
 

உ�ளா�சி த
ெசய ேத�தக� - 2014

ேத��ெத��க�ப�ட சி
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வ. 
எ�.

மாவ�ட� ஊரா�சி ஒ�றிய� சி��ரா�சி வா�� 
எ�.

ேத��ெத��க�ப�டவ�

1 அ�ய�� தா. ப � கட!"� 5 சி#திரேவ ம

2 அ�ய�� தா. ப � கா�%& 1 வள�மதி '

3 அ�ய�� தா. ப � கா�%& 2 நா)சாயி '

4 அ�ய�� தா. ப � கா�%& 3 ெஜயா ச

5 அ�ய�� தா. ப � கா�%& 4 மணிய, க

6 அ�ய�� தா. ப � கா�%& 5 மணிவ-ண, சி

7 அ�ய�� தா. ப � கா�%& 6 சிவ�%மா� பா

8 அ�ய�� தி.மா/� கீழ�காவ�டா2%றி)சி 2 பி)ைசமணி ம

9 ேகாய!5#6� ஆைனமைல க�யா9ெச�&பாைளய! 2 பால'.க, எ,

10 ேகாய!5#6� ஆைனமைல ெப#தநாய�க/� 7 மேனாகர, எ,

11 ேகாய!5#6� ஆைனமைல ெப#தநாய�க/� 9 ெப�யசாமி ஏ

12 ேகாய!5#6� ஆைனமைல பிசி,னபாைளய! 6 பா�)சாமி ஏ

13 ேகாய!5#6� அ,/� வட�க<� 7 சரவண, எ=

14 ேகாய!5#6� காரமைட காள!பாைளய! 3 பிரகா> எ=

15 ேகாய!5#6� கிண#?கட@ ேதவணா!பாைளய! 8 அAய�ப, ெச

16 ேகாய!5#6� கிண#?கட@ Bல�க 3 வ9சீ=வ� பி

17 ேகாய!5#6� ெத
% ெபா�ளா)சி ேகாம2கல! 6 ராஜேசகர, வி

18 கட<� அ-ணாகிராம! கீCகவர�ப�� 7 Dரா! அ

19 கட<� கட<� எ!.பி. அகர! 6 சிவராம, மா

20 கட<� கட<� வில2கப�� 1 பிரமிளா ப

21 கட<� கட<� வில2கப�� 3 நடராஜ, க

22 கட<� கா��ம,னா�ேகாயி ந#தமைல 5 ேலாகநாத, %

23 கட<� கீரபாைளய! வட�%பாைளய! 1 சவ�'#? சா

24 கட<� %றி9சிபா& அர2கம2கல! 5 ெஜய�%மா� ரா

25 கட<� %றி9சிபா& ெப.மா#6� 1 திE�%மா� சி

26 கட<� ம2கF� சி�'ைள 9 வ Gர'#? க

27 கட<� ம2கF� ெதா 6� 7 க-ண, ெச

28 கட<� ந<� ெப. ெபா,ேன� 5 வ�ளி ம

29 கட<� ந<� வடகைர 6 ெஜயா மா

30 கட<� வி.தாசல! ெபர!ப<� 1 ேவ� '
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31 கட<� வி.தாசல! வ-ணா,%&கா� 6 க@-டமணி ரா

32 த�ம5� த�ம5� இல�கிய!ப�& 14 சர-யா சி

33 த�ம5� ெமார�"� இராமியனஅ�ளி 5 ர9சித! J

34 த�ம5� பா�பிெர�&ப�& ெவ2கடச'#திர! 3 பழனி)சாமி அ

35 தி-��க ஆ#6� ஆ#6� 10 மணிக-ட, க

36 தி-��க வ#தல%-� க�டகாம,ப�& 5 பிரகா> ப

37 தி-��க வ#தல%-� வி.வ G� 1 பாமா இ

38 ஈேரா� ெமாட%றி)சி ல�கா5ர! 10 '.கான�த!

39 கா9சி5ர! அ)சர�பா�க! ஒர#தி 9 த2கராM &.சி

40 கா9சி5ர! சி#தாN� ஈB� 3 பிேரமா

41 கா9சி5ர! ம?ரா�தக! அ.2%ண! 1 %ல%.பா5 ஏ.வி

42 கா9சி5ர! ம?ரா�தக! அ.2%ண! 3 க-ண, ேக

43 கா9சி5ர! ம?ரா�தக! ல�Jமி நாராயண5ர! 3 பரேம=வ� ஈ

44 கா9சி5ர! ம?ரா�தக! ம2கல! 5 தினகர, ேக

45 கா9சி5ர! ம?ரா�தக! பா�க! 9 பா-�ர2க, பி

46 கா9சி5ர! ம?ரா�தக! பிலா�"� 2 ஆ-டா� எ=

47 கா9சி5ர! Dெப.!56� %-ண! 1 சாவி#தி� &

48 கா9சி5ர! தி.�க �%,ற! எைடயா#6� 3 ல�Jமி ேவ

49 கா9சி5ர! தி.�க �%,ற! '�ளிெகாள#6� 5 த!பிரா, எ!

50 கா9சி5ர! தி.�க �%,ற! ந�வ�கைர 2 ச�மா எ=

51 கா9சி5ர! தி.�க �%,ற! 5?ப�&ன! 14 ெவ2கேடச, பி

52 கா9சி5ர! உ#திரேமO� கலிய�ேப�ைட 2 ேமாக, மா

53 கா9சி5ர! உ#திரேமO� 5லிவாA 5 ஏ மைல ெபா

54 கா9சி5ர! உ#திரேமO� தி.�5லிவன! 5 ராேஜ�திர, வி

55 கா9சி5ர! வாலாஜாபா# ந#தாந<� 5 ல�Jமண, ேக

56 க,னியா%ம� அக=தG=வர! ேதேரகா56� 9 மணிக-ட, சி

57 க,னியா%ம� கி�ளிP� ம#திேகா� 10 '.க,

58 க,னியா%ம� கி�ளிP� மிடாள! 5 மகாேதவ,

59 க,னியா%ம� கி�ளிP� ந#தாள! 6 ராதாகி.>ண,

60 க,னியா%ம� %.ம2ேகா� %.ம2ேகா� 4 கைல)ெசவ, பி
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61 க,னியா%ம� %.ம2ேகா� ெவ�ளி)ச�ைத 4 ராதாகி.>ண, எ=

62 க,னியா%ம� %.ம2ேகா� ெவ�ளி)ச�ைத 10 நGலக-டபிரசா# ேக

63 க,னியா%ம� ேம5ற! மைலய& 7 கிறி=ேடாப�

64 க,னியா%ம� '9சிைர %ள�5ர! 1 சா�ஜ,

65 க,னியா%ம� '9சிைர ெம?�%!ப 9 மணிக-ட, சி

66 க,னியா%ம� '9சிைர விைள#?ைற 15 ப,னG�ெசவ!

67 க,னியா%ம� ராஜா�கம2கல! த�ம5ர! 6 ெசல�ெப.மா� ேக

68 க,னியா%ம� தி.வ�டா� ெப.ேகா� 3 ராேஜ=கா,

69 க,னியா%ம� தி.வ�டா� ேப)சிபாைற 2 Eலாவதி

70 க,னியா%ம� ேதாவாைள ேதாவாைள 4 அQஷா அAய�ப, வி

71 க,னியா%ம� த�கைள J#திவிைள 4 மணிக-ட, எ

72 கO� அறவ�%றி)சி ேவள!பா& 3 த2கராJ ந

73 கO� தா�ேதாணி ேகாய!ப�ளி 9 ேகாகிலா பி

74 கி.>ணகி� காேவ��ப�&ன! விள2கா'& 4 '.க, எ

75 கி.>ணகி� Bளகி� ேம�மைல 6 ேகாவி�த, அ

76 ம?ைர ெசல!ப�& க-ண/� 9 பி)ைச ெப

77 ம?ைர க�ளி%& ேக. ெச,ன!ப�& 2 கி.>ண%மா� க

78 ம?ைர க�ளி%& சி#6� 4 ச2கிலி க

79 ம?ைர க�ளி%& ெச2க�பைட 1 விஜயபா=க� பா

80 ம?ைர ேம
% ம?ைர ேகாவிபா�பா%& 4 ேசாைண சி

81 ம?ைர வா&ப�& ம,னா&ம2கல! 1 Dத� ரா

82 நாக�ப�&ன! கீைழP� ேவ�ைடகார, இ.�5 8 பாலகி.>ண, ெர

83 நாக�ப�&ன! கீைழP� வி �தமாவ& 9 ச�திரேமாக, உ

84 நாக�ப�&ன! கீCேவS� அ#தி5லிP� 1 தமிழரச, எ=

85 நாக�ப�&ன! கீCேவS� கா�கழனி 7 விஜயல�Jமி &

86 நாக�ப�&ன! கீCேவS� %.மணா2%& 1 சர=வதி பி

87 நாக�ப�&ன! கீCேவS� ராதாம2கல! 5 ெசௗ�தரபா-&ய, எ=

88 நாக�ப�&ன! கீCேவS� ேதU� 6 '.ைகAய, &

89 நாக�ப�&ன! கீCேவS� ெவ-மணி 5 நாராயணசாமி எ!

90 நாக�ப�&ன! %#தால! ப.#தி%& 4 ராஜேசக� ேக
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91 நாக�ப�&ன! %#தால! தி.வால2கா� 2 ச!ப# ெப

92 நாக�ப�&ன! %#தால! தி.வால2கா� 5 காசிநாத, கா

93 நாக�ப�&ன! மயிலா�?ைற மயிலா�?ைற ஊரக! 4 J�பிரமணிய, பி

94 நாக�ப�&ன! மயிலா�?ைற Nவ<� 2 மதியழக, மா

95 நாக�ப�&ன! மயிலா�?ைற Nவ<� 6 அரவி�த%மா� பா

96 நாக�ப�&ன! மயிலா�?ைற ெபா,/� 5 இளவரச, இ

97 நாக�ப�&ன! நாக�ப�&ன! அகரஒர#6� 5 அAயா?ைர வி

98 நாக�ப�&ன! ெச!பனா�ேகாயி கிட2க 1 ெபா,Qசாமி ரா

99 நாக�ப�&ன! ெச!பனா�ேகாயி கிடார2ெகா-டா, 7 ரவி)ச�திர, பி

100 நாக�ப�&ன! ெச!பனா�ேகாயி ெகா-ட#6� 8 ப,னG�ெசவ! பி

101 நாக�ப�&ன! ெச!பனா�ேகாயி தைலWைடயா� 
ேகாவிப#? 1 ேசக� வி

102 நாக�ப�&ன! ெச!பனா�ேகாயி தைலWைடயா� 
ேகாவிப#? 4 ச�கரபாணி ேகா

103 நாக�ப�&ன! ேவதார-ய! ஆய�கார- 5ல! 4! 
ேச#தி 5 கா�#திேகய, ஆ�

104 நாக�ப�&ன! ேவதார-ய! ெச!ேபாைட 9 அ.ளரச, இ

105 நாக�ப�&ன! ேவதார-ய! ெச�&5ல! 7 த2க?ைர %

106 நாம�க எ.மப�& ேகாணா2கிப�& 9 த2கராM கி

107 நாம�க எ.மப�& 5?�ேகா�ைட 7 ச2க� த

108 நாம�க மலச'#திர! %�5)சிபாைளய! 4 ?ைரசாமி ேக

109 நாம�க நாம�க ேகாX� 8 J�பராய, '

110 நாம�க நாம�க ராசா!பாைளய! 7 தி.�பதி மா

111 நாம�க பரம#தி J2ககார!ப�& 1 ேமாகனபி�யா எ=

112 நாம�க ேச�தம2கல! ெபா�டண! 2 ெசல?ைர க

113 நாம�க ெவ-ணா�6� கீ � 3 கனகராM சி

114 ெபர!ப<� ெபர!ப<� ெபா!மனபா& 8 ெசவராஜ, ப

115 ெபர!ப<� ெபர!ப<� கபா& 8 ெசவராM சி

116 ெபர!ப<� ேவ�"� ெப�யெவ-மணி 8 ெவ2கடாசல! ஒ

117 ெபர!ப<� ேவ�"� சி�ம#6� 7 பழனிேவ த

118 5?�ேகா�ைட ெபா,னமராவதி ஆல!ப�& 4 ச�திரா ெமா

119 5?�ேகா�ைட ெபா,னமராவதி ஆல!ப�& 6 ?ைர ஆ

120 5?�ேகா�ைட ெபா,னமராவதி ேகாவ/� 1 ச�திரேசகர, '.
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121 5?�ேகா�ைட ெபா,னமராவதி ேமல#தானிய! 8 சகா�தG, எ!.இ.

122 5?�ேகா�ைட தி.மய! ேம<� 7 காசிநாத, சி

123 இராமநாத5ர! ேபாக<� &. க.2%ள! 2 ெசவராM பி

124 இராமநாத5ர! கடலா& ஏ�வா& 3 'க!ம? ஜலா�தG, எ!

125 இராமநாத5ர! க'தி அ. தைர�%& 3 ரா�க!மா� J

126 இராமநாத5ர! க'தி அ. தைர�%& 4 ராஜா#தி ச

127 இராமநாத5ர! தி.�5லானி ெப�ய ப�&ண! 5 ஜமா 'க!ம?

128 ேசல! ஓம<� ேகா�டக@-ட!ப�& 5 ச�திேவ எ,

129 ேசல! ஓம<� ேகா�ைட மா�ய!ம, 
ேகாவி 1 சி#திரா ப

130 ேசல! ஓம<� ெதாளச!ப�& 8 ர2கநாயகி ெகா

131 ேசல! ெப#தநாய�க!பாைளய
! கேல�ப�& 5 மேக=வ� ம

132 ேசல! ெப#தநாய�க!பாைளய
! கயாணகி� 1 'னிய�ப, அ

133 ேசல! தைலவாச ஊன#6� 1 ஐய�ப, ெப

134 ேசல! வாழ�பா& தி.ம/� 2 வனிதா எ=

135 ேசல! வ Gரபா-& "லாவ� அ�ரஹார! 6 தனபா ஆ�

136 ேசல! வ Gரபா-& வ Gரபா-& 7 பழனிேவ ஏ

137 சிவக2ைக இைளயா,%& கல2காதா,ேகா�ைட 2 பா9ப�ீ '

138 சிவக2ைக காைளயா�ேகாயி பாகேன� 6 தனேசக� ?ைர

139 சிவக2ைக காைளயா�ேகாயி உைட%ள! 2 சி,ன�க-] உ

140 சிவக2ைக கல தள�காU� 1 லாச� மாணி�க! ேஜா

141 சிவக2ைக கல தள�காU� 6 தமிCம,ன, ம

142 சிவக2ைக சா�ேகா�ைட ச2கரா5ர! 6 ராேஜ>க-ண, ஆ�

143 சிவக2ைக சி2க!5ண� எ=. மா#6� 3 த2கராM ஆ

144 சிவக2ைக சி2க!5ண� எ=.வி. ம2கல! 1 '#?�%மா� பா

145 சிவக2ைக தி.�ப#6� மணேமப�& 6 அ9ச!ைம ம

146 த9சாU� "த<� மாரேன� 6 ஆ�'க! க

147 த9சாU� ம?^� பாவாஜிேகா�ைட 4 அேசாக, ஆ�

148 த9சாU� பாபநாச! கபி=தல! 1 சாரதா!பா� க

149 த9சாU� பாபநாச! பJபதிேகாயி 4 கலியN�#தி ஆ�

150 த9சாU� ப���ேகா�ைட ெச-டா2கா� 4 தயாள, சா
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151 த9சாU� ேபராUரணி 5னவாச 2 J�பிரமணிய, மா

152 த9சாU� தி.விைடம.6� நரசி2க!ேப�ைட 6 ேமாக,தா= க

153 த9சாU� தி.விைடம.6� த-டால! 4 ச-'க! எ,

154 த9சாU� தி.விைடம.6� த-டால! 6 தியாகராஜ, பி

155 த9சாU� தி.ேவாண! ச2கரநாத�%&கா� 6 மாணி�க! எ=

156 த9சாU� தி.ேவாண! ச2கரநாத�%&கா� 4 பா5 &

157 ேதனி சி,னம/� சி,னவலா5ர! 1 நாக!மா� எ=

158 ேதனி சி,னம/� '#?லா5ர! 6 தி.'.க, அ

159 ேதனி க!ப! J.ளி�ப�& 9 ெவ2கேடச, எ!

160 ேதனி ெப�ய%ள! ஜி. க��ப�& 8 அழ%மணி ஆ

161 ேதனி ெப�ய%ள! கீழவடகைர 9 மேனாகர, சி

162 ேதனி ெப�ய%ள! 'தல�க!ப�& 4 சி,ன, ெபா

163 ேதனி ேதனி த�மா5� 7 பி.�தாவன! எ!

164 ேதனி ேதனி உ�பா�ப�& 3 பகவதி '

165 ேதனி உ#தமபாைளய! ேத. மீனா�சி5ர! 4 பா=கர, இரா

166 6#?�%& ஆCவா�தி.நக� க)சனாவிைள 4 ஷGலா ெஜ

167 6#?�%& ேகாவிப�& ?ைறP� 1 ஊைம#?ைர '

168 6#?�%& ேகாவிப�& இ��ைபPரணி 8 மகால�Jமி கா

169 6#?�%& ேகாவிப�& நாலா�&,56� 6 பா�கியநாத, வ G

170 6#?�%& ேகாவிப�& பா-டவ�ம2கல! 6 ராேஜ�திர, ெமா

171 6#?�%& ேகாவிப�& பா-டவ�ம2கல! 12 ராமசாமி "

172 6#?�%& 6#?�%& க�டால2%ள! 9 நவமணி சி

173 6#?�%& 6#?�%& ேகார!ப�ள! 4 த2க5>ப! ெஜ

174 6#?�%& உட,%& %லேசகரப�&ண! 11 Jதா, பவீி 5

175 6#?�%& உட,%& ெச!மறி%ள! 2 ஆ�'க! '

176 தி.)சிரா�ப�ளி ம-ண)சந<� அழகியமணவாள! 4 J�ைபயா கா

177 தி.)சிரா�ப�ளி ம-ண)சந<� அAய!பாைளய! 12 ேதவிகா ேகா

178 தி.)சிரா�ப�ளி ம-ண)சந<� எ?மைல 6 விஜயராM சி

179 தி.)சிரா�ப�ளி ம-ண)சந<� இனா!சமய5ர! 8 ப�ீ'கம? நா

180 தி.)சிரா�ப�ளி 'சிறி ஏU� 7 கவிதா ெப
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181 தி.)சிரா�ப�ளி 5�ள!பா& க-ணா�%& 2 பாலகி.>ண, &

182 தி.)சிரா�ப�ளி 5�ள!பா& எ!. க-ண/� 4 மேக=வ� ஜி

183 தி.)சிரா�ப�ளி தி.ெவ�!"� %-`� 8 கேணச, ெஹ)

184 தி.)சிரா�ப�ளி தி.ெவ�!"� பழ2கனா2%& 3 த2கராJ ேக

185 தி.)சிரா�ப�ளி தி.ெவ�!"� பழ2கனா2%& 7 சி,ைனயா எ

186 தி.)சிரா�ப�ளி ெதா�&ய! அரச<� 6 சா�தி பா

187 தி.)சிரா�ப�ளி ெதா�&ய! கா�ெவ�& 2 ச�திரேசக� பி

188 தி.)சிரா�ப�ளி ெதா�&ய! பிடாரம2கல! 6 J�ரமணிய, பி

189 தி.)சிரா�ப�ளி ?ைறP� ந�வ<� 6 ெஜயசீல, பி

190 தி.)சிரா�ப�ளி ?ைறP� ெப.மா�பாைளய! 1 '.ேகச, எ!

191 தி.)சிரா�ப�ளி உ�பிலியா5ர! ேசாபன5ர! 11 கைல)ெசவ, பி

192 தி.)சிரா�ப�ளி ைவய!ப�& 5?�ேகா�ைட 1 ெபா,Q)சாமி சி

193 தி.ெநேவலி கடய! மட#6� 1 பால%.சாமி எ=

194 தி.ெநேவலி கைடயந<� க!பேன� 4 மாணி�க!மா� வி

195 தி.ெநேவலி கல�கா� ெச2களா%றி)சி 3 ெசவ%மா� ஏ

196 தி.ெநேவலி %.வி%ள! ேக. ஆல2%ள! 6 ரவி)ச�திர, N

197 தி.ெநேவலி மா/� ேகாடகந<� 7 இச�கிய!மா� ச

198 தி.ெநேவலி மா/� தாைழP#? 11 ெசல?ைர

199 தி.ெநேவலி பாைளய2ேகா�ைட ம.6� 2 ெசவி வி

200 தி.ெநேவலி பாைளய2ேகா�ைட ம.6� 4 ராஜல�Jமி பி

201 தி.ெநேவலி பாைளய2ேகா�ைட இராைமய,ப�& 4 ெசா�ணமணி இ

202 தி.ெநேவலி பாைளய2ேகா�ைட சீவலேப� 5 '-ட#ேதவ� ச

203 தி.ெநேவலி ராதா5ர! ^ட2%ள! 7 '.க, ெச

204 தி.ெநேவலி ெத,காசி காசிேமஜ�5ர! 9 நாகராஜ, இ

205 தி.ெநேவலி ெத,காசி சிலைர 5ர@ 2 மேக�திர, '

206 தி.ெநேவலி வ�ளிP� அ)ச!பா� 5 வியாக!மா� %

207 தி.ெநேவலி வ�ளிP� ேவ�பிலா,%ள! 9 ச-'கJ�தர! உ

208 தி.�"� அவிநாசி பழ2கைர 12 J�தரN�#தி ெப

209 தி.�"� தாரா5ர! ந9சிய!பாைளய! 1 ர%பதி எ=

210 தி.�"� தாரா5ர! ந9சிய!பாைளய! 2 ெசவபி�யா ேக
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211 தி.�"� %&ம2கல! ெபா,ேன� 3 வ Gர'#? ஏ

212 தி.�"� %&ம2கல! வாக#ெதா @ 8 '#?மாணி�க! எ!

213 தி.�"� Nலa� காளிபாைளய! 4 பழனி)சாமி ந

214 தி.�"� பலட! கைர�56� 13 ல�Jமி ஆ

215 தி.�"� ெபா2க<� அல%மைல 4 ர2கநாத, பி

216 தி.�"� ெபா2க<� ெப.�ெதா @ 4 த2கமணி எ

217 தி.வ�S� மீ9B� ஏ�சிவ, 1 அ'தா எ=

218 தி.வ�S� மீ9B� ஏ�சிவ, 2 ேசக�

219 தி.வ�S� மீ9B� ஏ�சிவ, 3 ெசவி

220 தி.வ�S� மீ9B� ஏ�சிவ, 4 ஏ மைல

221 தி.வ�S� மீ9B� ஏ�சிவ, 5 சர#%மா�

222 தி.வ�S� மீ9B� ஏ�சிவ, 6 ராமகி.>ண,

223 தி.வ�S� மீ9B� ேம<� 9 நாகேஜாதி எ=

224 தி.வ�S� "�தமலி ேசாரரா9ேச� 5 ேகா�b=வர, ேக

225 தி.வ�S� 5ழ விளா2கா�பா�க! 3 பா=க� இ

226 தி.வ�S� தி.வ�S� கா�கF� 8 நாகராஜ, ேக

227 தி.வ�S� தி.வ�S� தி.U� 7 தனேசக� க

228 தி.வ�S� விலிவா�க! பாலேவ� 4 கனகவ�ளி இ

229 தி.வ�S� விலிவா�க! வானகர! 6 வச�தா

230 தி.வ�S� விலிவா�க! ெவ�ளா/� 1 ஜானகிராம, வி.ேக.

231 தி.வ-ணாமைல ஆரணி ரா�&ணம2கல! 1 ரேம> பி

232 தி.வ-ணாமைல ஆரணி ச.வி.நகர! 4 ேகசவ, எ

233 தி.வ-ணாமைல ெபரணம<� அ,ம.ைத 2 ப@ன!மா� எ!

234 தி.வ-ணாமைல ெபரணம<� இசாரகள#6� 2 '%�த, பா

235 தி.வ-ணாமைல ெபரணம<� ேமவிலிவல! 6 மேனாகர, எ=

236 தி.வ-ணாமைல ெபரணம<� ேமாசவா& 6 யேசாதா வி

237 தி.வ-ணாமைல ெபரணம<� வல! 9 விேனாகா�தி வி

238 தி.வ-ணாமைல ேபாF� %�ப! 7 ப,னG�ெசவ! ஜி

239 தி.வ-ணாமைல ெத�ளா� ெவடா 4 ெந�9ெசழிய, ெப

240 தி.வ-ணாமைல தி.வ-ணாமைல J. க!5�ப�� 6 ?ைர�க-] நா
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241 தி.வ-ணாமைல தி.வ-ணாமைல ெவைறP� 6 J%ணா எ!

242 தி.வ-ணாமைல வ�தவாசி கார! 1 பிலா�தG, எ

243 தி.வ-ணாமைல வ�தவாசி ம2கந<� 5 சசி%மா� எ!

244 தி.வ-ணாமைல ெவ!பா�க! ேசாழவர! 5 &லிபா5 அ

245 தி.வ-ணாமைல ேம
% ஆரணி ம.B� 4 %�ப, ஆ�

246 தி.வ-ணாமைல ேம
% ஆரணி 5?பாைளய! 5 கி.>ண, '

247 தி.வாO� ெகாரடாேச� விைடய5ர! 1 சி#திரா பி

248 தி.வாO� ேகா�`� ெநா)சிP� 7 அ�ப�பா�ஷா எ!

249 தி.வாO� ம,னா�%& Nனா!ேச#தி 6 கலியெப.மா� ஏ

250 தி.வாO� ம,னா�%& ராம5ர! 2 அ.�'.க,

251 தி.வாO� ம,னா�%& வடேகாவ/� 1 காளிய�ப, வி

252 தி.வாO� ந,னில! தி.ெமA)B� 3 ச�திரா ேக

253 தி.வாO� தி.#?ைற"-& பைழய2%& 9 மதியழக, க

254 தி.வாO� தி.#?ைற"-& தி.#த2^� 3 ெசவி எ=

255 ேவ<� ஆல2காய! வைளய!ப�� 4 ெச�தமிCெசவி

256 ேவ<� அர�ேகாண! தணிைக ேபாF� 6 கீதா ெஜ

257 ேவ<� ஆ
கா� க��க�தா2க 2 ல�Jமி

258 ேவ<� ஆ
கா� 5,ன�பா& 1 மணி எ!

259 ேவ<� %&யா#த! &.பி. பாைளய! 3 ெவ2கேடச, ஆ� ேக

260 ேவ<� %&யா#த! ^ட நகர! 8 பா5 ெஜ

261 ேவ<� %&யா#த! கீCப�& 9 Pனி= ஒA

262 ேவ<� %&யா#த! த�ட�பாைற 8 ெசவி எ=

263 ேவ<� ேசாைலயா�ேப�ைட சி,னக!மிய!ப�� 6 ெஜய�தி ஜி

264 ேவ<� ேசாைலயா�ேப�ைட பனியா-ட�ப�ளி 9 நGலா எ=

265 ேவ<� கீ.வ.%�ப! '.�க!ப�� 1 ஜGவான�த! எ!

266 ேவ<� க�திலி சி,ன க�திலி 4 ேதவராM வி

267 ேவ<� கா�பா& &.ேக. 5ர! 1 ேஜாதிபா= எ=

268 ேவ<� மாத/� அகர!ேச� 9 கேஜ�திர, எ!

269 ேவ<� நா�ற!ப�ளி அ!ப<� 3 சர=வதி எ,

270 ேவ<� நா�ற!ப�ளி ப)B� 3 ச�ேதா>%மா� பி.எ=
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271 ேவ<� நா�ற!ப�ளி ச2கரா5ர! 5 கவிதா &

272 ேவ<� ேபரண!ப�� மைலயா!ப�� 2 நரச!மா� வி

273 ேவ<� ேபரண!ப�� மைலயா!ப�� 3 தரணி எ!

274 ேவ<� திமி� ேமல�பல�ைத 3 J%மா� சி

275 ேவ<� திமி� வைளயா#6� 8 ராஜா ேக

276 ேவ<� தி.�ப#6� அகர! 4 ெசவ! எ=

277 ேவ<� வாலாஜாேப�ைட ப&ய!பா�க! 2 க,னிய�ப,

278 ேவ<� வாலாஜாேப�ைட தகர%�ப! 4 'Qசாமி &.ேக

279 வி �5ர! ெச9சி ேதவதான!ேப�ைட 5 ெசவி ேக

280 வி �5ர! ெச9சி பா�க! 3 விஜய, ஐ

281 வி �5ர! ெச9சி சி�நா!"-& 3 Jதா %

282 வி �5ர! க�ள�%றி)சி க. அல!பல! 6 பழனியா�பி�ைள ெச

283 வி �5ர! க�ள�%றி)சி ெபா
பட %றி)சி 4 க.�பாயி ஆ

284 வி �5ர! ேகாலிய/� ஆசார2%�ப! 5 சிவெப.மா, ெப

285 வி �5ர! ேகாலிய/� பன2%�ப! 9 கிேஷா�%மா� ஜி

286 வி �5ர! ைமயில! ெவ2க�6� 8 5>பா ஏ

287 வி �5ர! மர�காண! ஆல�பா�க! 2 ேவலாWத! எ

288 வி �5ர! மர�காண! ெச�& %�ப! 6 ல�Jமி பி

289 வி �5ர! 'ைகP� வ Gர9சி5ர! 8 தி.மைல ரா

290 வி �5ர! ஒல�^� ெநாள!"� 7 ெவ2கேடச, எ!

291 வி �5ர! ஒல�^� சா#த/� 6 காளிய!மா� வி

292 வி �5ர! ச2கரா5ர! ெகாச�பா& 1 %�பாயி ேத

293 வி �5ர! ச2கரா5ர! 5?�ப�� 9 அ-ணா?ைர ரா

294 வி �5ர! தி.நாவ<� பா6� 6 ச#தியராM எ,

295 வி �5ர! தி.ெவ-ைணந<� சி,ன ெசவைல 4 அ9சாமணி எ!

296 வி �5ர! தி.ெவ-ைணந<� சி,ன ெசவைல 6 கேணச, சி

297 வி �5ர! தி.ெவ-ைணந<� ெப�ய ெசவைல 2 விசாலா�சி பி

298 வி �5ர! தி.ெவ-ைணந<� & எட�பாைளய! 3 அ�?லா ேஷ

299 வி �5ர! உF�6�ேப�ைட கிளிP� 9 கைலவாணி J

300 வி �5ர! வல! கீைழP� 3 ெவ-ணிலா எ=
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ேத��ெத��க�ப�ட சி
�ரா�சி வா�� உ��பின�க�

VPWM

வ. 
எ�.

மாவ�ட� ஊரா�சி ஒ�றிய� சி��ரா�சி வா�� 
எ�.

ேத��ெத��க�ப�டவ�

301 வி �5ர! வல! ேசாழ2%ண! 9 ேசாைல ேக

302 வி �5ர! வி�கரவா-& %-டல5லிP� 5 க-ண, &

303 வி �5ர! வி�கரவா-& ம?ர�பா�க! 2 க-ண�ப, எ!

304 வி �5ர! வி�கரவா-& '-&ய!பா�க! 5 கமலி ஜி

305 வி �5ர! வி�கரவா-& பா�பன�ப�� 8 ராமராM எ!

306 வி.?நக� ந��%& இசலி 4 ல�Jமி ெச

307 வி.?நக� ராஜபாைளய! ச'சிகா5ர! 6 %.சாமி '

308 வி.?நக� ராஜபாைளய! ேசாழ5ர! 5 பா�கியல�Jமி ம

309 வி.?நக� ராஜபாைளய! J�தரராஜ5ர! 8 ெஜய�%மா� எ!

310 வி.?நக� சா#6� சி,ன ெகால�ப�& 5 மா�)சாமி &

311 வி.?நக� சா#6� பா�பா�%& 6 உமாமேக=வ� பா

312 வி.?நக� சிவகாசி ல�Jமி நாராயண5ர! 2 ஆன�தபா5 ேவ

313 வி.?நக� சிவகாசி ப�ளப�& 10 பா-&யராஜ, ேக.பி.எ,

314 வி.?நக� Dவிலி5#6� ^ன!ப�& 1 ராேஜ=வ� %

315 வி.?நக� தி.)Jழி தி.)Jழி 4 ர%ராம ச�கரவ�#தி ேமா

316 வி.?நக� வி.?நக� க�டனா�ப�& 4 பா-&யராஜ, சி

317 வி.?நக� வி.?நக� ேகா�டந#த! 3 ஆ�'க! ?

318 வி.?நக� வ#திராயி.�5 கா,சா5ர! 4 ேவமயி '

319 வி.?நக� வ#திராயி.�5 ேமலேகாபால5ர! 8 விநாயகN�#தி ெப
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