- எOேட� தி�வா[- 610001   ,ைமய 

ஒ��% க�'ட.தி
 வட%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) தியாகெப�மாந68- ப�ைண ெத�  வா-� 30 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ெஜகஜGவ
ரா( ெத�  

வா-�  30 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) திலக- 2வ/ ெத�  வா-�  30 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) வ
மoகநாத க�டைள  வா-� 30

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 'Aன��' அகாடமி N/நிைல ேம6 நிைல ப�ள� ேக 

' ஆ- எOேட� தி�வா[-   ,கிழ%& �ற க�'ட( 

வட%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 ேமல.ெத� வா-� 27 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- 

ேகாவ�6 ெத+& ெத�  வா-� 27 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 ந�.ெத�  வா-�  27 , 

4.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 வட%&.ெத�  வா-� 27 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 

ப��ைளயா- ேகாய�6 ெத+&.ெத� ஆ.தா&ள(  , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாய�6 ெத+&. ெத� 

உபசK/-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ராம
 உதவ�ெப5( ந�நிைல�ப�ள� ஐKn+5 

ப��ைளயா- ேகாவ�6 ெத�   ,தி�வா[- 610001 

ப�ரதான%க�'ட( ேம+&ப�A]

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐயனா-&ள( கீVகைர வா-� 27 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ஐn+5 ப��ைளயா- ேகாவ�6 ச
னதிெத� 

 வா-� 26 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) காKதி ேரா� வா-� 26 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) திலக- Nத6ெத� வா-� 27 , 

5.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆ5Nக(  ெத� வா-� 26

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 'Aன��' அகாடமி N/நிைல ேம6 நிைல ப�ள� ேக 

' ஆ- எOேட� தி�வா[-   ,ெத+&�ற க�'ட( 

ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ேக.'.ஆ- . எOேட�  வா-� 27 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) ைபபாO ேரா� வா-� 26 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ேக.'.ஆ- நகரா�சி /வ%க ப�ள�.ஐ.ப�.ேகாவ�6 

ச
னதி ெத� வ�ஜய�ர( தி�வா[-   610 001   

,ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி வட%&�பா-./

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ெபAயமி6 ெத�  வா-� 29 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) X�ப�ரமண�யசாமி ேதா�ட(  வா-� 27 , 

3.தி�வா�- (நகரா�சி) ரய�6ேவகாலன� கீV�ற( வா-� 29

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ேக.'.ஆ-. நகரா�சி /வ%கப�ள� .ஐ.ப�.ேகாவ�6 

ச
னதி ெத� வ�ஜய�ர( தி�வா[- 610 001   

,ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி வட%&�பா-./

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ரய�6ேவ கா(ப]��  வா-� 29 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) பாரதி ெத�  வா-� 26 , 3.தி�வா�- 

(நகரா�சி) நரசி?க( ேப�ைட  வா-�  26 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) �ைகய�ைல ேதா�ட( வா-� 29 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) 

காKதிசாைல உபசK/ வா-� 26 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) வாழவாM%கா6 (ைபபாOேரா�) வா-� 26

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 தி� வ� க அரX கைல% க68A கிடார?ெகா�டா
  

 ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( தைர தள(, (அைற 

எ�.13ப�) வட%& பா-.த/.

1.தி�வா�- (நகரா�சி) ந�.ெத� கிடார?ெகா�டா
 வா-�24 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) க�டெபா(ம
 ெத� வா-�24 , 

3.தி�வா�- (நகரா�சி) க�டெபா(ம
ெத�-2வா-� 24 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) க�டெபா(ம
ெத�-3வா-� 24 , 5.தி�வா�- 

(நகரா�சி) சKதனெகா6ைல வா-� 24 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) கீழ.ெத� கிடாராெகா�டா
 வா-�24 , 7.தி�வா�- 

(நகரா�சி) காமராஜ-ெத� கிடாராெகா�டா
 வா-� 24 , 8.தி�வா�- (நகரா�சி) அரசின- காலன� கிடாரா?ெகா�டா
 வா-� 

24 , 9.தி�வா�- (நகரா�சி) ெபAயா- ெத�  கிடார?ெகா�டா
 வா-�24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

151 151 தி� வ� க அரX கைல% க68A கிடார(ெகா�டா
 

610001   ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( தைர தள(, 

(அைற எ�.13ஏ) வட%& பா-.த/.

1.தி�வா�- (நகரா�சி) அ�ணாநக- (கிடார?ெகா�டா
 வா-� 23 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) நாைகேரா� 

(கிடார?ெகா�டா
)  வா-� 23 , 3.தி�வா�- (நகரா�சி) ஆல'மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-�-23 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) 

க�டைளேதா�� வா-� 23 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ரய�ல'.ெத� வா-� (கிடார?ெகா�டா
) வா-� 24 , 6.தி�வா�- 

(நகரா�சி) ெத+&.ெத� வா-� (கிடார?ெகா�டா
 வா-�24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 தி�. வ�.க.அரX கைலக68A கிடார?ெகா�டா
   

610003   ,ேம+& ப%க ஒ�� க�'ட( தைர தள(, 

கிழ%& பா-.த/.

1.தி�வா�- (நகரா�சி) நாைகேரா� கிடார?ெகா�டா
 வா-�23 , 2.தி�வா�- (நகரா�சி) அரசின- காலன� வா-� 24 , 

3.தி�வா�- (நகரா�சி) கீழ.ெத� கிடார?ெகா�டா
 வா-� 24 , 4.தி�வா�- (நகரா�சி) ந�.ெத� கிடார?ெகா�டா
 

வா-�24 , 5.தி�வா�- (நகரா�சி) ெச?கேம��. ெத� வா-�23 , 6.தி�வா�- (நகரா�சி) ச%திநக- வா-� 23 , 7.தி�வா�- 

(நகரா�சி) ஆ5Nக( நக- வா-�23 , 8.தி�வா�- (நகரா�சி) வ.ஊ.சி. நக- வா-� - 23 , 9.தி�வா�- (நகரா�சி) காமராஜ- 

ெத� கிடார?ெகா�டா
 வா-�24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(   610002   ,ேம+& ப%க ஒ�� 

க�'ட( ெத+&�ற( கிழ%& பா-.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந.த( ெத� வா-� 1 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாYகா6 ம�டப( வா-� 1 

, 3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) சித(பர( நக- வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(   610002   ,ேம+& ப%க ஒ�� 

க�'ட( வட%&�ற( கிழ%& பா-.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேடா6ேக� ெத� வா-� 1 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) இ.ப�. காலன� வா-� 1 , 

3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) காேவA நக- வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(   610002   ,கிழ%& ப%க 

ஒ��%க�'ட( ேம+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேரா��ெத� வா-� 2 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேந� நக- வா-� 2 , 

3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(     ,கிழ%& ப%க ஒ��%க�'ட( 

ைமயப&தி வட%& பா◌ா◌்.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ(மா� அ(மா� நக- வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ெமA� ெம�A&ேலச
 ேம6நிைல�ப�ள� 

ேசKதம?கல(     ,கிழ%& ப%க   ஒ��%க�'ட( 

கிழ%& ப&தி வட%& பா◌ா◌்.த/

1.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKதம?கல( வா-� 3 , 2.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ம+5(  (ஊ) வடகா6 வா-� 3 , 

3.கீழ%காவ/&' (வ.கி) ப�ள�வாரமஙகல( (ஊ) வ�Oவாமி.ர�ர( வா-� 3 , 4.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) கீழ%காவ/%&' (ஊ) 

அ�ணா.ெத� வா-� 3 , 5.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) கீழ%காவ/%&' (ஊ) ப�லாவ'wைல வா-� 3 , 6.ப�ள�வாரம?கல( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) வ�Eவ
ேதா�� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� ப�ள�வார ம?கல(  

610002   ,ேம+&�ப&திய�Y�ள ஒ��%க�'ட(

1.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 1 , 2.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-�2 , 

3.ப�ள�வாரம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலராமனா�ர( வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

159 159 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள� பைழயவல(  610101  

 ,ஆ-.சி.சி க�'ட(,  கிழ%&ப&தி

1.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 2.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 1 , 

3.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 4.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கைலஞ- ெத� வா-� 1 , 

5.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 1 , 6.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 

7.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/%காலன� வா-� 1 , 8.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாதா%ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 

9.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க  ப�ள� பைழயவல(  610101  

 ,ெத+&��ற வட%& பா-.த கிழ%& ப&தி க�'ட(

1.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 2.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 

3.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2 , 4.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம��.ெத� வா-� 2 , 

5.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபAயா- காலன� வா-� 2 , 6.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 3 , 

7.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ�ேப�ைட வா-� 3 , 8.பைழயவல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல�ேப�ைட வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �.P- 610101   

,�திய ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச�&' வா-� 1 , 2.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அKேதான�யா- ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 

3.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஈOவர
 வாச6 வா-� 1 , 4.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாZ-ெமய�
ேரா� வா-� 2 , 

5.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.P- வா-� 2 , 6.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதா��.ெத� வா-� 2 , 7.ெச�&' (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ராஜ
க�டைள வா-� 2 , 8.ெச�&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) க��;-ஆ+ற?கைர.ெத� வா-� 2 , 9.ெச�&' (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) க��;- வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, நட�;-   ,வட%& 

ேநா%கிய ம?கE- ஓ��% க�'ட(

1.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேரா��.ெத� வா-� 1 , 2.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &ள%கைர%கைர வா-� 1 , 3.நட�;- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 1 , 4.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 5.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கீழ.ெத� வா-� 1 , 6.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) அKேதாண�யா- ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 7.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

உ%கைட வா-� 2 , 8.நட�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ைவ�;-  610101   

,�திய ஆ-.சி.சி. க�'ட( ேம+& ப&தி வட%& 

ேநா%கிய/

1.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தியாகராச
 ேப�ைட வா-� 1 , 2.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி வா-� 1 , 3.ைவ�;- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ச�ட நாத�ர( மி6ெத�  வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ைவ�;-  610101   

,ைமய ஒ��% க�'ட( வட%& ேநா%கிய/

1.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ(ேப.கா- நக- வா-� 2 , 2.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�மா� ேகாவ�6 ெத� வட%& 

ச
னதி. ெத� ேமல. ெத�-2 , 3.ைவ�;- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� ெத
பாதி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ேசாழ?கந68- 

610101, ம?கE- ஓ��%க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& 

பா-.த/

1.&�(ேபA (வ.கி), தி�வாதிைர ம?கல( (ஊ) &�(ேபA வா-� 1 , 2.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட&', 

வா-� 3 , 3.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேதரா%&ள( ேம��பாைளய( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

166 166 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ேசாழ?கந68-  

610101   ,ம%கE- ஓ��% க�'ட( ெத+& ேநா%கிய/

1.ேசாழ?கந68- (வ.கி), தி�வாதிைர ம?கல( (ஊ) ேசாழ?கந68- வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, jர=-  610101   ,ப�
�ற 

ேம+&க�'ட( வட%& ப&தி  கிழ%&பா-.த/ (அைற 

எ�.1)

1.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெந�?கா�டா?&' வா-� 3 , 2.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாதா 

ேகாவ�6 ெத� வா-� 3 , 3.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல ெந�?கா�டா
&' வா-� 3 , 4.தி�வாதிைர 

ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�வாதிைரம?கல( வா-� 3 , 5.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) எcN%கா6 

வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, jர=-  610101   ,ப�
�ற 

ேம+& க�'ட( ெத+& ப&தி கிழ%& பா-.த/ 

(அைற எ�.3)

1.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமலjர=- வா-� 4 , 2.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழைவ�;- 

வா-� 4 , 3.தி�வாதிைர ம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழjர=- ெசௗAராஜ
க�டைளவா-� 4 , 4.தி�வாதிைர ம?கல( 

(வ.கி), ம+5( (ஊ) ப�ரா?&' வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ஆw-.  610101   

,ஒ��%க�'ட( ேம+&ப�A]

1.ஆw- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட ஓைட வா-� 1 , 2.ஆw- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பைழயகாலன� வா-� 1 , 3.ஆw- (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2-1 , 4.ஆw-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) �தியகாலன� வா-� 2 , 5.ஆw- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மாதாேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஒ
றிய ெதாட%க�ப�ள�, ஓடாLேசA  610101  

 ,ஒ��க�'ட( ெத+& ப&தி ேம+& ப�A] வட%& 

ேநா%கிய/

1.ஓடாLேசA  (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 2.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�வத
 ேகாய�6 ப./ வா-� 1 , 

3.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�டார ஓைட. ெத� வா-�   2 , 4.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாதாேகாய�6 ெத� 

வா-� 2 , 5.ஓடாLேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
ன?&' வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� க�ள�%&'. 611101  

 ,ம?கQ- ஓ� க�'ட(, வட%&�ப&தி 

ைமய%க�'ட( கிழ%& ப�A]

1.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத
 ஓடாLேசA வா-� 2 , 2.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) கா=-கீழ. ெத� வா-� 2 , 

3.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) கா=-ேமல.ெத� வா-� 2 , 4.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாதா ேகாவ�6 ெத� ேரா�� 

ெத� வா-� 3 , 5.க�ள�%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பாலியாபர( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, க�ள�%&'  610101 

  ,ஒ��%க�'ட(, ெத
ப&தி. கிழ%& ேநா%கிய/

1.அ'��/ேசA (வ.கி),  க�ள�%&' (ஊ) வட%& ெவள�  வா-� 1 , 2.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) வட%& ெத� வா-� 

1 , 3.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) ெப�மா� ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 4.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) 

ந�.ெத� வா-� 1 , 5.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 6.அ'��/ேசA (வ.கி), 

க�ள�%&' (ஊ) ேரா��ெத� வா-� 1 , 7.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) அ'��/LேசA வா-� 4 , 8.அ'��/ேசA (வ.கி), 

க�ள�%&' (ஊ) மண6ேம� வா-� 4 , 9.அ'��/ேசA (வ.கி), க�ள�%&' (ஊ) ேப�ைட தTசாR- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

173 173 ஆதிதிராவ�டநல /வ%க ப�ள�, ம�த�ப�'ண(. 610001 

  ,�திய ைமய ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி 

வட%&�பா-.த/

1.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைரெத� வா-� 1 , 2.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ம�டப.ெத� வா-� 1 , 

3.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) பாZ-ெத� வா-� 1 , 4.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 

5.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ேரா�.ெத� வா-� 1 , 6.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெகாLச&' கிழ%&. ெத� ந.த( 

வா-� -1 , 7.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெகாLச&' ேமல.ெத�  வா-� 1 , 8.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) 

Z.த(பா' வா-� 1 , 9.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ)  Z.த(பா' வா-� 1 , 10.பழவன%&' (வ.கி),,ம+5( (ஊ) 

ப�லாவ'Nைள வா-� 1 , 11.பழவன%&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) எNேவலி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஆதிதிராவ�டநல /வ%க� ப�ள�, ம�த�ப�'ண(. 

610001   ,ேம+&ப%க ஆOெபOடாO க�'ட( 

ேம+&ப�A]

1.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-� 2 , 2.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கைலஞ-ெத� வா-� 2 , 

3.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி வா-� 2 , 4.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி வா-�  2 , 5.பழவன%&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஆதிதிராவ�டநல /வ%க� ப�ள�, ம�த�ப�'ண(. 

610001   ,வட%& பா-.த �திய ைமய ஒ�� க�'ட(

1.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) M.G.R நக- வா-� 2 , 2.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 2 , 

3.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-�  3 , 4.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ
�வழி ெத� வா-� 3 , 

5.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆசாAெத� வா-� 3 , 6.பழவன%&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) இ�ேவலி வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ஆ�'�பாைளய(  611 101   ,வடப&தி  

ஓ��%க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேம���பாைளய( வா-� 1 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 

ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 3.அ'ய%கமஙகல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ�'�பாைளய( வா-� 1 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ)  ெமய�
 ேரா� ஆ�'�பாைளய( வா-� 1 , 5.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) &ள./ேம��. ெத� 

வா-� 1 , 6.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;?காள�ய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 7.அ'ய%கம?கல( (ஊ) �/ 

ேரா� வா-� 1 , 8.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ)  சK/ெவள� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 அரX ேம6நிைல�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  611101   

,�திய ஓ��%க�'ட(-வட%& க�'ட.தி
 

கிழ%&ப&தி

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி�வா[-  நாைக சாைல வா-� 2 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ப�ட%கா6 ெத� வா-� 2 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஜலாலியா. ெத� வா-� 2 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ர&கான�யா. ெத� வா-�  2 , 5.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2 , 6.அ'ய%கம?கல( 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) மணேகண�. ெத� வா-� 3 , 7.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ராஜா.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல( - 

611101   ,ெத+&�ற ேம+&�பா-.த  ஒ��%க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) நாைகேரா� வா-� 5 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாவ�6 

ெத�வா-� 5 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-� 5 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமலெச�' ெத� வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

179 179 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� ேம+&��ற 

கிழ%&�பா-.த  ஒ��%க�'ட( வட%&�ப&தி   

,அ'ய%கம?கல(-611101

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/காலன� வா-� 5 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  

611101   ,ப�
�ற வட%&ப%க ஒ��%க�'ட(  கிழ%& 

ேநா%கிய/

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழெச�'. ெத� வா-�  4 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�மைன.ெத� 

வா-� 7 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ)    ரய�ல'.ெத� வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  

611101   ,கிழ%& ேநா%கிய வட%& ப&தி ப�
�ற  

ஒ�� க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலெச�'.ெத� வா-� 5 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/மைன. ெத� 

வா-� 7 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) �/.ெத� வா-� 7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� அ'ய%கம?கல(  

611101   ,வட%&ப%க ஒ��%க�'ட(

1.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� வா-�  6 , 2.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� 

வா-�  6 , 3.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' வா-� 8 , 4.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' 

கீழ.ெத� வா-� 8 , 5.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) N6ைல ேதா�� வா-� 8 , 6.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) அ'ய%கம?கல( கீழ.ெத� வா-� 8 , 7.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாமைர%&ள. கீழ.ெத� வா-� 9 , 

8.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) தாமைர%&ள( ெத� வா-� 9 , 9.அ'ய%கம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம��.ெத� 

வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசம?கல( 611 101 

  ,கிழ%&�ப&தி ம?கE- ஒ��%க�'ட( 

ெத+&�ப�A] ேம+& பா-.த/

1.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) எ
ேம நில( நாைக சாைல வா-� 1 , 2.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- 

அ%ரஹார(  வா-�2 , 3.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- கீழ.ெத� வா-� 2 , 4.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) சி.தாந68- ேமல.ெத� வா-� 2 , 5.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- வட%&ெத� வா-� 2 , 

6.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- கீழ ஹAஜனெத� வா-� 2 , 7.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- 

அ�ணாநக- வா-� 2 , 8.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசம?கல( வட%&ெத� வா-� 3 , 9.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ெந�?&' ெமய�
ேரா� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசம?கல( 611 101 

  ,ெத
 �ற ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தாந68- மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத�  வா-� 2 , 2.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ச?கர
 ேம��.ெத� வா-� 3 , 3.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசம?கல( ந�.ெத� வா-� 3 , 4.ேசம?கல(  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-� 3 , 5.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ�'பாைளய( ேதR- சாைல வா-� 3 , 

6.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசம?கல( ெச�'ெத� வா-� 3 , 7.ேசம?கல( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ேசம?கல( 

ேமல.ெத� வா-� 3 , 8.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) தி�வனாத�ர( வா-� 3 , 9.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெந�?&' ெமய�
ேரா� வா-� 4 , 10.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' மி6ெத� வா-� 4 , 11.ேசம?கல(  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ெந�?&' அ%ரஹார( வா-� 4 , 12.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' அ%ரஹார( வா-� 4 , 

13.ேசம?கல(  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெந�?&' கீழ.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, ேம+& ப&தி, 

வட%& பா-.த/.

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) அMயனா- ேகாவ�6 ெத�  வா-� 1 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாவ�6 ெத�  

வா-� 1 , 3.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெத+& அ%ரஹார( வா-� 1 , 4.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) வட%& அ%ரஹார( 

வா-� 1 , 5.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) அMயனா- ேகாவ�6 கீழெத� வா-� 1 , 6.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ப�டாA 

ேகாவ�6 ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� XKதரவ�ளாக(   

,வட%& ப%க �திய  ஒ�� க�'ட( ேம+& ேநா%கிய/

1.XKதரவ�ளாக( (வ.கி), அலிவல(  (ஊ) அலிவல( சாைல XKதரவ�ளாக( வா-� 3 , 2.XKதரவ�ளாக( (வ.கி), அலிவல( (ஊ) 

ப�ள�Zட.ெத� XKதரவ�ளாக( வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, ேம+& �ற ைமய 

ப&தி, வட%& பா-.த/.

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ைகலாசநாத- ேகாவ�6 ெத� வா-� 

1 , 3.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 4.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) பஜைன மட. ெத� வா-� 3 , 

5.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ேகாவ�6 ப./ ஆதிதிராவ�ட- ெத�வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, க��;- 611 101   

,ேம+& �ற �திய ஒ��%க�'ட( கிழ%& பா-.த/.

1.க��;- (வ.கி), அலிவல( (ஊ) &'யான.ெத� க��;- வா-� 4 , 2.க��;- (வ.கி), அலிவல( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட- காலன� 

ெத� க��;- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, கிழ%& �ற.தி
 

ைமய ப&தி, வட%& பா-.த/

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 2 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 2 

, 3.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) சம./வ�ர( வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, அலிவல(  610106   

,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட(, கிழ%& �ற.தி
 

கைடசி ப&தி, வட%& பா-.த/.

1.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) ெப�மா� ேகாய�6 ெத�வா-� 2 , 2.அலிவல( (வ.கி),,ம+5( (ஊ) �/.ெத� வா-� 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

191 191 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� �லிவல(  610106   ,�திய 

ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி வட%& ேநா%கிய/

1.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) வ�h�ேதா�� ெமய�ேரா� வா-� 1 , 2.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( 

(ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� �லிவல(  610106   ,ஒ�� 

க�'ட( ைமய ப&தி ேம+& பா-.த/

1.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) வ�hணKேதா�� அ�ணாகாலன� வா-� 1 , 2.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), 

�லிவல( (ஊ) வ�6வண(ப�ைக வா-� 1 , 3.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) தன�%ெகா�டான���� வா-� 1 , 

4.ெவ?கேடOலர�ர( (வ.கி), �லிவல( (ஊ) வாளவாM%கா6 ெத
கைர வடகைர வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, �லிவல(  610109   ,�திய 

ஒ�� க�'ட( வட%& ப&தி ெத+& பா-.த/ அைற 

எ� 13

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+&. ெத� வா-� 2 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 

, 3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) X�ைபயா�ப��ைள ெத� வா-� 2 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 

5.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�, �லிவல(  610109   

,ேம+& பா-.த வட%& ப%க கிழ%&% க�'ட  ைமய  

ப&தி ஒ�� க�'ட(

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 2 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப��ைளயாேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 

3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழவ Gதி வா-� 2 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி வா-� 2 , 5.�லிவல( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) ேமலவ Gதி வா-� 2 , 6.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+& மடவ�ளாக( வா-� 2 , 7.�லிவல( (வ.கி), ம+5( 

(ஊ) அ(ம
ேகாவ�6 ச
னதி. ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, �லிவல(  610109   

,ஒ��%க�'ட(, கிழ%&�ப&தி ெத+&% க�'ட( 

ெத+& ப�A]

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�.வ�.க.நக- வா-�4 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ%கைர. ெத� வா-� 4 , 3.�லிவல( 

(வ.கி), ம+5( (ஊ) ெச�'. ேதா�� வா-� 4 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ஜி
னா ெத� வா-� 4 , 5.�லிவல( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) ேமலெச�' ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, �லிவல(  610109   

,ெத+&� �ற ஒ��% க�'ட( ேம+& ேநா%கிய 

வட%&� ப&தி

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 4 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேவல?&' சாைல வா-� 4 , 

3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெப�மா� &ள( ேம6கைர  வா-� 4 , 4.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) காமராஜ- ெத� 

வா-� 4 , 5.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேதா�� ெச�'.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள��லிவல(  610109   

,ஒ��%க�'ட(-ேம+&�ப&தி வட%&க�'ட(

1.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) அMயனா- ேகாய�6 ெத�  வா-� 3 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ந�Lெச�'. ெத� 

வா-� 3 , 3.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ச
னதி ெத�  வா-� 3 , 4.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) 

தி�./ைற�;�' சாைல வா-� 3 , 5.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) காத- பா�ஷா சK/  வா-�  3 , 6.�லிவல( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) தி�வாச6 வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள��லிவல(  610109   

,ஒ�� க�'ட( ேம+&�ப&தி  ைமய க�'ட( 

கிழ%& பா-.த/

1.�லிவல(  (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�./ைற�;�' சாைல வா-� 5 , 2.�லிவல(  (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேதா��. ெத� வா-� 

5 , 3.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) காKதி நக- 1 வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

199 199 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள��லிவல(  610109   

,ேம+& பா-.த கிழ%& ப%க �திய வட%&  ஒ�� 

க�'ட(

1.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) காKதி நக- 2 வா-� 5 , 2.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வாளவாM%கா6 வடகைர  வா-� 5 , 

3.�லிவல( (வ.கி),  ம+5( (ஊ) வாளவாM%கா6 ெத
கைர வா-� 5 , 4.�லிவல(  (வ.கி), ம+5( (ஊ) க6ல'.ேதா�� 

வா-� 5 , 5.�லிவல( (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&வ Gதி வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஆதி திராவ�ட- நல /வ%க�ப�ள� கிழ%&�பா-.த  

ஒ��%க�'ட( வட%&�ப&தி   ,ேவல?&'

1.ேவல?&' (வ.கி), ம+5(  (ஊ) பாரதியா- ெத� வா-� 1 , 2.ேவல?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேவல?&'  ெமய�
 ேரா� 

வா-� 1 , 3.ேவல?&'  (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாய�6ெத� வா-� 1 , 4.ேவல?&' (ஊ) ரய�ல' கீழ.ெத� 

வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஆதி திராவ�ட- நல /வ%க�ப�ள�  ேவல?&' - 

610109   ,கிழ%&பா-.த  ஒ��%க�'ட( ெத+&�ப&தி

1.ேவல?&'  (வ.கி), ம+5( (ஊ) ரய�ல' ெத� வா-�  1 , 2.ேவல?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெபAயா- ெத� வா-� 2,1 , 

3.ேவல?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� ெமய�
ேரா� வா-� 1,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, கீழ�ப�ைக 613704   

,ஒ��%க�'ட(,வட%& ப&தி

1.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-� 1 , 2.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) �லிவல( ேரா� வா-� 1 , 

3.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 4.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட- 

ெத� வா-� 1 , 5.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெத
கைர ேவல?&'  வா-� 1 , 6.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெமய�
 

ேரா� வா-� 1 , 7.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, கீழ�ப�ைக 613704   

,ெத+& ப&தி ஒ��%க�'ட(

1.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 2 , 2.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 3.ெப�?&' 

(வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-� 2 , 4.ெப�?&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) அண%&' வா-� 3 , 5.ெப�?&' (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) ேமல%Z.த?&' வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� க6யாணமகாேதவ� 

 613103   ,�திய ஓ��%க�'ட( ேம+&ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ம+5( (ஊ) க6யாணமகாேதவ� வா-� 1 , 2.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ
னவாச6 

வா-�  2 , 3.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  மண�க�'  வா-�  1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, 

க6யாணமகாேதவ�  613103   ,ெத+&�ப&தி  

ஒ��%க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  ேமலண%&'  வா-�  1 , 2.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  

ெகா�டார%&' வா-� 2 , 3.க6யாணமகாேதவ� (வ.கி), ெகா�டார%&' (ஊ)  ம�டப.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  Z�- 610103   

,ேம+& �ற ஒ��%க�'ட( வட%&ப�A] கிழ%& 

பா-.த/

1.Za- (வ.கி), ம+5( (ஊ) Za- வா-� 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  Z�- 610103   

,ெத+& ப&தி ஒ��%க�'ட( கிழ%& பா-.த/

1.Za- (வ.கி), ம+5( (ஊ) கள%&' வா-� 2 , 2.கீழZ.த?&' (வ.கி), Za- (ஊ) கீழZ.த?&' வா-� 3 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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 ந�நிைல�ப�ள� , Z�- 610103   

,வட%& �ற ெத+& பா-.த ைமய ஒ�� க�'ட(

1.நாரணம?கல( (வ.கி), Za- (ஊ) உழன� வா-� 2 , 2.நாரணம?கல( (வ.கி), Za- (ஊ) நாரணம?கல( வா-� 4 , 

3.நாரணம?கல( (வ.கி), Za- (ஊ) ெமாச%&ள(வா-�   3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� காAயா?&' 610106   

 ,�திய ஒ�� க�'ட( ேம+& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப6லாவர( வா-� 1 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெந(ேமலி வா-� 1 , 

3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) இல?ைகLேசA வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� காAயா?&' 610106   

,�திய ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) காAயா?&' வா-� 2 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 2 , 

3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெபா
ேனA�ப�ள(  வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 k கி�hணா உதவ� ெப5( ந�நிைல�ப�ள� 

த�பளா(�லி2-   610106   ,ேம+&ப&தி 

ஆOெபOடாO க�'ட( கிழ%&ப�A] ெத+& 

பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெவ�ளாள. ெத� வா-� 3 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� 

வா-� 3 , 3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாய�6 ெத�  வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 k கி�hணா உதவ� ெப5( ந�நிைல�ப�ள� 

த�பளா(�லி2-   610106   ,ேம+&ப&தி  ேம+& 

ஆOெபOடாO க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 3 , 2.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 4 , 

3.த�பளா(�லி2- (வ.கி), ம+5( (ஊ) வாTj- வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �/�ப.P-  610106 

  ,ஒ��%க�'ட(, ேம+& ப&தி ெத+& பா-.த/

1.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேதR- ேரா� வா-� 1 , 2.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& ேச.தி  காலன� ெத� 

வா-� 1 , 3.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாகாண ெத� வா-� 1 , 4.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வட%& 

ேச.தி  வா-�1 , 5.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெர�'யா- ெத�  வா-� 1 , 6.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தைலயாA 

ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல�ப�ள� �/�ப.P-  610106 

  ,ஓ��%க�'ட( ெத+& ேநா%கிய கிழ%&� ப&தி

1.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத�  வா-� 2 , 2.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாவ�6 

ெத�  வா-� 2 , 3.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) NO�( ெத� வா-�2 , 4.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� 

வா-� 2 , 5.�/�ப.P- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ச.திரக�டைள வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� மா?&'  610103   

,கிழ%& �ற ம?கE- ஓ��% க�'ட( ேம+& 

பா-.த/

1.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) T.T.P.ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 2.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
ேகாவ�6ெத� வா-� 1 

, 3.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 4.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�%Zட. ெத� வா-� 1 , 

5.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட-ெத� ப.த-ெத� வா-�1 , 6.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 

7.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

216 216 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� மா?&'  610103   

,�திய ஒ��%க�'ட( ெத+&ப&தி கிழ%& பா-.த/

1.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�வ�ப�டாைக ேரா��ெத� வா-�1 , 2.மா?&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேம6பாதி வா-� 1 , 

3.மா?&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) Nதலிசா.த?&' வா-� 2 , 4.மா?&'  (வ.கி) ம+5( (ஊ) அகரசா.த?&' வா-� 2 , 

5.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா.த?&'வா-� 3 , 6.மா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�வ�ப�டாைக  வா-�  4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊரா�சி ஓ
றிய /வ%க�ப�ள� கழன�வாச6   

,வட%& ப%க ஒ�� க�'ட( ேம+& பா-.த/

1.க6யாணXKதர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ம�வ.P- வா-� 1 , 2.க6யாணXKதர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கழின�வாச6 வா-�  2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வடகைர   610103   

,ஒ�� க�'ட( ெத+& �ற( கிழ%& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.வடகைர (வ.கி) ம+5( (ஊ) வடகைர வா-� 1 , 2.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
கைர  வா-� 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, வடகைர   610103   

,ஒ�� க�'ட( ெத+& �ற( ேம+& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந(ப��பா' வா-� 1 , 2.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ ெத
கைர வா-� 1 , 3.வடகைர  

(வ.கி) ம+5( (ஊ) உ%கைட வா-�  2 , 4.வடகைர  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;சால?&' வா-�  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ஆ.P- 610103   

,�திய ஒ��%க�'ட( ேம+&ப&தி வட%& ேநா%கிய/

1.ராதாந68- (வ.கி) ஆ.P- (ஊ) ராதாந68- வா-� 1 , 2.ராதாந68- (வ.கி) ஆ.P- (ஊ) ஆ.P- வா-� 1 , 3.ராதாந68- 

(வ.கி) ஆ.P- (ஊ) க�%க?&' வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 அரX ேம6நிைல�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  610103   

,�திய ஓ��%க�'ட( கிழ%& ேநா%கிய ேம+&�ப&தி 

க�'ட(

1.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெர�ைட&ள( வா-� 1 , 2.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பா8சாமிநக- வா-� 1 , 

3.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 4.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 

5.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மி6ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 அரX ேம6நிைல�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  610103   

,�திய ஒ��% க�'ட( ெத+& ப%க( கிழ%& பா-.த/

1.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 2 , 2.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காலன�.ெத� வா-� 2 , 

3.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச�'சாவ'.ெத� வா-� 2 , 4.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&.ெத� வா-� 2 , 

5.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) பழTசாைல.ெத� வா-� 2 , 6.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ(பாள� ேம� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�  

ெத
னவராயந68- 610103   ,�திய ஒ��க�'ட( 

கிழ%&�ப&தி ேம+& ேநா%கிய/

1.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) ெத
னவராயந68- வா-� 3 , 2.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) 

மதக'.ெத� வா-� 3 , 3.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) XகKத
க�டைள வா-� 3 , 4.தி�ெநM�ேப- (வ.கி) 

தி�ெநM�ேப- (ஊ) பால?&' வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

224 224 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�,க�வ?&'    

,கிழ%&� பா-.த  ஒ��க�'ட(

1.க�வ?&' (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) ேமல;தம?களLேசA வா-� 5 , 2.க�வ?&' (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) 

கீழ;தம?களLேசA வா-� 5 , 3.க�வ?&' (வ.கி) தி�ெநM�ேப- (ஊ) க�வ?&' வா-� 5 , 4.க�வ?&' (வ.கி) 

தி�ெநM�ேப- (ஊ) ஆ�'2- வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  

610202   ,ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &
ன�2- வட%&ெத� வா-� 1 , 2.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 

3.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாைல2- ேமல.ெத� வா-� 2 , 4.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாைல2- 

ெமய�
ேரா� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, தி�ெநM�ேப-  

610202   ,ஒ�� க�'ட( ேம+& ப&தி வட%& 

பா-.த/

1.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 1 , 2.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலபாைல2- ஆதிதிராவ�ட- 

ெத� வா-� 2 , 3.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழபாைல2- ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 3 , 4.&
ன�2- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கீழபாைல2- கீழ.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேவ�ப.தா?&'.  

610202   ,�தியஓ��%க�'ட( ெத+&�ப�A] கிழ%& 

ேநா%கிய/

1.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� ஓவள�%&' வா-� 2 , 2.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� 

ஓவள�%&' ெத� வா-� 2 , 3.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ6லி&ள(ெத� ஓவள�%&' வா-� 2 , 4.ேவ�ப.தா?&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- ஓவள%&' வா-�  2 , 5.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( ேவ�ப.தா?&' 

வா-� 1 , 6.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� ேவ�ப.தா?&' வா-�1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேவ�ப.தா?&'.  

610202   ,வட%& ப&தி ஒ��%க�'ட( கிழ%& 

ேநா%கிய/

1.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� ேவ�ப.தா?&' வா-�1 , 2.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� 

ேவ�ப.தா?&' வா-� 1 , 3.ேவ�ப.தா?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) வTசி2- ேவ�ப.தா?&' வா-�  3 , 4.ேவ�ப.தா?&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) வய8- பரம&' வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ப�
னவாச6  610202 

  ,ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி ேம+& ேநா%கிய/

1.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- வா-� 1 , 2.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 1 , 

3.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாR- கீழ.ெத� வா-�1 , 4.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& அ%ரஹார( வா-� 1 

, 5.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�%Zட.ெத� வா-� 1 , 6.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவட- கீழ.ெத� 

வா-� 1 , 7.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ-&' தாமைர&ள.ெத� வா-� 2 , 8.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, ப�
னவாச6  610202 

  ,ம?கE- ஒ��% க�'ட( வட%& ேநா%கிய 

கிழ%&� ப&தி

1.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாR- கைடவ Gதி வா-� 1 , 2.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) மாR- ெத+&. ெத� 

வா-� 1 , 3.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலஅ%ரஹார( வா-� 1 , 4.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆதிதிராவட- 

கீழெத+& ெத� வா-� 2 , 5.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�Lசபா%க( வா-� 2 , 6.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

நமLசிவாய�ர( வா-� 2 , 7.ப�
னவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-�  1,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

231 231 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, /ைர%&'610205   

,ஒ��%க�'ட( வட%& ேநா%கிய/

1.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஈTச6 பண?கைர வா-� 1 , 2.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ/ற%&' 

வா-� 2 , 3.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழெநMேவலி வா-� 3 , 4.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமல/ற%&' வா-� 3 , 5.உமாமேகOவர�ர( (வ.கி) ம+5( (ஊ) சிவனா
டா- ேகாவ�6 வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� �P-.    610205   

,ேம+&�ப&தி ஒ��%க�'ட( கிழ%& ேநா%கிய/

1.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழவ Gதி வா-� 1 , 2.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&வ Gதி வா-�  1 , 3.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமலவ Gதி ெப�மா� ேகாவ�6 ெத� வா-� 1 , 4.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 5.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

சிவ
 ேகாவ�6 ெத� ரய�ல' ெத� வா-� 1 , 6.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) பால.த' ெத� வா-� 1 , 7.�P-  (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ெபAயமி6 ெத� வா-� 2 , 8.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெவ�ளாளா- ெத� ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, �P-.  610205   

,ஓ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி ேம+& ேநா%கிய/

1.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) சனெவள� ப�டவ-.தி வா-� 2 , 2.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%& ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 

, 3.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) நமசிவாய�ர( கீழ.ெத� மழவராய-ெத� வா-� 4 , 4.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) நமசிவாய�ர( 

சிவ
ேகாவ�6 ெத� வா-� 4 , 5.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகா�ைணய' ெத� வா-� 5 , 6.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

மணLசிெத� வா-� 5 , 7.�P-  (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ெத� கா�ெவ�' ேகாணN�%&.ெத� வா-� 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�%காரவாச6   

,ஒ�� க�'ட( கிழ%& ப&தி ேம+& பா-.த/

1.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆல?&' ெமய�
ேரா� வட%& காலன� ெத� வா-� 1 , 2.தி�%கரவாச6  (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) வட%& வ Gதி ேமலவ Gதி ெத+& வ Gதி கீழவ Gதி வா-� 1 , 3.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� வா-� 

2 , 4.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�ணாம
ற( வா-� 2 , 5.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.ேதA 

ேம��ெத� வா-� 2 , 6.தி�%காரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெமய�
ேரா� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�%காரவாச6   

610202   ,ஒ�� க�'ட( ெத+& ப&தி வட%& பா-.த/

1.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெமய�
ேரா� ேகாம6 வா-� 3 , 2.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) D.P.C.ேரா� வா-� 3 

, 3.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேகாம6 அ%ஹார( கீழ.ெத� ேமல.ெத� ெமய�
ேரா� வா- , 4.தி�%கரவாச6 (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) காமரா`ெத� வா-� 4 , 5.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ராதாநTைச காலன�.ெத� ெபAய.ெத� வா-� 4 , 

6.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� வா-� 4 , 7.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) சி
ன.ெத� 

தைலயாAகள( வா-� 4  , 8.தி�%கரவாச6 (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைரேகாம6 வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,வட%& ப%க ப�ரதான க�'ட( ெத+& ேநா%கிய/

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) வ�Qவ- காலண�.ெத� வா-� 12 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), 

Z.தாந68- (ந) சி.தா.த?கைர வா-� 12 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) ஔைவ காலன� கீழ. ெத�  

வா-� 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

237 237 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,�திய ஒ��க�'ட( கிழ%&�பா-./ ெத+&லி�K/ 

w
றாவ/ அைற

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ஔைவ காலன� ேமல. ெத� வா-� 12 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , 

Z.தாந68- (ந) மர%கைட ெமய�
 ேரா� வா-� 11 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அMய
 

ேதா�டLேசA வா-� 1 , 4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) இராஜேகாபாலசாமி ேதா�ட( ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,�திய ஒ��க�'ட( ெத+&�ப&தி கிழ%&�பா-./ 

Nத6 அைற

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) மர%கைட கீழ. ெத� வா-� 10 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, மர%கைட   614102 

  ,ெத+&% க�'ட(

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேத-வட%&. ெத� வா-� 2 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- 

(ந) மர%கைட வட%&. ெத� வா-� 11 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ெத+&.ெத�.  

பைழயேபா�Oெத�   வா-� 11 , 4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேமல.ெத�. கீழ.ெத�. ெமய�
ேரா�  

வா-� 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, ேகாைரயா+ற?கைர 

 614102   ,ேம+& ேநா%கிய ஒ��% க�'ட( வட%& 

ப&தி

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேகாைரயா- ெத+& ெத�  வா-� 1 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), 

Z.தாந68- (ந) ேகாைரயா- வட%& ெத�   வா-� 1 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) வ உ சி காலன�    

 வா-� 1 , 4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி), Z.தாந68- (ந) ேகாைரயா- கீழ. ெத�   வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஆ%Oேபா-� ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள�, 

Z.தாந68- 614102   ,கிழ%& �ற ப�ரதான ஒ��% 

க�'ட( ைமய ப&தி ேம+& ேநா%கிய/ 

(கைலயர?க() ப�ளா% 3

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெஜகனாதப��ைள ெத�  வா-�  9 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) 

ெல�Xமா?&' கைட. ெத�  வா-�  4 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ஆOப.திA ைல
  வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஆ%Oேபா-� ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள�, 

Z.தாந68- 614102   ,கிழ%& �ற ப�ரதான ஒ�� 

க�'ட( வட%& �ற( (Nத6 அைற ப�ளா% -3) 

ேம+& ேநா%கிய/

1.Z.தாந68- (ந) ேந�ஜி ேரா�  வா-� 7 , 2.Z.தாந68- (ந) �ள�ய?&' ெத+&.ெத� வா-� 7  , 3.Z.தாந68- (ந) 

�ள�ய?&' வட%&. ெத� வா-�  7 , 4.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) �ள�ய?&' கீழ.ெத�  வா-� 6 , 

5.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) �ள�ய?&' ந�.ெத� வா-� 6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஆ%Oேபா-� ெம�A% ேம6 நிைல�ப�ள�, 

Z.தாந68- 614102   ,ெத+& ப%க �திய ஒ�� 

க�'ட( 2வ/ அைற வட%& ேநா%கிய/ (ப�ளா%-1)

1.Z.தாந68- (ந) காKதி நக-  வா-�  7 , 2.Z.தாந68- (ந) ஆசா. ேரா� வா-� 8 , 3.Z.தாந68- (ந) சிவ
ேகாய�6 

ெத�வா-� 8 , 4.Z.தாந68- (ந) அ�/6 ரpமா
 ேரா� வா-� 8 , 5.Z.தாந68- (ந) ைசய. உேச
 ேரா�வா-� 8 , 

6.Z.தாந68- (ந) ஆOப.திA ேரா�வா-� 8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

244 244 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, பன?கா�டா?&'   

,எO எO ஏ க�'ட(

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெல�Xமா?&' கீV.ெத�  வா-�  5 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) 

ேமல�பன?கா�டா?&'  வா-� 5 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) பன?கா�டா?&'  வா-� 5 , 

4.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) கீVபன?கா�டா?&'  வா-� 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள�, ெல�Xமா?&' 

614102   ,ெத+& ப&தி

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) க(ப- ெத� வா-�  4 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) காமராஜ- 

காலன�  வா-�  4 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெல�Xமா?&' ேமல. ெத�  வா-�  5 , 4.ெல�Xமா?&' 

(வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ச.திர(சK/  வா-� 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள�, ெல�Xமா?&'   

,க�'ட.தி
 வட%& ப&தி

1.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ெகாரடாLேசA ேரா�  வா-� 3 , 2.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) 

ேதா�டLேசA வட%&. ெத� வா-� 3 , 3.ெல�Xமா?&' (வ.கி) , Z.தாந68-(ந) ேதா�டLேசA ெத+&. ெத�  வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�(ஆ�க� ) ேம+&��ற 

ப�ரதான ஒ��%க�'ட(   ,Z.தாந68--614101

1.Z.தாந68- (ந) ேந� ைல
  வா-� 18 , 2.Z.தாந68- (ந) ரpமான�யா ெத� வா-� 18 , 3.Z.தாந68- (ந) 

கமாலியா ெத� வா-� 18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள�(ஆ�க� ) கிழ%&�ற 

ெத+&�ப&தி அைற ஒ��%க�'ட(    ,Z.தாந68--

614101

1.Z.தாந68- (ந) ஜமாலியா ெத�  வா-�   6 , 2.Z.தாந68- (ந) &�%க' ெத� வா-� 6 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அரசின- ஆ�க� ேம6நிைல�ப�ள� Z.தாந68--  

614101   ,ப�ரதானக�'ட( கிழ%&�ப&தி 

�ைழய�
வாய�லி
 வல/ப%க( உ�ள  Nத6 அைற

1.Z.தாந68-  (ந) இOமாய�6  ெத�  வா-� 19 , 2.Z.தாந68- (ந) ஜாவ�யா. ெத�  வா-� 19 , 3.Z.தாந68- (ந) 

nAயா ெத� வா-�19 , 4.Z.தாந68- (ந) ஹமoதியாெத� வா-� 19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அலா]தG
 உதவ�ெப5( ெதாட%க�ப�ள�,  நாக
&' 

614101   ,�திய ெத+& ப&திம?கQ� ஓ��%க�'ட( 

கிழ%&பா-.த/

1.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) நாக?&' வட%&. ெத� வா-� 23 , 2.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

அ(ம
ேகாய�6 ெத�வா-� 23 , 3.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அ(ம
ேகாய�6 சK/ வா-� 23 , 4.ப��த&' 

(வ.கி) , Z.தாந68- (ந) காத- பா�சா. ெத� வா-� 23 , 5.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) நாக?&' ேமல.ெத� 

வா-� 23

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசின- ெப�க� ேம6நிைல�ப�ள� Z.தாந68-  

614101   ,வட �ற �திய க�'ட( ெத+&ப&திய�6 

கிழ%&பா-./ (ைமய%க�'ட()

1.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ெசௗக. அலி ெத�  வா-� 21 , 2.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ந.த-கன� 

ேரா� வா-� 22 , 3.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ஆசா. நக- வா-� 21 , 4.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

தமிழ- ெத� வா-� 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

252 252 அரசின- ெப�க� ேம6நிைல�ப�ள� Z.தாந68-  

614101   ,வட%& �ற க�'ட.தி
 வட%& ப&தி

1.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அ
வாAய.ெத� வா-� 22 , 2.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) வ�.ப�.எ( ேரா� 

வா-� 22 , 3.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) கா�ெவ�'. ெத� வா-� 23 , 4.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

க�'ய�ப- ெத� வா-� 22 , 5.ப��த&' (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ெச?கேம��. ெத� வா-� 24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 அரசின-  ேம6நிைல�ப�ள�  (ெப�க�) 

Z.தாந68--614101   ,வட%&பா-.த  �திய 

ஒ��%க�'ட( ேம+&�ப&தி

1.Z.தாந68- (ந) ெபAயகைட. ெத� வா-� 20 , 2.Z.தாந68-  (ந) அ%கைர �/.ெத� வா-� 24 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� (ெப�க�) Z.தாந68--

614101   ,வட%&�ற கிழ%&�பா-.த  �திய 

ைமய%க�'ட( ேம+&�ப&தி

1.Z.தாந68-  (ந) மOஜGதியா ெத� வா-� 21 , 2.Z.தாந68-  (ந) ெசௗக.அலி ெத� வா-� 21 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஜாமியா ெதாட%க�ப�ள�, Z.தாந68-  614101   

,வட%& ப&தி  ஒ��%க�'ட( ெத+&� பா-./ 

ேம+கிலி�K/ w
றாவ/ அைற

1.Z.தாந68- (ந) ெபAய ெத� வா-� 17 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஜாமியா ெதாட%க�ப�ள�, Z.தாந68-  614101   

,ஒ��%க�'ட( ெத+&ப&தி  வட%&�பா-./ 

ேம+கிலி�K/ இர�டாவ/ அைற

1.Z.தாந68-  (ந) ேமல. ெத� வா-� 16 , 2.Z.தாந68- (ந) சி
ன�ப�ள�. ெத� வா-�  16 , 3.Z.தாந68- (ந) 

ஜி
னா ெத� வா-� 20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ம
பா உ6 உலா ேம6நிைல�ப�ள�, Z.தாந68-   

614101   ,கிழ%&ப&திஒ��%க�'ட(  ேம+&பா-./ 

மா'�ப' அ�ேக Nத6 அைற

1.இராமநாத
ேகாவ�6, (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேம6ெகா�டாலி ைல
 ெத+& ெத� வா-� 14 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 

(வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேம6ெகா�டாழி வட%& ெத� வா-� 14 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) 

ேம6ெகா�டாழி தமிழ- ெத� வா-� 13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ம
பா உ6 உலா ேம6நிைல�ப�ள�, Z.தாந68-   

614101   ,ப�ரதான ஒ��க�'ட( வட%&� ப&தி 

ெத+&பா-./

1.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ேமல�ப�ள� ைல
 வா-� 15 , 2.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , 

Z.தாந68- (ந) பாM%கார. ெத� வா-� 15 , 3.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) �/.ெத�  வா-� 15 , 

4.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) ஹாஜியா- ெத� வா-� 15 , 5.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- 

(ந) கமாலியா. ெத� வா-� 18 , 6.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) அ�/6 ரpமா
 ேரா� வா-� 15 , 

7.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- (ந) வ�னாயக- ேகாவ�6 ெத� வா-� 14 , 8.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , 

Z.தாந68- (ந) மர%கைட ப�டாA ேகாவ�6 ெத�                         , 9.இராமநாத
ேகாவ�6 (வ.கி) , Z.தாந68- 

(ந) மர%கைட  ெத+&.ெத� வா-� 13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

259 259 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, ;தம?கல(  

614101   ,�திய ெத+& க�'ட(  வட%&�பா-./  

ேம+%&ப&தி வ%ராந68-

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலக�ணLச?&' வா-� 1 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழக�ணLசா?&' 

வா-� 1 , 3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ%கைர.ெத� வா-� 1 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வ%ராந68- 

�/.ெத� வா-� 1 , 5.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;தம?கல( �/.ெத� வா-� 1 , 6.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

;தம?கல( ெத+&.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள�, ;தம?கல(  

614101   ,�திய கிழ%& �ற க�'ட(

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 2 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஆசா.ெத� வா-� 2 , 

3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) மகjமியா ெத� வா-� 2 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஜாகீ-உேச
 ெத� வா-� 2 

, 5.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 6.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள�. ;தம?கல(, ேம+&��ற ப�ரதான 

ஒ��% க�'ட(   ,;தம?கல(  614101

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;தம?கல( �/.ெத� வா-� 1 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ;தம?கல( 

ெத+&.ெத� வா-� 3 , 3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) சலாம. ெத� வா-� 3 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

வ%ராந68- அALன.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 ஊ.ஒ.ந.நி. ப�ள�. ;தம?கல(, ;தம?கல(  614101   

,ெத+& ப&தி ேம+& பா-.த ஒ��% க�'ட(

1.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) நG-ம?கல( வா-� 3 , 2.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேகா�டக( வா-� 3 , 

3.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப%கீ-மOதா
 ெத� வா-� 3 , 4.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காய�ேதமி6ல. ெத� 

வா-� 3 , 5.வ%ராந68- (வ.கி) ம+5( (ஊ) தG
 ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 .ஊ.ஒ.ந.நி ப�ள� ேவQ%&'  610102   ,ெத+&ப&தி 

�திய ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ ெத+&ப&தி

1.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேகா(;- அ%ரஹார(  வா-� 1 , 2.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) 

ேகா(;- ந�.ெத� வா-�   1 , 3.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ)   ஆ+ற?கைர ேமல.ெத�  வா-�    1 , 

4.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) கீழ.ெத� வா-�  1 , 5.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ஆ+ற?கைர. 

கீழ. ெத�  வா-�   1,2 , 6.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' ந�.ெத� வா-�  2 , 7.அகரேவQ%&' 

(வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' கிழ%& ெமய�
ேரா�  வா-�   2 , 8.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' 

அ%ரஹார(  வா-�   2 , 9.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' ெத+& ெமய�
ேரா�  வா-�   2,3 , 

10.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ேவQ%&' ேமல.ெத� வா-�  3 , 11.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) 

ேவQ%&' ஆ+5�பால( வா-�  3 , 12.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ம?களா�ர( வட%&.ெத� வா-�  3 , 

13.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) ம?களா�ர( ந�.ெத� வா-�  3 , 14.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) 

ம?களா�ர( ெத+& ெத�  வா-�   3 , 15.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) கடமனா?&' ெத� வா-�  3 , 

16.அகரேவQ%&' (வ.கி), ேவQ%&' (ஊ) மாள�ைக.திட6 வா-�  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

264 264 .ஊஒநநிப�ள� ேவQ%&'  610102   ,வட%&�ற 

ஓ��% க�'ட( ேம+&�பா-./ வட%&�ப&தி

1.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய�6 ேமல.ெத�  வா-�   1 , 2.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

காள�ய(ம
 ேகாய�6 கீழெத�  வா-�   1 , 3.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெச(ம
 திட6 வா-�  1 , 4.சி.தன%&'(வ.கி) 

ம+5( (ஊ) காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத+&ெத� வா-�  1 , 5.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&'ேமல.ெத� வா-�  1 

, 6.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' ந�.ெத� வா-�  1 , 7.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ராஜேகாபால சாமி ெத� 

 வா-� 1 , 8.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' ெமய�
 ேரா� கீழ.ெத� வா-�   1 , 9.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேவQ%&' அ?காள(ம
 ேகாய�6 ெத�   வா-�    2 , 10.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' சிவ
ேகாய�6 

ெத�  வா-�   2 , 11.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேவQ%&' வட%&.ெத�  வா-�   2 , 12.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேவQ%&' ேரா��.ெத� வா-�   2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 .ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� சி.த
ன%&' 610102  

 ,�திய க�'ட( ெத+& பா-.த/

1.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தன%&' ெமய�
ேரா��.ெத� வா-�  2 , 2.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தன%&' 

நாv�.ெத� வா-�  2,3 , 3.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.தன%&' காலன�ெத� வா-�  2,3 , 4.சி.தன%&'(வ.கி) 

ம+5( (ஊ) சி.தன%&' கீழ.ெத� வா-�    2,3 , 5.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க-ணாR- கீழ.ெத� வா-�  2,3 , 

6.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க-ணாR- ேமல.ெத� வா-�  2,3 , 7.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க-ணாR- 

&'யான.ெத� வா-�  2,3 , 8.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) க6ல'.ெத� வா-�  2,3 , 9.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

வடபாதி ெமய�
 ேரா� ெத�  வா-�    2,3 , 10.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி கீழ.ெத� வா-�  2,3 , 

11.சி.தன%&'(வ.கி) ம+5( (ஊ) வடபாதி &'யான.ெத� வா-�  2,3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� ெவ?கார(ேபைர2-  610102   ,ேம+& 

க�'ட( ெத+&ப&தி  கிழ%&�பா-./

1.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) எட.ெத� வா-� 1 , 2.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) 

wல?&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 3.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) wல?&' அ%ரஹார(  வா-� 1 , 

4.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) wல?&' ெபAய.ெத� வர-� 1 , 5.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி 

wல?&' (ஊ) நிமிலிLேசA வா-� 1 , 6.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) ெவ?கார( ேபைர2- 

ேரா��.ெத� வா-� 1 , 7.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) ஜGவாெத� வா-� 1 , 8.ெவ?கார(ேபைர2- 

(வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) காலண�.ெத� வா-� 1 , 9.ெவ?கார(ேபைர2- (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) 

ெவ?கார(ேபைர2- கீழ.ெத� வா-� 1
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29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

267 267 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%கப�ள�, அAேவலி க��;-   

,�திய க�'ட(  கிழ%&� ப&தி, வட%&�பா-.த/.

1.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 2 , 2.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) �னவாச6 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 3 , 3.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) �னவாச6 கீழ.ெத� வா-� 3 , 4.�னவாச6 (வ.கி), 

பாரதி wல?&' (ஊ) ெநாLசி&' வா-� 4 , 5.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) க��;- அ%ரஹார( வா-� 4 , 

6.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) க��;- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 4 , 7.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) 

;பதிராஜ�ர( ெத� வா-� 4 , 8.�னவாச6 (வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) அறிவE- &'யான.ெத� வா-� 4 , 9.�னவாச6 

(வ.கி), பாரதி wல?&' (ஊ) அறிவE- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊ. ஒ. /வ%க�ப�ள� ;Kதாழ?&'  610102   ,வட%& 

பா-.த �திய க�'ட(, கிழ%&�ப&தி

1.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) அ
னவாச6 ெமய�
ேரா� (ஓ�டLச�' ெத� .பKதல' ெத� , 2.;Kதாழ?&'(வ.கி ) 

ம+5( (ஊ) ;Kதாழ?&' ெத�  வா-� 1 , 3.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) மதக'. ெத� வா-� 1 , 4.;Kதாழ?&'(வ.கி 

) ம+5( (ஊ) ப�டார. ெத� வா-� 1 , 5.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ;Kதாழ?&'  ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 

6.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1, 2 , 7.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர. ெத� வா-� 2 , 

8.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) காலண�. ெத� வா-� 2 , 9.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) அ
னவாச6 ெத� வா-� 2 

, 10.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� வா-� 2 , 11.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஈழ?ெகா�டா
 வா-� 2,3 

, 12.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ேமலமணலி Nத6 ெத� வா-� 3 , 13.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ேமலமணலி 

இர�டா( ெத� வா-� 3 , 14.;Kதாழ?&'(வ.கி ) ம+5( (ஊ) ேமலமணலி w
றா( ெத� வா-� 3 , 15.;Kதாழ?&'(வ.கி ) 

ம+5( (ஊ) ேமலமணலி நா
கா( ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊ.ஒ./வ%க�ப�ள� கீழமணலி  610103   

,வட%&�பா-.த ம?கE� ஓ��%க�'ட(

1.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) N�ட( வ�ணா-&'ய���� வா-� 1 , 2.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) N�ட( 

காலன�.ெத� வா-� 1 , 3.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKதனா?&' வட%&.ெத� வா-� 1 , 4.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேசKதனா?&' காலண�.ெத� கீழ.ெத� வா-� 1 , 5.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKதனா?&' &'யான. ெத� 

வா-� 1 , 6.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 7.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி 

அ%ரஹார( வா-� 2 , 8.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி ந�.ெத� வா-� 2 , 9.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

கீழமணலி ெத+&. ெத� வா-� 2. 3 , 10.கீழமணலி (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழமணலி வட%&. ெத� வா-� 3 , 11.கீழமணலி 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) காரநாத
 ேகாய�6 ெத� வா-� 3
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 42 of 51



29   நாக�ப��ன	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
168   திவா�� 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

270 270 ஊரா�சி ஒ
றிய   ந�நிைல�ப�ள�, ஓைகேபைர2-  

610206   ,�திய ெத+& ப&தி ஒ��% க�'ட( கிழ%&� 

பா-.த/, வட%&�ப&தி.

1.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) வட%& ெத� வா-� 1 , 2.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) சிவ
ேகாய�6  

ெத�  வா-� 1 , 3.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) அ%ரஹார( வா-� 1 , 4.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) 

ந�.ெத� வா-� 1 , 5.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஆ+ற?கைர ெத� வா-�  1,2 , 6.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) 

ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-�  2 , 7.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத�  வா-�  2 , 8.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி 

) ம+5( (ஊ) அ�ணாகாலண� வா-�  2 , 9.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ஜGவாெத� வா-�  2 , 10.ஓைக�ேபைரv- 

ஊரா�சி ேரா��. ெத�  வா-�   2 , 11.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ராமா�ஜ( மணலி ேமல.ெத�  வா-�  3 , 

12.(ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) ராமா�ஜ( மணலி கீழ.ெத�  வா-�  3 , 13.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( 

(ஊ) நாகராஜ
 ேகா�டக( காலண�.ெத�  வா-� 3 , 14.ஓைக�ேபைர2- ( வ.கி ) ம+5( (ஊ) நாகராஜ
 ேகா�டக(  வா-� 

3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ேவ�உைடயா- நநி.ப�ள� பைழய=-  610110   

,�திய ஒ��%க�'ட( ெத+&� பா-.த/, ேம+&� 

ப&தி, Nதலா( அைற.

1.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) சாதி%பா�சாெத� வா-� 1 , 2.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) &'யான.ெத� வா-� 2 , 

3.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) ேகா(;- ெத+& வட%& வா-� 1,2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ேவ�உைடயா- நநி.ப�ள� பைழய=-  610110   

,ேம+&� ப&தி ப�ரதான க�'ட(

1.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) அAசன.ெத� ேம+& கிழ%& வா-� 1 , 2.பைழய=- (வ.கி)ம+5((ஊ) வடக�டைள 

அAசன.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, வடபாதிம?கல(  

610206   ,ப�ரதான% க�'ட( ெத+&�பா-.த/ 

ேம+&�ப&தி

1.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ;ச?&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 2.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ;ச?&' கீழ.ெத� 

வா-� 1 , 3.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) மாய=- வா-� 1 , 4.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ெமய�
ேரா� 

&'யான.ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க �ப�ள�, வடபாதிம?கல(  

610206   ,ப�ரதான% க�'ட( வட%& பா-.த/ கிழ%& 

ப&தி

1.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) �னவாச6 ெபAயெத� வா-� 2 , 2.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) ெதY?&.ெத� 

வா-� 2 , 3.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) �னவாச6 ந� &'யான.ெத� வா-� 2 , 4.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) 

வ�.எO.' ெத� வா-� 2 , 5.வடபாதிம?கல( (வ.கி)ம+5((ஊ) �னவாச6 ேமல.ெத� வா-� 2
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168   திவா�� 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

275 275 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, உLசிவா' 

கிள�ய=- கிராம(  610206   ,�திய க�'ட( 

வட%&�ப&தி ேம+&�பா-.த/

1.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ஆ+ற?கைர ேநதாஜி ெத� வா-� 3 , 2.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

உLசிவா' ஒ.தெத� வா-�4 , 3.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ெகா.P- ேரா�. ெத� வா-� 3 , 4.கிள�ய=-(வ.கி) 

வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' வட%& ெத�  வா-�  3 , 5.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' ெத+&.ெத� 

வா-�  3 , 6.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ேசாலLசி வா-� 3 , 7.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

&லமாண�%க( ேரா�� ெத+& வா-� 3 , 8.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) ெப�மா� ேகாவ�6ெத�  வா-� 4 , 

9.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- &'யான.ெத� வா-� 4 , 10.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

கிள�ய=- மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 11.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- மாதாேகாய�6 ெத� 

வா-� 4 , 12.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- '?கி.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, உLசிவா' 

கிள�ய=- கிராம(  610206   ,�திய க�'ட( 

ெத+&�ப&தி ேம+&�பா-.த/

1.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- ேமல ஆதிதிராவ�ட-ெத� வா-� 4 , 2.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( 

(ஊ) கிள�ய=- தாமைர%&ள( வா-� 4 , 3.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- வட%&.ெத� வா-� 4 , 

4.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கிள�ய=- ெத+&.ெத� வா-� 4 , 5.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) 

ப�.ப�ளா% ெத� வா-� 4 , 6.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) வாM%கா6 கைர.ெத� வா-� 4 , 7.கிள�ய=-(வ.கி) 

வடபாதிம?கல( (ஊ) ஆ+ற?கைர ேம+&. ெத� வா-� 4 , 8.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) இர�ைட. ெத� 

வா-� 4 , 9.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' தாமைர%&ள( ெத� வா-� 4 , 10.கிள�ய=-(வ.கி) 

வடபாதிம?கல( (ஊ) உLசிவா' தாமைர%&ள( ெத� வா-� 4 , 11.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) &லமாண�%க( 

ேரா� வட%&.ெத� வா-� 4 , 12.கிள�ய=-(வ.கி) வடபாதிம?கல( (ஊ) கீழ உLசிவா'. ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊ.ஒ.ந.நி.ப�ள� அALசKதிர�ர(  610206   ,ேம+&� 

ப&தி ப�ரதான ஒ��% க�'( ெத+&�பா-.த/

1.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) Xப.திய( வா-� 1 , 2.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) ெந�?கைர வா-� 1 , 

3.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) இளம?கல( வா-� 1 , 4.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) இளம?கல( &'யானவ- ெத� 

வா-� 1 , 5.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) தி�டேசA வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைலப�ள�, அALசKதிர�ர( 

610206, வட%& ஒ��%க�'ட( ைமய அைற, ெத+& 

பா-.த/

1.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) அALசKதிர�ர( &'யான.ெத� வா-� 2 , 2.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) 

அALசKதிர�ர(  கைட.ெத�,ெமய�
ேரா� வா-� 3 , 3.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) அALசKதிர�ர( வட%&.ெத� வா-� 

3 , 4.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 3 , 5.அALசKதிர�ர((வ.கி )ம+5((ஊ) கலிம?கல( நாகராஜ
 

ேகா�டக( வா-� 3
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

279 279 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� ��ளம?கல(  610206   

,ப�ரதான ஒ��% க�'ட( nலக.திலி�K/  

ெத+&�பா-.த/ ேம+&�ப&தி க�'ட(

1.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ெப�மா� ேகாய�6 கிழ%& அ%ரஹார( ெமய�
 ேரா� ெத� , 

2.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) இKதிராகாKதி காலன� வா-� 1 , 3.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) மகா.மாகாKதி ெத� வா-� 

1 , 4.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 1 , 5.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ெமய�
 ேரா� 

ேம+& அ%ரஹார. ெத� வா-� 1 , 6.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) வட%& �/.ெத� வா-� 1 , 

7.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) கா.தவராய
 ெத� வா-� 1 , 8.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) கீழ ஆதிதிராவ�ட- ெத� 

வா-� 1 , 9.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ேமல ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 அரசின- ேம6நிைல�ப�ள� ��ளம?கல(  610206   , 

ேம+&�ப&தி ப�ரதான  க�'ட(  ெத+& பா◌ா◌்.த/

1.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ந.த( ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 2.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ந.த( &'யான.ெத� 

வா-� 2 , 3.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ந.த( காலன�. ெத� வா-� 2 , 4.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ஊ�'யாண� 

ெமய�
 ேரா� வா-� 3 , 5.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ஊ�'யாண� வட%& காலன�.ெத� வா-� 3 , 

6.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ஊ�'யாண� ெத+& காலன�.ெத� வா-� 3 , 7.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) Nதலியா- 

ெத� ஊ�'யாண� வா-� 3 , 8.��ளம?கள((வ.கி)ம+5((ஊ) ேவளா- ெத�  வா-�  3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 ஊ.ஓ.ெதாட%க�ப�ள� கா%ைகயா'- சா.த=-   

,கிழ%&�ற �திய ஒ��%க�'ட( ெத+& பா◌ா◌்.த/

1.கா%ைகயா' (வ.கி) பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' ேமல.ெத� வா-� 2,3 , 2.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

மKைத%கார. ெத�  வா-� 3 , 3.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' மாAய(ம
 ேகாவ�6 ெத� வா-� 3 , 

4.கா%ைகயா'(வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' கீழ.ெத� வா-� 3 , 5.கா%ைகயா'(வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' 

ஆ+ற?கைர. ெத� வா-� 1 , 6.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 

7.கா%ைகயா'(வ.கி)பைழய=- (ஊ) கா%ைகயா' ப��ைளயா- ேகாவ�6 ெத� வா-� 2 , 8.கா%ைகயா' (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

கா%ைகயா' N�க
ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 9.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- வட%&. ெத� வா-� 3 , 

10.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- அ%ரஹார(  ெத+&. ெத� வா-� 3 , 11.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

சா.த=- கீழ.ெத� வா-� 3 , 12.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- ெத+&. ெத� வா-� 3 , 13.சா.த=- 

(வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- ந�.ெத� வா-� 3 , 14.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- காள�ய(ம
 ேகாய�6 

ெத� வா-� 3
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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

282 282 ஊ.ஓ.ெதாட%க�ப�ள� கா%ைகயா' சா.த=-   

,ேம+&�ப&தி ஒ��% க�'ட( ெத+&�பா-.த/

1.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) ந
ன�ம?கல( ெமய�
 ேரா� வா-� 4 , 2.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

ந
ன�ம?கல( காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 3.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) ந
ன�ம?கல( அ%கைர.ெத� 

வா-� 4 , 4.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சKைதெவள� ேமல.ெத� வா-� 4 , 5.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) 

சKைதெவள� கீழ.ெத� வா-� 4 , 6.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சKைதெவள� ெமய�
 ேரா� வா-� 4 , 7.சா.த=- 

(வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- மாAய(ம
 ேகாய�6ெத� வா-� 3 , 8.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- 

ேதா��.ெத� வா-� 3 , 9.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- கீழ.ெத� வா-� 3 , 10.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- 

(ஊ) சா.த=- ெத+&.ெத� வா-� 3 , 11.சா.த=- (வ.கி)பைழய=- (ஊ) சா.த=- காள�ய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள�, பா��&'- 614101   

,வடகிழ%& ஒ��%க�'ட( ெத+&�பா-.த 

கிழ%&�ப&தி

1.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) தி�வ�Qவ- நக- வா-� 1 , 2.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ெபAயெத� வா-� 2 , 

3.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள�, பா��&'- 614101   

,ேம+&�பா-.த வட%& க�'ட(

1.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ெலன�
 ெத� வா-� 3 , 2.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) பால
 நக- வா-� 3 , 

3.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) அ(ேப.கா- ெத� வா-� 3 , 4.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) சீன�வாச நக- வா-� 3 , 

5.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ஜGவாெத� வா-� 4 , 6.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) பாரதி நக- வா-� 4 , 

7.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) அ�ணாநக- வா-� 3 , 8.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) வ�.ப�.எ( ெத� வா-�   2 , 

9.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) கா.தாய�அ(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 10.ெகா.த?&'(வ.கி)ம+5( (ஊ) ேதா��. ெத� 

வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊ.ஓ.ந.நி.ப�ள� வடேகாவ=-  614102    

,வட%&�பா-.த ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி

1.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 1 , 2.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &Lசிபாைளய.ெத� வா-� 1 , 

3.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா-ேகாவ�6 ெத�. வா-� 1 , 4.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

காள�ய(ம
ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 5.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யானெத� கிழ%& வா-� 2 , 6.வடேகாவ=- 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� வட%& வா-� 2 , 7.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� ேம+& வா-� 2 , 

8.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான.ெத� ெத+& வா-� 2 , 9.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 3 

, 10.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+& ெத� வா-� 3 , 11.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&.ெத� வா-� 3 , 

12.வடேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ஜGவா.ெத� வா-� 3
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

286 286 ஊரா�சிஒ
றிய./வ%க�ப�ள� ெத
ேகாவ=-6 14102  

 ,வட%&�பா-.த �திய ஒ��%க�'ட( கிழ%&�ப&தி

1.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத
ேகாவ=- வட%&.ெத� வா-� 1 , 2.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

Nதலியா- ெத� வா-� 1 , 3.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந�.ெத� வா-� 1 , 4.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ேமல.ெத� வா-� 1 , 5.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) காலன�.ெத� வா-� 2 , 6.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெத+& ெத� வா-� 2 , 7.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 8.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ைத%கா6 வா-� 2 , 9.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெத+&ப�ைக வா-� 2 , 10.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ)  

வா%ேகா�ைடெமய�
ேரா� வா-�-3    , 11.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வா%ேகா�ைட கீழ.ெத� வா-� 3 .ெத� 

வார , 12.ெத
ேகாவ=- (வ.கி) ம+5( (ஊ) வா%ேகா�ைட ேமல.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, மTசனவா' -  

மண%கைர 614 101   ,கிழ%&�பா-.த ஒ��% க�'ட( 

ெத+&�ப&தி

1.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) மTசனவா' வட%&.ெத�  வா-� 1 , 2.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) 

ஜGவா.ெத� வா-� 1 , 3.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) மண%கைர வா-� 1 , 4.தி�ராேமOவர( (வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) ெவ��%&ள( வா-� 2 , 5.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) தி�ச%திN+ற( வா-� 3 , 

6.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) �ற%ேகா�டக( வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�ராேமOவர(   

,�திய ஒ��%க�'ட( கிழ%&ப&தி ெத+&பா◌ா.த/

1.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) தி�ராேமOவர( ேகாய�6ெத� வா-�4 , 2.தி�ராேமOவர( (வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) தி�ராேமOவர( அAசன.ெத�  வா-�  3 , 3.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) 

தாமைர%&ள( ெத� வா-� 7 , 4.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேசன%கைர.ெத� வா-� 2 , 5.மTசனவா'(வ.கி)  

தி�ராேமOவர( (ஊ) ;%&ள. ெத� வா-� 1 , 6.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) சி.தி வ�னாயக- ேகாய�6 ெத� 

வா-� 1 , 7.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) க�வ%&ள( வா-� 2 , 8.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) 

சி
ன%க
ன� ேதா�� வா-� 2 , 9.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேசன%கைர ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 

10.மTசனவா'(வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) Z�பாLசி% ேகா�ைட &'யான.ெத� வா-� 2 , 11.மTசனவா'(வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) Z�பாLசி% ேகா�ைட ந.த( அAசன.ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊஒ.ந.நி.ப�ள� , தி�ராேமOவர(  614101   

,ெத+&�ப&தி ஒ��க�'ட(  வட%&�ப&தி 

ேம+&�பா-./

1.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ெச?ைகேம� கைட.ெத� வா-� 3 , 2.தி�ராேமOவர( (வ.கி) 

தி�ராேமOவர( (ஊ) ெச?ைகேம� கீழ.ெத� வா-� 4 , 3.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேகா�டகLேசA  

ெமய�
 ேரா� வா-� 4 , 4.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) சி.தி வ�நாயக- ேகாய�6 ெத� வா-� 4 , 

5.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ேகா�டகLேசA ேமல.ெத� வா-� 4 , 6.தி�ராேமOவர( (வ.கி)  

தி�ராேமOவர( (ஊ) ப�ள�வாச6 ெத� வா-� 4 , 7.தி�ராேமOவர( (வ.கி) தி�ராேமOவர( (ஊ) ஜGவா.ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

290 290 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள�,த�ண G-&
ன( - 

614101   ,ேம+&�பா-.த பைழய ஒ��%க�'ட( 

ெத+&�ப&தி

1.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) அMய(ேப�ைடேரா��ெத�  வா-� 1 , 2.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) ப��ைளயா- 

ேகாய�6 ெத� வா-� 1 , 3.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) வட%&. ெத�  ெத+&. ெத� வா-� 2 , 4.ஓவ-LேசA (வ.கி) 

ம+5( (ஊ) பைழய கா%ைகயா' அ%கைர �/.ெத� வா-�  2 , 5.ஓவ-LேசA (வ.கி) ம+5( (ஊ) அ�a- அAசன. ெத� 

வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க ப�ள� ,த�ண G-&
ன(   

614101   ,வட%&�பா-.த �திய ஒ��%க�'ட( 

கிழ%&�ப&தி

1.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) அ�ணாநக- �/.ெத� வா-� 3 , 2.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) த�ணG- &
ன(  

ப�ள�வாச6 ெமய�
 ேரா� வா-� 3   , 3.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) இOமாய�6 ெத� வா-� 3 , 4.ேவ+&' (வ.கி) 

ஓவ-LேசA (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 3 , 5.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) சிவ
ேகாய�6 ெத� வா-� 3 , 6.ேவ+&' (வ.கி) 

ஓவ-LேசA (ஊ) த�ணG-&
ன( ேமல ஆதி திராவ�ட- ெத� வா-� 4 , 7.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) த�ணG-&
ன( 

கீழ ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 4 , 8.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) பாரதி நக- வா-� 4 , 9.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) 

ேவ+&' ேமல.ெத� வா-� 4 , 10.ேவ+&' (வ.கி) ஓவ-LேசA (ஊ) ேவ+&' கீழ.ெத� வா-� 4 , 11.ேவ+&' (வ.கி) 

ஓவ-LேசA (ஊ) ேகாவ�6ப./ ெத� வா-� 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள�, &லமாண�%க(   

610206   ,வட%& ப&தி �திய க�'ட( ேம+&�பா-./

1.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ராமநாத�ர( கீழ.ெத� வா-�- 1 , 2.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ராமநாத�ர( 

ந�.ெத� வா-�- 1 , 3.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) ராமநாத�ர( ேமல.ெத� வா-�- 1 , 4.&லமாண�%க( (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) &லமாண�%க( வட%& ெத� வா-�- 1 , 5.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) &லமாண�%க( ெத+& ெத� 

வா-�- 2 , 6.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ
�&' கீழ.ெத� வா-�- 2 , 7.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) 

அ
�&' ேமல.ெத� வா-�- 2 , 8.&லமாண�%க( (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ
�&' வட%& ெத� வா-�- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 ஊ.ஒ.ந�நிைல�ப�ள� ெபAயெகா.P-  610206   ,�திய 

கிழ%&�ப&தி ஒ��%க�'ட( ெத+&�பா-./ 

ேம+&�ப&தி

1.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) ம
னTசி ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 2.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) அகரெகா.P- 

&'யான.ெத� வா-� 1 , 3.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) சி
ன%ெகா.P- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 1 , 

4.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) ெபAயெகா.P- ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2 , 5.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) 

ெபAயெகா.P- &'யான.ெத� வா-� 3 , 6.ெபAயெகா.P-(வ.கி)ம+5((ஊ) ெபAயெகா.P- யாதவ- ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168   திவா�� 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

294 294 ஊ.ஒ./வ%க�ப�ள� மண%கைர  610206   ,�திய 

ஒ��க�'ட( ெத+&ப&தி கிழ%&�பா-./

1.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 1 , 2.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) சிவ
 ேகாய�6 ெத�  வா-� 1 , 

3.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வட%&ெத� வா-� 1 , 4.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 

5.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) தி�வாச6 ேம��.ெத� வா-� 1 , 6.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) மண%கைர ேமல.ெத� 

வா-� 2 , 7.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' வட%&. ெத� வா-� 2 , 8.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) நாடா- ெத� 

வா-� 2 , 9.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' ப��ைளயா- ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 10.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) 

வடேவ+&' ந�.ெத� வா-� 3 , 11.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' ெத+&.ெத� வா-� 3 , 

12.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' பைழய காலன� ெத�   வா-�  3 , 13.மண%கைர(வ.கி)ம+5( (ஊ) வடேவ+&' 

�திய காலன�.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 ஊ.ஒ./வ%க�ப�ள� தி�நா�'ய.தா?&'  610202   

,ப�ரதான க�'ட( வட%&�பா-./ கிழ%&�ப&தி

1.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 2.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) 

தி�நா�'ய.தா
&' ந�.ெத� வா-� 1 , 3.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' வட%&.ெத� வா-� 1 , 

4.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' கீழ.ெத� வா-� 1 , 5.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) 

தி�நா�'ய.தா
&' ெமய�
ேரா� வா-� 1 , 6.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) தி�நா�'ய.தா
&' ெத+&. ெத� வா-� 

1 , 7.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) &மாரம?கல( வா-� 1 , 8.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ராஜா?க�டைள வட%&.ெத� 

வா-� 1 , 9.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ராஜா?க�டைள ேமல.ெத� வா-� 2 , 10.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) 

ராஜா?க�டைள ெமய�
 ேரா� வா-� 2 , 11.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) சிவ
ேகாய�6 கீழ.ெத� வா-� 2 , 

12.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெகா-%க'. ெத� வா-� 2 , 13.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) வட%&. ஆதிதிராவ�ட- ெத� 

வா-� 2 , 14.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெத+& ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2 , 15.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ேமல 

ஆதிதிராவ�ட- ெத� வா-� 2 , 16.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ேமல ெவள�.ெத� வா-� 2 , 17.பால%&றிLசி 

(வ.கி)ம+5((ஊ) ப�டார ஒைட.ெத� வா-� 2 , 18.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) பால%&றிLசி ேவளாள- ெத� வா-� 3 , 

19.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 3 , 20.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) காலண�. ெத� வா-� 3 , 

21.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெச(ப�ய ந.த( வா-� 3 , 22.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) மாமர.த' ெத� வா-� 3 , 

23.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ெத+&. ெத� வா-� 3 , 24.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ;Kேதா�ட( ஆ+ற?கைர.ெத� 

வா-� 3 , 25.பால%&றிLசி (வ.கி)ம+5((ஊ) ;Kேதா�ட( பைழய.ெத� வா-� 3
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168   திவா�� 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

296 296 ஊ.ஒ. ந.நி.ப�ள� சி.திைர2-  610205   ,�திய கிழ%& 

ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ வட%&�ப&தி

1.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ைலய
 ெத� வா-�  1 , 2.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெகார(�. ெத� வா-� 1 , 

3.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) காலன�. ெத� வா-� 1 , 4.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசா.திAய( வா-�  1 ெத� , 

5.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.திைர2- அ%ரஹார( &'யான.ெத�     வா-� 2 , 6.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) 

ெமய�
ேரா�  வா-� 2 , 7.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி.திைர2- அAசன.ெத� வா-� 2 , 8.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) சி%கெவள� &'யான.ெத� வா-� 2 , 9.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) சி%கெவள� அAசன.ெத� வா-� 2 , 

10.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�( ம/%Z- கீழ.ெத� வா-�  3 , 11.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�( ம/%Z- 

ஓம%&ள( வா-� 3 , 12.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ெப�( ம/%Z- ேமல.ெத� வா-� 3 , 13.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ஆதிவ�ட?க( கீழ.ெத� வா-� 3 , 14.சி.திைர2-(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமல%ேகா�டக( வா-� 3 , 15.சி.திைர2-(வ.கி) 

ம+5( (ஊ) ஆதிவ�ட?க( ேமல.ெத� வா-� 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசKத?&' 610206  

 ,�திய ெத
�ற  ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ 

ெத+&�ப&தி

1.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபாMைக ந68- கீழ.ெத� வா-�- 1 , 2.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ெபாMைக ந68- 

ேமல.ெத�  வா-�- 1 , 3.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' ெத+&.ெத� வா-�- 2 , 4.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( 

(ஊ) ேசKத?&' ெமய�
ேரா� ெத�  வா-�- 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� ேசKத?&' 610206  

 ,ெத+&�ற  �திய ஒ��%க�'ட( ேம+&�பா-./ 

வட%&�ப&தி

1.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' காலன� ெத� வா-�- 2 , 2.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' 

ப�ள�யாண�. ெத� வா-�- 2 , 3.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' ப�ள�வாச6 ெத� வா-�- 2 , 4.ேசKத?&' 

(வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' கைட.ெத� வா-�- 2 , 5.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேசKத?&' க(மாள. ெத� வா-�- 

2 , 6.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( கீழ.ெத�  வா-�- 3 , 7.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( ேமல.ெத� 

வா-�- 3 , 8.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( காலன� ெத� வா-�-3 , 9.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �.தகர( 

கீழஅAசன. ெத� வா-�- 3 , 10.ேசKத?&' (வ.கி) ம+5( (ஊ) �ததகர( வாM%கா6ப�ைக வா-�- 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299 ஊ.ஒ.ந.ப�ள� ஒ��%க�'ட( மாவ�ட&'  610206   

,�திய ஒ��க�'ட(  ேம+&�ப&தி ெத+&�பா-./

1.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாவ�ட&' வட%& அAசன.ெத�வா-� 1 , 2.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) 

மாவ�ட%&' ெத+& அAசன. ெத� வா-� 1 , 3.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) மாவ�ட%&' ேமல.ெத� வா-� 1 , 

4.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால%&றிLசி வட%&. ெத�  வா-� 1 , 5.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால%&றிLசி 

ெமய�
 ேரா� ெத� வா-� 1 , 6.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால%&றிLசி ெத+& ெத� வா-� 1 , 7.மாவ�ட&' (வ.கி), 

ம+5( (ஊ) வ�சாலா�சி�ர( மாAய(ம
 ேகாய�6 ெத� வா-� 2 , 8.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) வ�சாலா�சி�ர( 

ேமல.ெத� வா-� 2 , 9.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெல�Xமி நாராயண�ர( ெமய�
 ேரா� ெத� வா-� 2 , 

10.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேகா�டக( ேமல.ெத� வா-� 2 , 11.மாவ�ட&' (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேகா�டக( ெமய�
 

ேரா� ெத� வா-� 2
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300 300 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, ெச�வாமண� 610205   

,ெத+&�ற ஒ��%க�'ட( வட%& பா-.த/ கிழ%& 

ப&தி

1.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) ேமலLேச.தி ெத� வா-�- 1 , 2.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) வட%&. ெத� வா-�- 1 

, 3.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெச�'&ள%கைர ெத� வா-�- 1 , 4.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ேம���பாைளய( 

ெத� வா-�- 1 , 5.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ப.த- ெத� வா-�- 1 , 6.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) Nதலியா- 

ெத� வா-�- 1 , 7.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) அ%ரஹார. ெத� வா-�- 1 , 8.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) ெபAய 

&ள%கைர ெத� வா-�- 1 , 9.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) &'யான. ெத� வா-�- 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301 அரசின- உய-நிைல�ப�ள�, ெச�வாமண� 610205   

,கிழ%& ேநா%கிய �திய க�'ட(

1.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) இY�;- நாடா- ெத� வா-�- 2 , 2.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) ந.த( ேரா��.ெத� 

வா-�- 2 , 3.ெச�வாமண� (வ.கி) ம+5( (ஊ) இY�;- ெத� வா-�- 2 , 4.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) கீரால.P- ெத� 

வா-�- 2 , 5.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) தி�வாசல'. ெத� வா-� 2 , 6.ெச�வாமண� (வ.கி), ம+5( (ஊ) பால
 

ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

302 302 ஊரா�சி ஒ
றிய ந�நிைல�ப�ள� தி�ெந6லிகாவ6  

 ,ெத+&�ற �திய ஒ��% க�'ட( வட%& பா-.த/ - 

கிழ%& ப&தி

1.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ஆ+ற?கைர.ெத� வா-� 2 , 2.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) 

சாைல.ெத� வா-� 2 , 3.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) jAய&ள. ெத� வா-� 2 , 4.மார?&' (வ.கி). 

,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) வட%& ெத�  வா-� 2 , 5.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) கீழ.ெத� வா-� 2 , 

6.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ேமல.ெத� வா-� 2 , 7.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ெத+&.ெத� 

வா-� 2 , 8.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) மடவ�ளாக( வா-� 2 , 9.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) 

ரய�ல'. ெத� வா-� 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303 ஊரா�சி ஒ
றிய /வ%க�ப�ள� மார?&'    

,கிழ%&�ற ேம+&�பா-.த  �திய ஒ��%க�'ட(

1.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) தாமைரப�ள( வா-� 1 , 2.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ேமல 

மார?&'  வா-�1 , 3.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ஜGவா ெத�  வா-� 1 , 4.மார?&' (வ.கி). 

,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ)  பால
 ெத�   வா-� 1 , 5.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ெமய�
 ேரா� வா-� 1 , 

6.மார?&' (வ.கி). ,தி�ெந6லி%காவ6 (ஊ) ெச%க' ந.த( வா-� 1

Ü¬ùî¢¶ 
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