
 37   ெத�காசி (sc) ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
219   ச	கர�ேகாவ� 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 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� 

ப�க�,ேம���ப�தி, 

 ள�ய�ப�!

1.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) பளா� 1 கள�பா�ள� , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 

வா�காளா+க�

2 2 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,ெத�� 

க�!ட�,ேம���ப�தி, 

 ள�ய�ப�!

1.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) பளா� 1 கள�பா�ள� , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 

வா�காளா+க�

3 3 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� ப�க� 

கிழ���ப�தி,  ள�ய�ப�!

1.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) ேம�� ப�க� கிழ���ப�தி, 

 ள�ய�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 

வா�காளா+க�

4 4 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�,கிழ���ப�தி, 

 ள�ய�ப�!

1.கள�பா�ள� (வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) பளா� எ3 5  ள�ய�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 

வா�காளா+க�

5 5 அ�ைன ேவளா	க3ண 

ேம�நிைல�ப�ள� திய ெத�� 

க�!ட� வட���ப�தி, 

ராஜபாைளய� ேரா), 

1.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) பளாக எ3 5  எ�.ஜி.ஒ காலன� 

ப�தி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

6 6 அ�ைன ேவளா	க3ண 

ேம�நிைல�ப�ள� திய ெத�� 

க�!ட� ெத���ப�தி, 

ராஜபாைளய� ேரா), 

1.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) பளாக எ3 5  எ�.ஜி.ஒ காலன� 

ப�தி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

ப�க� எ3 : 1 of 40
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

7 7 அ�ைன ேவளா	க3ண 

ேம�நிைல�ப�ள� திய 

வட��க�!ட� வட���ப�தி, 

  ராஜபாைளய� ேரா), 

1.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) ெப:;+ ெத< , 

2.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) பாரதிதாச� ெத< , 

3.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) பாரதியா+ ெத< , 

4.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) தி<வ�@வ+ ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

8 8 அ�ைன ேவளா	க3ண 

ேம�நிைல�ப�ள�  திய 

வட��க�!ட� ெத���ப�தி, 

ராஜபாைளய� ேரா), 

1.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 Bறி�ப��ள� , 

2.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள�(ஊ) பளா� எ3 5 கள�பா�ள� எ�.ஜி.ஓ. 

காலன� ப�தி , 3.கள�பா�ள� (வ.கி)கள�பா�ள�(ஊ) எ�.ஜி.ஓ. காலன� 

ப�தி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

9 9 தி<B<க 

கி<பானDதாவா:ய+ 

Eவாமிக� /வ�க�ப�ள� 

ெநசவாள+ காலன� 

1.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) பளா� எ3 1  கள�பா�ள� , 

2.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) பளா� 4 வட�� இலவ��ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

10 10 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�,கள�பா�ள�

1.கள�பா�ள�  (வ.கி கள�பா�ள�  (ஊ) பளா� எ3 1 கள�பா�ள� , 

2.கள�பா�ள�(வ.கி)கள�பா�ள� (ஊ) பளா�  எ3 1 கள�பா�ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

11 11 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம���ப�திசீவ

லராயேனDத�, (கள�பா�ள�)

1.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள� (ஊ) பளா� எ3 2 சீவலராயேனDத� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

12 12 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ���ப�தி 

சீவலராயேனDத�, 

(கள�பா�ள�)

1.கள�பா�ள�(வ.கி) கள�பா�ள�(ஊ) பளா� எ3 2 சீவலராயேனDத� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

13 13 அரE மகள�+ 

ேம�நிைல�ப�ள� அைற எ3 

14 ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) 23 தி<.வ.க. ெத< , 2.ச	கர�ேகாவ� (ந) 

வா+) எ3 21 தி<.வ.க. /. ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

14 14 அரE மகள�+ 

ேம�நிைல�ப�ள� ெத�� 

பளா�, கிழ�� ப�தி 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 23 B./ராமலி	க ர� ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 23 ஓைட ெத< , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

15 15 36 கிராமேசைன.தைலவ+ 

ஆர�ப�ப�ள�வட��க�!ட�, 

வட�� ரதவ Iதி, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 26 ச	க+ நக+ 1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 26 ச	க+ நக+ 2வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 26 ச	க+ நக+ 3வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா◌ா) எ3 26 ேமலெச�க! ெத< , 99.அய�நா) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

16 16 36 கிராமேசைன.தைலவ+ 

ேம�நிைல�ப�ள� கிழ�� 

ப�தி க�!ட� வட�� ரதவ Iதி, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 26 அ�ப+ ெத< , 2.ச	கர�ேகாவ� (ந) 

வா+) எ3 25 வட��ரத வ Iதி , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 25 

வட��ரத வ Iதி 1வ/ சD/ , 4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 25 வட��ரத 

வ Iதி  2வ/ சD/ , 5.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 25 வட�� ரதவ Iதி 

அைன./ 
வா�காளா+க�

17 17 ேகாமதி அ�பா� அரE 

ஆ3க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� அல� அைறஎ3 35 

ெத�� க�!ட�  

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 30 இரய�ேவ பKட+ ேரா) , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) B�ைல நக+ கிழ�� , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

18 18 ேகாமதி அ�பா� அரE 

ஆ3க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

ேம�� அல� அைறஎ3 40 

ெத�� க�!ட�  

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) அLச�ப�! , 2.ச	கர�ேகாவ� (ந) ஐவ+ராஜா 

ேகாவ� ெத<   , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) B�ைல நக+ ேம�� , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) தி<�N+ �மர� நக+ , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

19 19 ேகாமதி அ�பா� அரE 

ஆ3க� ேம�நிைல�ப�ள�, 

அைறஎ3 38, கிழ���ப�தி 

ந) க�!ட�  ரய�ேவ 

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 30 இரய�ேவ பKட+ ேரா) , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 30 இரய�ேவ �!ய<�  , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 29 இராமசாமியா ர� 1வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 29 இராமசாமியா ர� 2வ/ ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

20 20 ேகாமதி அ�பா� அரE 

ஆ3க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,அைறஎ3 

19  வட���ப�தி, ரய�ேவ 

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ31  8வ/ ெமய� ேரா) ப�தி , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 1 சபாபதி நக+ , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) 

வா+) எ3 1 தி<Oைடயா�சாைல 2ெத< , 4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) 

எ3 1 தி<Oைடயா�சாைல 1ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

21 21 ேகாமதி அ�பா� அரE 

ஆ3க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,அைறஎ3 

20  வட���ப�க� ரய�ேவ 

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 1 தி<வ�@வ+ நக+ , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

22 22 ேகாமதி அ�பா� அரE 

ஆ3க� 

ேம�நிைல�ப�ள�,அைற எ3 

21 கிழ���ப�க�, 

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 3 ேகாமதி நக+  2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 3 ேகாமதி நக+ 1� ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 3 ேகாமதியா ர�  வட��.ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 3 ேகாமதியா ர�  ந).ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

23 23 மகா.மா ந+ச: ம�P� 

/வ�க�ப�ளேம�� க�!ட� 

வட���ப�தி ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 29 இராமசாமியா ர� 3வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 28 இராமசாமியா ர� 4வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3  28 இராமசாமியா ர� 5வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

24 24 !.!.!.ஏ. ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க�!ட�, வட���ப�தி, 

மிஷ� வளாக�, ெமய� 

ேரா), ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 3 ேகாமதியா ர� 1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 6 ேகாமதியா ர� 2வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

25 25 !.!.!.ஏ. ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க�!ட�, ெத���ப�தி, 

மிஷ� வளாக�, ெமய� 

ேரா), ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 6 ேகாமதியா ர� 3வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 6 ேகாமதியா ர� 4வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 6 ேகாமதியா ர� 5வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) 8 ஆ� நI+ ெமய� ேரா) , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

26 26 0.929 ச	கர�ேகாவ� 

S�)றO ப3டக 

சாைல,ெத���ப�தி க�!ட�, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 27 ச	� ர� 2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 27 ச	� ர� 1வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 27 ச	� ர� 4வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 27 ச	� ர� 3வ/ ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

27 27 ேகாமதி ஆர�ப�ப�ள�, 

பரதான க�!ட�, 

வட���ப�தி ெல�சமியா ர� 

3வ/ ெத< ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 7 ேதவப�டண� ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 7 ெல�Eமி ர�  1�  ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 7 தி<ேவ	கட� சாைல , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

28 28 நகரா�சி ந)நிைல� 

ப�ள�ெத�� 

க�!ட�,பாரதியா+ 5 வ/ 

ெத<, ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 3வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 4வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

29 29 நகரா�சி ந)நிைல� 

ப�ள�ேம�� க�!ட�, 

பாரதியா+ 5 வ/ ெத<, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 5வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 6வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 7வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 8வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

30 30 நகரா�சி ந)நிைல� 

ப�ள�கிழ�� க�!ட�, ெத�� 

ப�தி,பாரதியா+ 5 வ/ ெத<, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 பாரதியா+ 2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 4 ெல�Eமி ர� 5வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

31 31 நகரா�சி ந)நிைல� 

ப�ள�கிழ�� க�!ட�, 

வட���ப�தி,பாரதியா+ 5 வ/ 

ெத<, ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 4 ெல�Eமி ர� 6வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 2 ெல�Eமி ர� 7வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

32 32 ேகாமதி ஆர�ப�ப�ள�,ெமய� 

க�!ட� வட�� அல� 

ெல�Eமியா ர�, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 5 ெல�Eமி ர� 2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 5 ெல�Eமி ர� 3வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 4 ெல�Eமி ர� 4வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

33 33 அ<� ேஜாதி   வ.யாலயா 

ஆர�ப�ப�ள�,   திய 

க�!ட�, ெத���ப�தி, 

 /மைன 3�ெத<, 

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 9 ேதன�ப ர� 1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 9 ேதன�ப ர� 2வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 10  /மைன 2வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 10  /மைன 3வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

34 34 அ	க�வா! ைமய�எ3 14  

 /மைன 3வ/ ெத< 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 10  /மைன  /.ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 10  /மைன 1வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 10  /மைன 3வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

35 35 ெச	�Dத+ 

ந)நிைல�ப�ள�,வடகாசிய�ம

� ேகாவ� 2� ெத<  

ெத���ப�தி ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 8 வடகாசிய�ம� ேகாவ� 1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 8 வடகாசிய�ம� ேகாவ� 2வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 8 மாதா	ேகாய� ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 8 ஜாகீ+உேச� ெத< , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

36 36 இமா� கசாலி ஓ:ய3ட� 

ெம�:� ப�ள�ேம�� அல� 

ெத���ப�க� கU�மைல 

ேரா), ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 15 காயேதமி�ல. 2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 15 காயேதமி�ல. 3வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

37 37 இமா� கசாலி ஓ:ய3ட� 

ெம�:� ப�ள�ேம�� அல� 

வட���ப�க�, கU�மைல 

ேரா), ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 17 காயேதமி�ல. 4வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 17 காயேதமி�ல. 5வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 17 காயேதமி�ல. 6வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

38 38 மகா.மா ந+ச: ம�P� 

/வ�க�ப�ள�ேம�� க�!ட�, 

ெத���ப�தி,ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 7 ேகாமதியா ர� 6வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 7 ேகாமதியா ர� 7வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 7 தி<Oைடயா+ ர� ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 28 இராமசாமியா ர� 6வ/ ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

39 39 கி<Vணசாமி நக+ நகரா�சி 

ந)நிைல�ப�ள�, வட�� 

க�!ட�, ேம���ப�தி, 

க�க� நக+, ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 க�க�நக+ 1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 க�க�நக+ 2வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 க�க�நக+ 6வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

40 40 கி<Vணசாமி நக+ நகரா�சி 

ந)நிைல�ப�ள�, 

ெத��க�!ட�, ேம���ப�தி 

க�க� நக+, ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 க�க�நக+ 3வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 க�க�நக+ 4வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 க�க�நக+ 5வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

41 41 நகரா�சி ந)நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� அல�, ெத�� 

க�!ட�, க�க� நக+, 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 15 காயேதமி�ல. B)��. ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 15 காயேதமி�ல.  /.ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 15 காயேதமி�ல. 1வ/ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 காDதிநக+ கீழ 5வ/ ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

42 42 24  மைன ெதW	�ெச�!யா+ 

ஆர�ப�ப�ள� பரதான 

க�!ட� வட���ப�தி 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 11  /மைன 4வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 11  /மைன 5வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

43 43 24 மைன ெதW	� ெச�!யா+ 

ஆர�ப�ப�ள� பரதான 

க�!ட� ெத���ப�தி 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 11  /மைன 6வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 9 கி<Vணசாமி வ Iதி , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

44 44 ஆ+.சி. ந)நிைல�ப�ள�, 

வட��ப�க� ேம��அல� 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 9 கீழLெச�க! ெத< , 2.ச	கர�ேகாவ� 

(ந) வா+) எ3 12 அ�ேப.கா+நக+  / 1வ/ ெத< , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) 

வா+) எ3 12 அ�ேப.கா+நக+ 2வ/ ெத< , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

45 45 ஆ+ சி ந)நிைல�ப�ள�ெத�� 

க�!ட� வட��� ப�தி 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 12 அ�ேப.கா+நக+ 1வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

46 46 ஆ+ சி ந)நிைல�ப�ள�ெத�� 

க�!ட� ெத���ப�தி 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 13 அ�ேப.கா+நக+ 3வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 12 அ�ேப.கா+நக+  / 2வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

47 47 ெச	�Dத+ 

ந)நிைல�ப�ள�வட�� 

க�!ட�, வடகாசிய�ம� 

ேகாவ� 2� ெத< 

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 14 EDதர+ ெத< , 2.ச	கர�ேகாவ� (ந) 

வா+) எ3 14 8வ/ ெமய� ேரா) , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 14 

ேந< ெத< , 4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 14 ேச�கிழா+ ெத< , 

5.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 14 கீழ அ�ம� ச�னதி ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

48 48 நகரா�சி ஆர�ப� 

ப�ள�இDதிரா நக+ ெமய� 

க�!ட� வட��� ப�தி 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 24 ெத��ரதவ Iதி , 2.ச	கர�ேகாவ� (ந) 

வா+) எ3 24 கிளாவ!வநாயக+ ேகாவ� ெத< , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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49 49 நகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�இDதிரா 

நக+ ெமய� க�!ட� 

ெத���ப�தி ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 25 ேமலரதவ Iதி1வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 25 ேமலரதவ Iதி 2வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 24 ச	கரசி.தி வநாயக+ ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ�(ந) வா+) எ3 21 கLேச: ெத< , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

50 50 அரE மகள�+ 

ேம�நிைல�ப�ள�வட�� 

க�!ட� கLேச:ேரா) 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 22 உLசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ� ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 22 உLசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ� 1� 

சD/ , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 22 உLசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ� 

2� சD/ , 4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 22 உLசிமாகாள�ய�ம� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

51 51 நகரா�சி 

ந)நிைல�ப�ள�வட���ப�தி, 

காDதிநக+, ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 21 வாரLசDைத ெத< , 2.ச	கர�ேகாவ� 

(ந) வா+) எ3 20 காDதிநக+ 3வ/ ெத< , 3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) 

எ318 காDதிநக+ 4வ/ ெத< , 4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 18 

காDதிநக+ 5வ/ ெத< , 5.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 18 காDதிநக+ 

அைன./ 
வா�காளா+க�

52 52 நகரா�சி 

ந)நிைல�ப�ள�,ெத���க�!ட

�,  காDதிநக+,ச	கர�ேகாவல

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 20 காDதிநக+ 1வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

53 53 நகரா�சி 

ந)நிைல�ப�ள�,கிழ��  திய 

க�!ட�  வட���ப�தி காDதி 

நக+,ச	கர�ேகாவல

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 20 காDதிநக+ 2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 20 காDதிநக+ 3வ/ ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

54 54 அ<�மி� ச	கரநாராயண 

Eவாமி தி<�ேகாவ� 

ஆர�ப�ப�ள�வட�� க�!ட� 

ேம���ப�தி ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 16 காDதிநக+ கீழ 4வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 18 காDதிநக+ கீழ 3வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

55 55 அ<�மி� ச	கரநாராயண 

Eவாமி தி<�ேகாவ� 

ஆர�ப�ப�ள�ெத�� க�!ட�  

ேம���ப�தி ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 18 காDதிநக+ கீழ 2வ/ ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 18 காDதிநக+ கீழ 1வ/ ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 காமராXநக+ 1வ/ ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

56 56 அ<�மி� ச	கரநாராயண 

Eவாமி தி<�ேகாவ�, 

ஆர�ப�ப�ள�ெத�� க�!ட� 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 காமராXநக+ 2� ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 காமராXநக+ 3�ெத< , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

57 57 நகரா�சி ஆர�ப�ப�ள� திய 

க�!ட� பா�ட.Y+ 

ச	கர�ேகாவ�

1.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 பா�ட.Y+ காலன�1� ெத< , 

2.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 பா�ட.Y+ காலன�2� ெத< , 

3.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 பா�ட.Y+  /1� ெத< , 

4.ச	கர�ேகாவ� (ந) வா+) எ3 19 பா�ட.Y+  /2� ெத< , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

58 58 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�தளவாZ ர� 

ெத�� ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய�(ஊ) பளா� எ3 1 

தளவாZ ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

59 59 அ	க�வா! ைமய�அைற  

எ3 10  தளவாZ ர� ெத�� 

ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 2 

இைடய��ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

60 60 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�ெத��  திய 

க�!ட�, ெசDத�! ெத�� 

ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 3 

ெசDத�! , 2.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய� (ஊ) 

பளா� எ3 3 ெசDத�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

61 61 !.!.!.ஏ. ஆர�ப�ப�ள� திய 

க�!ட�, 

ெத���ப�தி,ஆ�ெகா3டா+�

ள� ெத�� ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 5 

ஆ�ெகா3டா+�ள� , 2.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� 

ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 4 ஆ�ெகா3டா+�ள� , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

62 62 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள� திய க�!ட� 

ேம���ப�தி ேவ�ப��ள� 

ெத�� ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 6 

தி<மைல�ெகாUD/ ர� , 2.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� 

ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 7 ேவ�ப	�ள� , 3.ெத�� 

ச	கர�ேகாய� (வ.கி) ெத�� ச	கர�ேகாய� (ஊ) பளா� எ3 8 

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

63 63 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�இராமநாத ர�  

ெத��ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) இராமநாத ர� (ஊ) பளா� எ3 1 

இராமநாத ர� , 2.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி)இராமநாத ர� (ஊ) பளா� 

எ3 2 இராமநாத ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

64 64 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�, 

ெந)	�ள�ெந)	�ள� 

ெத��ச	கர�ேகாவ�

1.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) இராமநாத ர� (ஊ) பளா� எ3 3 

ெந)	�ள� , 2.ெத�� ச	கர�ேகாய� (வ.கி) இராமநாத ர� (ஊ) பளா� 

எ3 4அ<�ேகாேனDத� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

65 65 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ�� க�!ட�, 

ந)வ��றிLசி (ேமஜ+)

1.ந)வ��றிLசிேமஜ+ (வ.கி) ந)வ��றிLசிேமஜ+ (ஊ) பளா� எ3 1 

ந)வ��றிLசி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

66 66 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,வட��க�!ட�, 

ந)வ��றிLசி (ேமஜ+)

1.ந)வ��றிLசிேமஜ+  (வ.கி) ந)வ��றிLசிேமஜ+ (ஊ) பளா� எ3 2 

ந)வ��றிLசி , 2.ந)வ��றிLசிேமஜ+ (வ.கி) ந)வ��றிLசிேமஜ+(ஊ) 

பளா�எ3 2 ந)வ��றிLசி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

67 67 அரE உய+நிைல�ப�ள�,ெத�� 

க�!ட�  ந)வ��றிLசி

1.ந)வ��றிLசிேமஜ+(வ.கி) ந)வ��றிLசிேமஜ+(ஊ) பளா� எ3 3 

ந)வ��றிLசி வ�லராம ர� , 2.ந)வ��றிLசிேமஜ+(வ.கி) 

ந)வ��றிLசிேமஜ+ (ஊ) பளா� எ3 3 ந)வ��றிLசி  3 வ/  ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

68 68 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,வ�லராம ர�வ

ட��க�!ட� , வ�லராம ர�

1.ந)வ��றிLசி ைமன+ (வ.கி) ந)வ��றிLசி ைமன+ (ஊ) பளா� எ3 2 

வ�லராம ர�  /கிராம� , 2.ந)வ��றிLசிேமஜ+(வ.கி) ந)வ��றிLசிேமஜ+ 

(ஊ) 3 வ/ ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

69 69 இD/ நாடா+ 

ந)நிைல�ப�ள� திய 

க�!ட�, கிழ���ப�தி, 

கைடயாW<�!

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி)ேச+Dதம	கல�மஜரா (ஊ) பளா� எ3 1 

கைடயாW<�! ப�ைளயா+ ேகாவ� ெத< , 

2.ேச+Dதம	கல�(வ.கி)ேச+Dதம	கல�மஜரா (ஊ) பளா� எ3 2 

கைடயாW<�! ேமல. ெத< , 3.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

ப�க� எ3 : 10 of 40
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1 2 3 4 5

70 70 இD/ நாடா+ 

ந)நிைல�ப�ள� திய 

க�!ட�, ேம���ப�தி, 

வட�� பாக� கைடயாW<�!

1.ேசDதம	கல� (வ.கி)ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� எ3 4  

கைடயாW<�! காமராஜ+ ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

71 71 இD/ நாடா+ 

ந)நிைல�ப�ள� திய க�!ட� 

 ந)�ப�தி கைடயாW<�!

1.ேசDதம	கல� (வ.கி)ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� எ3 4  

கைடயாW<�! காமராஜ+ ெத< 8 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

72 72 இராம+ ந)நிைல�ப�ள�, 

ெத��க�!ட�  ேம���ப�தி, 

ேவல�பநாடா[+

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� எ3 5 

ேவல�பநாடா[+ , 2.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல�மஜரா (ஊ) 

பளா� 7 B<க� ேகாவ� ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

73 73 இராம+ ந)நிைல�ப�ள�, 

ெத��க�!ட�  கிழ���ப�தி 

ேவல�பநாடா[+

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� எ3 6 

ேவல�பநாடா[+ ப�ைளயா+ ேகாவ�  ெத< , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

74 74 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�,கட�ப��ள�  

ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி)  ேச+Dதம	கல� (ஊ) பளா� எ3 7 கட�ப��ள� 

, 2.ேச+Dதம	கல�(வ.கி) ேச+Dதம	கல� (ஊ) பளா� எ3 8 கட�ப��ள� , 

3.ேச+Dதம	கல�(வ.கி) ேச+Dதம	கல� (ஊ) பளா� எ3 9 கட�ப��ள� , 

4.ேச+Dதம	கல�(வ.கி) ேச+Dதம	கல� (ஊ) பளா� எ3 10 கட�ப��ள� , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

75 75 சா�ேறா+ 

ஆர�ப�ப�ள�தி<மலா ர�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� எ3 11 

தி<மலா ர� , 2.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� 

எ3 12 தி<மலா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

76 76 ஆ+.சி.ஆர�ப�ப�ள�,தி<மலா ர

�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� மஜரா (ஊ) பளா� எ3 13 

தி<மலா ர� , 2.ேச+Dதம	கள� (வ.கி) ேச+Dதம	கள� மஜரா (ஊ) பளா�  

எ3 14 தி<மலா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 அரE 

ேம�நிைல�ப�ள�வட�� 

க�!ட� கிழ���ப�தி 

ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 1 

ேச+Dதம	கல� , 2.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) 

பளா� எ3 2 ேச+Dதம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

78 78 அரE 

ேம�நிைல�ப�ள�வட�� 

க�!ட� ேம���ப�தி 

ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 8  

ேச+Dதம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

79 79 அரE ேம�நிைல� 

ப�ள�,ெத�� க�!ட�  

ேம���ப�தி, ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல�(வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 3 

ேச+Dதம	கல� , 2.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) 

பளா� எ3 4 ேச+Dதம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

80 80 அரEேம�நிைல�ப�ள�,ெத�� 

க�!ட� கிழ���ப�தி, 

ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி)ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 5 

ேச+Dதம	கல� , 2.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) 

பளா� எ3 6 ேச+Dதம	கல� , 3.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� 

க\பா (ஊ) பளா� எ3 7 ேச+Dதம	கல� , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

81 81  ன�த ேஜாச� ெப3க� 

ஆர�ப� ப�ள�கிழ�� அல� 

வட���ப�தி ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல�(வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 9 

ேச+Dதம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

82 82  ன�த ேஜாச� ெப3க� 

ஆர�ப� ப�ள�கிழ�� அல� 

ந)�ப�தி ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 10 

ேச+Dதம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

83 83  ன�த ேஜாச� ெப3க� 

ஆர�ப� ப�ள�கிழ�� அல� 

ெத���ப�தி ேச+Dதம	கல�

1.ேச+Dதம	கல� (வ.கி) ேச+Dதம	கல� க\பா (ஊ) பளா� எ3 11 

வல	ைக� லி சB.திர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 அரE 

ஆர�ப�ப�ள�,ெநாLசி�ள�, 

ேச+Dதமஙகல� (ஊ)

1.ேசDதம	கல� (வ.கி) ேசDதம	கல� (ஊ) பளா�  12 ெநாLசி�ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

85 85 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�   திய 

க�!ட�,ேம�� அல� 

வட���ப�தி 

1.�லேசகரம	கல�(வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� எ3 1 

�லேசகரம	கல� , 2.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) 

பளா� எ3 2 �லேசகரம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

86 86 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�  

பைழயக�!ட� ேம�� அல� 

 �லேசகரம	கல�

1.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� எ3 5 

�லேசகரம	கல� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

87 87 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�ேம�� அல� 

வட���ப�தி, 

�லேசகரம	கல�

1.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� எ3 3 

�லேசகரம	கல� , 2.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) 

பளா� எ3 4 ெர	கநாத ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

88 88 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�ேம�� அல� 

ெத���ப�தி  

�லேசகரம	கல�

1.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� எ3 6 

E�ைபயா ர�, த�[./ , 2.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� 

(ஊ) பளா� 6 E�ைபயா ர� கீழ.ெத< , 3.�லேசகரம	கல� (வ.கி) 

�லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� 6 ெத��ெத< , 4.�லேசகரம	கல�(வ.கி) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

89 89 இD/ ஆர�ப�ப�ள�,த�[./ 1.�லேசகரம	கல� (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� எ3 7 த�[./ 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

90 90 இD/ ஆர�ப�ப�ள�, திய 

க�!ட� த�[./

1.�லேசகரம	கல�(வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) பளா� எ3 8 த�[./ 

உலக�மா� ர� , 2.�லேசகரம	கல�  (வ.கி) �லேசகரம	கல� (ஊ) 

பளா� எ3 9 இ�னாசி நாடா[+ ஆ3! நாடா[+ , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

91 91 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�பளள�,பைழயக�!ட�, 

ேம���ப�தி, 

ெவ�ளாள	�ள�

1.ெவ�ளாள	�ள�(வ.கி) ெவ�ளாள	�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 

ெவ�ளாள	�ள� , 2.ெவ�ளாள	�ள� (வ.கி) ெவ�ளாள	�ள� (ஊ) 

பளா� எ3 3 க<ணாலய ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

92 92 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�பளள�,ெத���ப�தி, 

ெவ�ளாள	�ள�

1.ெவ�ளாள	�ள�(வ.கி) ெவ�ளாள	�ள� (ஊ) பளா� எ3 2 

ெவ�ளாள	�ள� , 2.ெவ�ளா	�ள� (வ.கி) ெவ�ளா	�ள� (ஊ) பளா� 

எ3 4 கைரக3டா+�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

93 93 அரE உய+நிைல�ப�ள�ெத�� 

க�!ட� ,பா3!யா ர�

1.ெவ�ளாள	�ள�(வ.கி) ெவ�ளாள	�ள� (ஊ) பளா� எ3 5 

பா3!யா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

94 94 அரE உய+நிைல�ப�ள� திய 

க�!ட� ,பா3!யா ர�

1.ெவ�ளாள	�ள� (வ.கி) ெவ�ளாள	�ள� (ஊ) பளா� எ3 6  

பா3!யா ர� , 2.ெவ�ளாள	�ள� (வ.கி) ெவ�ளாள	�ள� (ஊ) பளா� 

எ3 7 பா3!யா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

95 95 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,ஈLசDதா

1.ஈLசDதா (வ.கி) ஈLசDதா (ஊ) பளா� எ3 1 ஈLசDதா , 2.ஈLசDதா (வ.கி) 

ஈLசDதா (ஊ) பளா� எ3 3 Nவலி	க ர� , 3.ஈLசDதா (வ.கி) ஈLசDதா (ஊ) 

பளா� எ3 4 Nவலி	க ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

96 96 அ	க�வா! 

ைமய�ெப:யசாமியா ர�

1.ஈLசDதா (வ.கி) ஈLசDதா (ஊ) பளா� எ3 5 ெப:யசாமியா ர� , 2.ஈLசDதா 

(வ.கி) ஈLசDதா (ஊ) பளா� எ3 6 ெப:யசாமியா ர� , 3.ஈLசDதா (வ.கி) 

ஈLசDதா (ஊ) பளா� எ3 7 ெப:யசாமியா ர� , 4.ஈLசDதா (வ.கி) ஈLசDதா 

(ஊ) பளா� 8 ெப:யசாமியா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

97 97 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,வட�� 

 /�க�!ட�,  Nவலி	க ர�,

1.ஈLசDதா (வ.கி) ஈLசDதா(ஊ) பளா� எ3 2 ஆ3டா+�ள� , 2.ஈLசDதா 

(வ.கி) ஈLசDதா (ஊ) பளா� எ3 5 ஊ.தா��ள� , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

98 98 ஆ+.சி.ஆர�ப�ப�ள�,த+ம.Yர

ண

1.ப�டாைடக�! (வ.கி) ப�டாைடக�!(ஊ) பளா� எ3 2 த+ம.Yரண , 

2.ப�டாைடக�!(வ.கி)  ப�டாைடக�! (ஊ) பளா� எ3 3  த+ம.Yரண , 

3.ப�டாைடக�!(வ.கி) ப�டாைடக�!(ஊ) பளா� 3 த+ம.Yரண , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

99 99 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� திய க�!ட� 

அ<ணாசல ர�, ந)வ��றிLசி 

(ைமன+)

1.ந)வ��றிLசி ைமன+ (வ.கி) ந)வ��றிLசி ைமன+(ஊ) பளா� எ31 

அ<ணாசல ர�, பளா� 2  /�கிராம� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

100 100 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தியக�!ட�, 

ெவ�றிலி	க ர�

1.ப�டாைடக�! (வ.கி) ப�டாைடக�! (ஊ) பளா� எ3 1 த�டா��ள� 

ச�கைர��ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

101 101 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�பைழய க�!ட�, 

ெவ�றிலி	க ர�,

1.ப�டாைடக�!(வ.கி) ப�டாைடக�! (ஊ) பளா� எ3 2 ெவ�றிலி	க ர� , 

2.ப�டாைடக�!(வ.கி) ப�டாைடக�! (ஊ) பளா� 2 ெவ�றிலி	க ர� 

ப�டாைடக�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

102 102 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�,பைழய 

க�!ட�, 

சி�னேகாவலா	�ள�

1.சி�ன�ேகாயலா	�ள�  (வ.கி) சி�ன�ேகாயலா	�ள�(ஊ) பளா� எ3 

1சி�ன�ேகாயலா	�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

103 103 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�, திய 

க�!ட�, 

சி�னேகாவலா	�ள�

1.சி�ன�ேகாயலா	�ள�  (வ.கி) சி�ன�ேகாயலா	�ள�(ஊ) பளா� எ3 

2 _ர	�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

104 104 அரE 

உய+நிைல�ப�ள�ந)�க�!ட�,

 ெப:யேகாவலா	�ள�

1.ெப:யேகாவலா	�ள� (வ.கி) ெப:யேகாவலா	�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 

ெப:யேகாவலா	�ள� , 2.ெப:யேகாவலா	�ள� (வ.கி) 

ெப:யேகாவலா	�ள� (ஊ) பளா� எ3  4 சி�லி�ள� , 

3.ெப:யேகாவலா	�ள� (வ.கி) ெப:யேகாவலா	�ள� (ஊ) பளா�  எ3 1 

அைன./ 
வா�காளா+க�

105 105 அரE உய+நிைல�ப�ள�கிழ�� 

க�!ட� 

ெப:யேகாவலா	�ள�

1.ெப:யேகாவலா	�ள� (வ.கி) ெப:யேகாவலா	�ள� (ஊ) பளா� எ3 2 

ெப:யேகாவலா	�ள�  சி�லி�ள� , 2.ெப:யேகாவலா	�ள� (வ.கி) 

ெப:யேகாவலா	�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 ெப:யேகாவலா	�ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

106 106 ஊரா�சி ஒ�றிய ந)நிைல� 

ப�ள�, திய க�!ட� Bத� 

ேம���ப�க� 2வ/ அைற 

ேகா.ம<த�ப ர�

1.ேகா. ம<த�ப ர� (வ.கி)  ேகா. ம<த�ப ர� (ஊ) பளா� 1ேகா.ம<த�ப ர� 

, 2.ேகா. ம<த�ப ர� (வ.கி) ேகா. ம<த�ப ர� (ஊ) பளா� எ3 2 

நவநIதகி<Vண ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

107 107 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�,ச3Bகந�`

+

1.ேகா.ம<த�ப ர� (வ.கி) ேகா.ம<த�ப ர� (ஊ) பளா� எ3 3 

ச3Bகந�`+, ேகா.ம<த�ப ர� , 2.ேகா. ம<த�ப ர� (வ.கி) ேகா. 

ம<த�ப ர� (ஊ) பளா� எ3 4 B./�கி<Vணா ர� , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

108 108 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� திய�க�!ட�, 

இலDைத�ள�

1.இலDைத�ள� (வ.கி) இலDைத�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 இலDைத�ள� , 

2.இலDைத�ள� (வ.கி) இலDைத�ள� (ஊ) பளா� எ3 2 க<.தா[+ , 

3.இலDைத�ள� (வ.கி) இலDைத�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 இலDைத�ள� , 

4.இலDைத�ள� (வ.கி) இலDைத�ள� (ஊ) பளா�  எ3 1 இலDைத�ள� , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

109 109 இD/ ஹ:ஜ� 

ந)நிைல�ப�ள� திய�க�!ட�,

வட���ப�தி  �<�க�ப�!

1.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�!(ஊ) பளா� எ3 1 �<�க�ப�! , 

2.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�!(ஊ) பளா� எ3 2  �<�க�ப�! , 

3.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 3 �<�க�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

110 110 !.!.!.ஏ ஆர�ப�ப�ள� பைழய 

க�!ட�, , �<�க�ப�!

1.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 4 �<�க�ப�! , 

2.�<�க�ப�!(வ.கி) �<�க�ப�!(ஊ) பளா� எ3 5 �<�க�ப�! , 

3.�<�க�ப�!(வ.கி) �<�க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 5 �<�க�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

111 111 !.!.!.ஏ ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

 திய க�!ட�. கிழ���ப�தி, 

�<�க�ப�!

1.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 6 �<�க�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

112 112 !.!.!.ஏ ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

 திய க�!ட�,ேம���ப�தி 

�<�க�ப�!

1.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�!(ஊ) பளா� எ3 7 �<�க�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

113 113 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தியக�!ட�, 

ேக.ெர�!யப�!

1.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 8 ேக ெர�!யப�! , 

2.�<�க�ப�! (வ.கி) �<�க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 9 ேக ெர�!யப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

114 114 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள� தியக�!ட� 

வட���ப�தி, 

ேமலநIலிதந�`+

1.ேமல நIலிதந�`+ (வ.கி) ேமல நIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 1 ேமல 

நIலிதந�`+ , 2.ேமல நIலிதந�`+ (வ.கி) ேமல நIலிதந�`+ (ஊ) பளா� 

எ3 2 ேமல நIலிதந�`+ , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

115 115 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�( தியக�!ட�) 

ெத���ப�தி, 

ேமலநIலிதந�`+

1.ேமல நIலிதந�`+ (வ.கி) ேமல நIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 3 ேமல 

நIலிதந�`+ , 2.ேமல நIலிதந�`+ (வ.கி) ேமல நIலிதந�`+ (ஊ) பளா� 

எ3 4 ேமல நIலிதந�`+ , 3.ேமல நIலிதந�`+ ேமல(வ.கி) நIலிதந�`+ 

(ஊ) பளா� எ3 3 ேமல நIலிதந�`+  , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

116 116 அரE ஆர�ப�ப�ள� திய 

ேம�� க�!ட� 

கிழ���ப�தி, 

பனவடலிச.திர�

1.வட�� பனவடலி (வ.கி) வட�� பனவடலி  (ஊ) பளா� எ3 2 வட�� 

பனவடலி வட�� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

117 117 அரE ஆர�ப�ப�ள� திய 

ேம�� க�!ட�, 

ேம���ப�தி, 

பனவடலிச.திர�

1.வட�� பனவடலி (வ.கி) வட�� பனவடலி(ஊ) பளா� எ3 2 வட�� 

பனவடலி ெத�� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

118 118 அரE ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

க�!ட�  கிழ���ப�தி, 

பனவடலிச.திர�

1.வட�� பனவடலி (வ.கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா�எ3 3 

ெத��பனவடலி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

119 119 அரE ஆர�ப�ப�ள� ெத�� 

க�!ட�, ேம���ப�தி, 

பனவடலிச.திர�

1.வட�� பனவடலி (வ.கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� எ3 3 

ெத��பனவடலி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

120 120 அரE ஆர�ப�ப�ள� திய 

க�!ட� ேம���ப�தி, 

பனவடலிச.திர�

1.வட�� பனவடலி (வ,கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� எ3 1 பனவடலி , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

121 121 அரE ஆர�ப�ப�ள� திய 

க�!ட�கிழ���ப�தி, 

பனவடலிச.திர�

1.வட�� பனவடலி (வ,கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� எ3 3 ெத�� 

பனவடலி , 2.வட�� பனவடலி (வ,கி) வட�� பனவடலி  (ஊ) பளா� எ3 

4 ெசா�கலி	க ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

122 122 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� தியக�!ட�, 

ேம���ப�தி, தி<மலா ர�

1.வட�� பனவடலி (வ,கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� எ3 5 

தி<மலா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

123 123 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தியக�!ட� 

தி<மலா ர�

1.வட�� பனவடலி (வ,கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� எ3 6 

தி<மலா ர� , 2.வட�� பனவடலி (வ,கி) வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� 

எ3 1 தி<மலா ர� , 3.வட�� பனவடலி (ஊ)வட�� பனவடலி (வ,கி) 

வட�� பனவடலி (ஊ) பளா� எ3 1 தி<மலா ர� , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

124 124 க�ம  மகாஜன வ.யா 

சாைலகிழ���ப�தி, 

கீழநIலிதந�`+

1.கீழநIலிதந�`+ (வ.கி) கீழநIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 1 

கீழநIலிதந�`+ , 2.கீழநIலிதந�`+ (வ.கி) கீழநIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 

2 கீழநIலிதந�`+ , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

125 125 ஆ+.சி.ஆர�ப�ப�ள�, 

மb�/�ள� கீழநIலிதந�`+

1.கீழநIலிதந�`+ (வ.கி) கீழநIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 5 சாமிநாத ர� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

126 126 ஆ+.சி 

.ந)நிைல�ப�ள�ந)க�!ட�, 

கீழநIலிதந�`+

1.கீழநIலிதந�`+ (வ.கி) கீழநIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 3 

கீழநIலிதந�`+ , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

127 127 ஆ+.சி 

.ந)நிைல�ப�ள�கிழ��க�!ட�

, கீழநIலிதந�`+

1.கீழநIலிதந�`+ (வ.கி) கீழநIலிதந�`+ (ஊ) பளா� எ3 4 நாராயண ர� , 

2.கீழநIலிதந�`+ (வ.கி) கீழநIலிதந�`+(ஊ) பளா� 3  கீழநIலிதந�`+  , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

128 128 !.!.!.ஏ 

ஆர�ப�ப�ள� தியக�!ட� 

வட���ப�தி ஆயா�ப�!

1.கீழநIலிதந�Wர+ (வ.கி) கீழநIலிதந�Wர+ (ஊ) பளா� எ3 6 ேதா[கா� , 

2.கீழநIலிதந�Wர+ (வ.கி) கீழநIலிதந�Wர+ (ஊ) பளா� எ3 9 

வ3ணா�ெபா�ட� , 3.கீழநIலிதந�Wர+ (வ.கி) கீழநIலிதந�Wர+ (ஊ) 

பளா� எ3 7 ஆயா�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

129 129 !.!.!.ஏ 

ஆர�ப�ப�ள� தியக�!ட� 

ெத���ப�தி, ஆயா�ப�!

1.கீழநIலிதந�Wர+ (வ.கி) கீழநIலிதந�Wர+ (ஊ) பளா� எ3 8 ஆயா�ப�! , 

2.கீழநIலிதந�Wர+ (வ.கி) கீழநIலிதந�Wர+ (ஊ) பளா� எ3 10 

பனவடலிச.திர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

130 130 வ Iர�பா இD/ 

ந)நிைல�ப�ள�ெத��க�!ட�,

 கிழ���ப�தி, 

மைலயா	�ள�

1.மைலயா	�ள� (வ.கி)  மைலயா	�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 

மைலயா	�ள� , 2.மைலயா	�ள� (வ.கி)  மைலயா	�ள� (ஊ) பளா� 

எ3 2 மைலயா	�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

131 131 வ Iர�பா இD/ 

ந)நிைல�ப�ள�வட�� 

க�!ட�, மைலயா	�ள�

1.மைலயா	�ள� (வ.கி) மைலயா	�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 

மைலயா	�ள� ப�தி , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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219   ச	கர�ேகாவ� 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

132 132 பா�வா! ைமய�ெஜ<சல� 

த+மநக+ (மைலயா	�ள�)

1.மைலயா	�ள� (வ.கி) மைலயா	�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 ெஜ<சேல� 

த+மநக+ , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

133 133 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம��அல�, 

ெத���ப�தி, ெப<	ேகா�c+

1.ெப<	ேகா�c+ (வ.கி) ெப<	ேகா�c+(ஊ) பளா� எ3  2 ெப<	ேகா�c+ 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

134 134 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம�� 

க�!ட� வட���ப�தி, 

ெப<ஙேகா�c+

1.ெப<	ேகா�c+ (வ.கி) ெப<	ேகா�c+ (ஊ) பளா� எ3  1 

ெப<	ேகா�c+ , 2.ெப<	ேகா�c+ (வ.கி) ெப<	ேகா�c+ (ஊ) பளா� எ3  

3 ெப<	ேகா�c+ , 3.ெப<	ேகா�c+ (வ.கி) ெப<	ேகா�c+(ஊ) பளா� எ3 

 4 ஆல	�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

135 135 இD/ ந)நிைல�ப�ள� 

கிழ���ப�தி  நாரணா ர�

1.ச.திர	ெகா3டா� (வ.கி) ச.திர	ெகா3டா� (ஊ) பளா� எ3 1 

ச.திர	ெகா3டா� , 2.ச.திர	ெகா3டா� (வ.கி) ச.திர	ெகா3டா� (ஊ) 

பளா� எ3 1 ச.திர	ெகா3டா� , 3.ச.திர	ெகா3டா� (வ.கி) 

ச.திர	ெகா3டா� (ஊ) பளா� எ3 2 நாரணா ர� , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

136 136 இD/ ந)நிைல�ப�ள� 

ேம���ப�தி நாரணா ர�

1.ச.திர	ெகா3டா� (வ.கி) ச.திர	ெகா3டா� (ஊ) பளா� எ3 2  

நாரணா ர� , 2.ச.திர	ெகா3டா�  (வ.கி) ச.திர	ெகா3டா�  (ஊ) பளா� 

எ3  3 உட�ப��ள� , 3..திர	ெகா3டா�  (வ.கி)  ச.திர	ெகா3டா�  

(ஊ) பளா� எ3  3 உட�ப� �ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

137 137 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, வட�� 

க�!ட� வட���ப�தி 

அழகா :

1.அழகா : (வ.கி) அழகா : (ஊ) பளா� எ3  6 அழகா : , 2.அழகா : 

(வ.கி) அழகா : (ஊ) பளா� எ3  7 அழகா : , 3.அழகா : (வ.கி) அழகா : 

(ஊ) பளா� எ3 1 அழகா : , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

138 138 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�, 

ெத��க�!ட�  அழகா :

1.அழகா : (வ.கி) அழகா : (ஊ) பளா� எ3  3 அழகா : , 2.அழகா : 

(வ.கி) அழகா : (ஊ) பளா� எ3  4 ம/ரா : , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

ப�க� எ3 : 20 of 40
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õ.âí
¢ 

õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

க�!ட�, வட���ப�தி, 

ெசவ��ள�

1.ெசவ��ள� (வ.கி) ெசவ��ள� (ஊ) பளா� எ3  1 ெசவ��ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

140 140 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� 

க�!ட�, ெத���ப�தி, 

ெசவ��ள�

1.ெசவ��ள� (வ.கி) ெசவ��ள� (ஊ) பளா� எ3  2 ெசவ��ள� , 

2.ெசவ��ள� (வ.கி) ெசவ��ள�(ஊ) பளா� எ3  3 ெசவ��ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

141 141 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

க�!ட�, கிழ���ப�தி, 

ெசவ��ள�

1.ெசவ��ள� (வ.கி) ெசவ��ள� (ஊ) பளா� எ3  4 ெசவ��ள� , 

2.ெசவ��ள� (வ.கி) ெசவ��ள�(ஊ) பளா� எ3  5 ெசவ��ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

142 142 ச./ணO ைமய�,க�ள��ள� 1.ெசவ��ள� (வ.கி) ெசவ��ள� (ஊ) பளா� எ3 6 ெவ	கிேட\வர ர� , 

2.ெசவ��ள� (வ.கி )ெசவ��ள�(ஊ) பளா� எ3 7 க�ள���ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

143 143 அரE உய+நிைல�ப�ள� 

வட�� அல� ந)�ப�தி, 

ஆலமநாய�க+ப�!

1.அ.க:ச��ள� (வ.கி) அய�க:ச��ள� (ஊ) பளா� எ3 1 க:ச��ள� , 

2.அ. க:ச��ள� (வ.கி) அய�க:ச��ள� (ஊ) பளா� எ3  2 அZயா ர� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

144 144 அரE 

உய+நிைல�ப�ள�ேம��அல�,

 வட���ப�தி 

ஆலமநாய�க+ப�!

1.அய�க:ச��ள�(வ.கி) அய�க:ச��ள� (ஊ) பளா� எ3  3 வா!;+ , 

2.அய�க:ச��ள� (வ.கி) அய�க:ச��ள� (ஊ)      பளா� எ3 4 

ஆலமநாய�க+ப�!  , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

145 145 இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�,ஆல!�ப�!

1.அ. க:ச��ள� (வ.கி) அய�க:ச��ள� (ஊ) பளா� எ3 5 

இராமலி	க ர� , 2.அ. க:ச��ள� (வ.கி) அய�க:ச��ள� (ஊ) பளா� 

எ3  6 ஆல!�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

146 146 வ Iரபா3!ய� க�டெபா�ம� 

ஆர�ப�ப�ள� கா:சா.தா�

1.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 1 கா:சா.தா� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

147 147 இD/ ந)நிைல�ப�ள�  

ேம�� க�!ட� பாைற�ப�! 

(கா:சா.தா�)

1.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 2 பாைற�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

148 148 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�� க�!ட�, 

ச�சிகா ர�

1.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 4 ெத�� 

மைலய!�ப�! , 2.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 4 

ச�சிகா ர� &  / E� லா ர�  மைலய!�ப�! , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

149 149 ெச	�Dத+ 

உய+நிைல�ப�ள� / 

E� லா ர�

1.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 4  / E� லா ர�  

மைலய!�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

150 150 வசDதா 

ஆர�ப�ப�ள�,வட���ப�தி 

வ Iரணா ர�, (கலி	க�ப�!)

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 8 வ Iரணா ர� 

, 2.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! ப�தி 1 (ஊ) வட�� 

ந)மைலய!�ப�!. கலி	க�ப�! , 3.கலி	க�ப�! ப�தி 

1(வ.கி)கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 2 கலி	க�ப�! , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

151 151 சர\வதி இD/ 

ஆர�ப�ப�ள�பைழய க�!ட� 

ப�ைளயா+�ள�, 

(கலி	க�ப�!)

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 7 

ப�ைளயா+�ள� ஆவார�ப�! சி�ைனயா ர� , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

152 152 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள��லேசகர�ேப:

1.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 3 அைட�கலா ர� , 

2.கா:சா.தா� (வ.கி) கா:சா.தா� (ஊ) பளா� எ3 3 �லேசகர�ேப: 

மஜரா , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

ப�க� எ3 : 22 of 40



 37   ெத�காசி (sc) ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
219   ச	கர�ேகாவ� 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

153 153 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� திய க�!ட�  

ேமலமர.ேதாண கலி	க�ப�!

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 6 

ேமலமர.ேதாண , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

154 154 அரE ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க�!ட� ெத���ப�தி 

கலி	க�ப�!

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 9 ராமராஜ ர�, 

B./ெர�!ய�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

155 155 அரE ேம�நிைல�ப�ள� 

ேம�� க�!ட� வட���ப�தி 

 அைற எ3  6  கலி	க�ப�!

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3  1 

கலி	க�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

156 156 அரE ேம�நிைல�ப�ள� 

ெத��  திய க�!ட� ேம�� 

அல�,அைற எ3 3  

கலி	க�ப�!

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 2 

கலி	க�ப�! , 2.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� 

எ3 5 மகாேதவ+ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

157 157 அரE ேம�நிைல�ப�ள�ேம�� 

க�!ட� அைற எ3  7  

கலி	க�ப�!

1.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� எ3 3 

கலி	க�ப�! , 2.கலி	க�ப�! ப�தி 1 (வ.கி) கலி	க�ப�! (ஊ) பளா� 

எ3 4 கலி	க�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

158 158 சBதாய 

நல�Sட�,ச.திர�ப�!

1.ச.திர�ப�! (வ.கி) ச.திர�ப�! (ஊ) பளா� எ3  1 ச.திர�ப�! , 

2.ச.திர�ப�! (வ.கி) ச.திர�ப�! (ஊ) பளா� எ3 3 சாமிநாத ர� , 

3.ச.திர�ப�! (வ.கி) ச.திர�ப�! (ஊ) பளா� எ3  4 �லேசகர�ேகா�ைட 

, 4.ச.திர�ப�! (வ.கி) ச.திர�ப�! (ஊ) பளா� 4 ச.திர�ப�! , 99.அய�நா) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

159 159 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம�� க�!ட� 

தி<ேவ	கட�

1.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) அ�ரஹார� ெத<வா+)15 , 2.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) 

ப�ைளமா+ ெத<  வா+)15 , 3.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) ஊரா�சி ம�ற 

அWவலக.ெத<  வா+)15 , 4.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) காவல+ இ�ல� ெத< 

வா+)14 , 5.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) ேபeD/ நிைலய ெத<  வா+)14 , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

ப�க� எ3 : 23 of 40
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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

160 160 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத��� 

க�!ட� ேம��� ப�தி 

தி<ேவ	கட�

1.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ� ெத<  வா+)15 , 

2.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) மாதா	ேகாவ� ெத<  வா+)13 , 3.தி<ேவ	கட� 

(சி.ஊ) பரதான கைட வ Iதி  வா+)13 , 4.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ)  /�ப�! கீழ. 

ெத< வா+)8 , 5.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) எ�.ஜி.ஒ.காலன� , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

161 161 ஊரா�சி ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள� வட��  திய 

க�!ட� கிழ��� ப�தி 

தி<ேவ	கட�

1.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) �<வ�ள� பரதான சாைல வா+)12 , 

2.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) இDதிரா நக+ வா+)11 , 3.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) 

B�படாதி அ�ம� ேகாவ� ெத< வா+)12 , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

162 162 ஊரா�சி ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள� ெத��  திய 

க�!ட� கிழ���ப�தி 

தி<ேவ	கட�

1.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ)  /�ப�! ேமல. ெத< வா+)10 , 

2.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ)  /�ப�! ந). ெத< வா+)9 , 3.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) 

ஆOைடயா ர� ெத< வா+) 1 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

163 163 தன�யா+ ெதாட�க�ப�ள� 

ேம�� க�!ட� 

கீழ.தி<ேவ	கட�

1.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) பாைற�ப�!கிழேம� ெத< 1 வா+) 4 , 

2.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) பாைற�ப�!கிழேம� ெத< 2 வா+) 4 , 

3.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) பாைற�ப�!கிழேம�ெத< 1வா+) 7 , 

4.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) பாைற�ப�! கிழேம�ெத< 2 வா+) 7 , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

164 164 தன�யா+ 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க�!ட� கீழ.தி<ேவ	கட�

1.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) பாைற�ப�! ெத��.ெத< 2 வா+) 7 , 

2.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) பாைற�ப�! ெத��.ெத< 3 வா+) 7 , 

3.தி<ேவ	கட� (சி.ஊ) பாைற�ப�! ெத��.ெத< 4 வா+) 7 , 

4.தி<ேவ	கட�(சி.ஊ) ெச�ல�ப�! ேமல.ெத<1வா+)2 , 5.தி<ேவ	கட� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

165 165 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�வரக[+

1.வரக[+ (வ.கி) வரக[+ (ஊ) கிழ�� ெத< , 2.வரக[+ (வ.கி) வரக[+  

(ஊ) வட�� ெத< , 3.வரக[+ (வ.கி) வரக[+ (ஊ) ந). ெத< , 

4.வரக[+ (வ.கி) வரக[+ (ஊ) ெத�� ெத< , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

166 166 !.!.!.ஏ. 

/வ�க�ப�ள�ைவய�3டா�ப

�!

1.வரக[+ (வ.கி) வரக[+ (ஊ) ேம�� ெத< பளா� 5 , 2.வரக[+ (வ.கி) 

வரக[+ (ஊ) கிழ�� ெத< பளா� 6 , 3.வரக[+ (வ.கி) வரக[+ (ஊ) 

ெத�� ெத< பளா� 7 , 4.வரக[+ (வ.கி) வரக[+ (ஊ) வட�� ெத< 

பளா� 8 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
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õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

167 167 இD/  /வ�க�ப�ள� 

B�S�)மைல

1.B�S�)மைல (வ.கி) B�S�)மைல (ஊ) பளா� 1 B�S�)மைல , 

2.B�S�)மைல (வ.கி) B�S�)மைல (ஊ) B�S�)மைல பளா� 2 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

168 168 ஊரா�! ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள� ந)வ�ப�!

1.ந)வ�ப�!(வ.கி) B�S�)மைல (ஊ) வட��.ெத< பளா� 4 , 

2.ந)வ�ப�!(வ.கி) B�S�)மைல (ஊ) ந).ெத<  பளா� 4 , 

3.ந)வ�ப�!(வ.கி) B�S�)மைல (ஊ) ேம��.ெத<  பளா� 4 , 

4.ந)வ�ப�! (வ.கி) B�S�)மைல (ஊ) கிழ��.ெத< பளா� எ3  4  , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

169 169 ஆ+ .சி. 

ஆர�ப�ப�ள�ந�கலB.த�ப�

!

1.ந�கலB.த�ப�! (வ.கி) ந�கலB.த�ப�! (ஊ) ந�கலB.த�ப�! 

பளா� 1 , 2.ந�கலB.த�ப�! (வ.கி)ந�கலB.த�ப�! (ஊ) நரசி�ம ர� 

பளா� 2 , 3.ந�கலB.த�ப�!(வ.கி) ந�கலB.த�ப�! (ஊ) நரசி�ம ர� 

பளா� 3 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

170 170 ஆ+ .சி. ந)நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� க�!ட�, 

வட���ப�தி 

இைளயரசேனDத�

1.இைளயரசேனDத� (வ.கி) இைளயரசேனDத� (ஊ) வட��.ெத< பளா� 1 

, 2.இைளயரசேனDத� (வ.கி),ெவ	கடாசல ர� (ஊ) 

அலேமWம	க�மா� ர� பளா� 2 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

171 171 ஆ+ .சி. ந)நிைல�ப�ள�, 

கிழ�� க�!ட� ெத���ப�தி 

ைளயரசேனDத�

1.இைளயரசேனDத� (வ.கி) இைளயரசேனDத� (ஊ) கீழ.ெத< பளா� 3 , 

2.இைளயரசேனDத� (வ.கி) இைளயரசேனDத� (ஊ) எ\.ப.எ�. ெத< 

பளா� 4 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

172 172 ஆ+. சி. 

ந)நிைல�ப�ள�,வட�� 

க�!ட� கிழ���ப�தி 

இைளயரசேனDத�

1.இைளயரசேனDத� (வ.கி) இைளயரசேனDத� (ஊ) ெத��.ெத< பளா� 6 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

173 173 ஆ+. சி. 

ந)நிைல�ப�ள�,வட�� 

க�!ட� ேம���ப�தி, 

இைளயரசேனDத�

1.இைளயரசேனDத� (வ.கி)இைளயரசேனDத� (ஊ) ேகா�ைட ெத< 

பளா�எ3  7 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஏ.ப.ஏ.சி 

ந)நிைல�ப�ள�,ேம���ப�தி, 

வட��க�!ட�,  ள�ய	�ள�

1. ள�ய	�ள� (வ.கி)  ள�ய	�ள� (ஊ) ேமல.ெத< பளா� 1 , 

2. ள�ய	�ள� (வ.கி)  ள�ய	�ள� (ஊ) ந).ெத< 1 பளா�  2 , 

3. ள�ய	�ள� (வ.கி)  ள�ய	�ள�  (ஊ) வட��.ெத< பளா�எ3  4 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

175 175 ஏ.ப.ஏ.சி 

ந)நிைல�ப�ள�,ேம���ப�தி, 

ெத��க�!ட�,  ள�ய	�ள�

1. ள�ய	�ள� (வ.கி)  ள�ய	�ள� (ஊ) ந).ெத< 2,ெத��.ெத< 

பளா�எ3  3 , 2.இைளயரசேனDத� (வ.கி)இைளயரசேனDத� (ஊ) 

ல�Eமிய�மா� ர� ந).ெத<   பளா�எ3  5 , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

176 176 ஊரா�சி ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள� திய க�!ட�, 

சி.திர�ப�!

1.சி.திர�ப�! (வ.கி) சி.திர�ப�! (ஊ) ெத�� ெத< பளா� 1 , 

2.சி.திர�ப�! (வ.கி) சி.திர�ப�! (ஊ) வட��.ெத< பளா� எ3  2 , 

3.சி.திர�ப�! (வ.கி) சி.திர�ப�! (ஊ) கீழ.ெத< பளா� எ3  3 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

177 177 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  

வட��க�!ட�, அ�பேன:

1.அ�பேன: (வ.கி) அ�பேன: (ஊ) வட��.ெத< பளா� 1 , 2.அ�பேன: 

(வ.கி) அ�பேன: (ஊ) ெத��.ெத< பளா� 1 , 3.அ�பேன: (வ.கி) அ�பேன: 

(ஊ) ேம��.ெத< பளா� 2 , 4.அ�பேன: (வ.கி) அ�பேன: (ஊ) ேமல.ெத< 

பளா� 2 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

178 178 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  

ெத��க�!ட�,  அ�பேன:

1.அ�பேன: (வ.கி) அ�பேன: (ஊ) கீழ.ெத< பளா� 3 , 2.அ�பேன: (வ.கி) 

அ�பேன: (ஊ) ல�Eமி ர� காலன�.ெத< பளா� 4 , 3.அ�பேன: (வ.கி) 

அ�பேன: (ஊ) ல�Eமி ர� ந).ெத< பளா� 4 , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

179 179 இD/ ந)நிைல�ப�ள�  

வட�� க�!ட� 

கிழ���ப�தி அZயேன:

1.அZயேன:  (வ.கி) அZயேன:  (ஊ) ெப<மா� ேகாவ� ெத< பளா� 1 , 

2.அZயேன:  (வ.கி) அZயேன: (ஊ) ந).ெத< பளா� 1 , 3.அZயேன:  

(வ.கி) அZயேன: (ஊ) ெத��ெத< பளா� 2 , 4.அZயேன:  (வ.கி) 

அZயேன:  (ஊ) ேமல.ெத< பளா� 3 , 5.அZயேன:  (வ.கி) அZயேன: 

அைன./ 
வா�காளா+க�

180 180 இD/ ந)நிைல�ப�ள�வட�� 

க�!ட� ேம���ப�தி , 

அZயேன:

1.அZயேன: (வ.கி) அZயேன: (ஊ) வட��.ெத< பளா� 3 , 2.அZயேன: 

(வ.கி) அZயேன: (ஊ) ந).ெத< பளா� 3 , 3.அZயேன: (வ.கி)அZயேன: 

(ஊ) கீழ.ெத< பளா� 4 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
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1 2 3 4 5

181 181 !.!.!.ஏ. /வ�க�ப�ள� 

கிழ���ப�தி, ஓ�)க�!ட�,  

ெவ	கடாசல ர�

1.இைளயரசேனDத� (வ.கி), ெவ	கடாசல ர� (ஊ), ெவ	கடாசல ர� பளா� 

1 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

182 182 அ	க�வா! 

ைமய�ெவ	கடாசல ர�

1.இைளயரசேனDத� (வ.கி), ெவ	கடாசல ர� (ஊ) ெவ	கடாசல ர� பளா� 

2 , 2.,இைளயரசேனDத� (வ.கி),ெவ	கடாசல ர� (ஊ) ல�Eமிய�மா� ர� 

அ�ரஹார� , 3.இைளயரசேனDத� (வ.கி), ெவ	கடாசல ர� (ஊ) 

ஆ3!ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

183 183 இD/ /வ�க�ப�ள�,ஜமb� 

ேதவ+�ள�

1.ஜமb�ேதவ+�ள� (வ.கி) ஜமb�ேதவ+�ள�(ஊ) ஜமb�ேதவ+�ள� பளா� 1 , 

2.ஜமb�ேதவ+�ள� (வ.கி) ஜமb�ேதவ+�ள�(ஊ) ஜமb�ேதவ+�ள�  பளா� 2 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

184 184 சBதாய நல�Sட�,  ஜமb� 

ேதவ+�ள�

1.ஜமb�ேதவ+�ள� (வ.கி)ஜமb�ேதவ+�ள�(ஊ) ஜமb�ேதவ+�ள�  பளா� 3 , 

2.ஜமb�ேதவ+�ள� (வ.கி) ஜமb�ேதவ+�ள�(ஊ) ஜமb�ேதவ+�ள�  பளா� 4 

, 3.ஜமb�ேதவ+�ள� (வ.கி) ஜமb�ேதவ+�ள�(ஊ) ஜமb�ேதவ+�ள�  பளா� 

5 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

185 185 ஊரா�சி ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள�ேம���ப�தி, 

ப�ைளயா+ந.த�

1.ப�ைளயா+ந.த� (வ.கி) ப�ைளயா+ந.த�(ஊ) கீழ.ெத< 1  பளா�1 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

186 186 ஊரா�சி ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள�ெத���ப�தி, 

ப�ைளயா+ந.த�

1.ப�ைளயா+ந.த� (வ.கி) ப�ைளயா+ந.த�(ஊ) ேமல.ெத< 2 பளா�1 , 

2.ப�ைளயா+ந.த� (வ.கி) ப�ைளயா+ந.த�(ஊ) ெத��.ெத< 3  பளா� 2 

, 3.ப�ைளயா+ந.த� (வ.கி) ப�ைளயா+ந.த�(ஊ) வட��ெத< 4 பளா� 2 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

187 187 !.!.!.ஏ. 

/வ�க�ப�ள�ேம��க�!ட� 

பLைச.தைலவ�ப�!

1.பLைச.தைலவ�ப�! (வ.கி)பLைச.தைலவ�ப�! (ஊ) 

பLைச.தைலவ�ப�!  பளா� 1 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

188 188 !.!.!.ஏ. 

/வ�க�ப�ள�ெத��க�!ட� 

பLைச.தைலவ�ப�!

1.பLைச.தைலவ�ப�! (வ.கி) பLைச.தைலவ�ப�! (ஊ) ேதா�  

ெர�!ப�! பளா� 2 , 2.பLைச.தைலவ�ப�! (வ.கி) 

பLைச.தைலவ�ப�! (ஊ) த+ம./ப�! பளா� 3 , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

189 189 இD/ ந)நிைல�ப�ள� 

வட��ப�!

1.வட���ப�! (வ.கி) வட���ப�! (ஊ) ேமல.ெத< பளா� 1 , 

2.வட���ப�! (வ.கி) வட���ப�! (ஊ) வட��.ெத< பளா� 1 , 

3.வட���ப�! (வ.கி) வட���ப�!  (ஊ) கீழ.ெத< பளா� 2 , 

4.வட���ப�! (வ.கி)  வட���ப�! (ஊ) ந).ெத< பளா� எ3 2 , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

190 190 ச./ணO ைமய�க�!ட� 

�ள�க�டா��றிLசி

1.�ள�க�டா �றிLசி (வ.கி) �ள�க�டா �றிLசி (ஊ) வட�� ெத< பளா�1 , 

2.�ள�க�டா �றிLசி (வ.கி) �ள�க�டா �றிLசி (ஊ) ெத��.ெத< பளா� 2 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

191 191 ஊரா�சி ஒ�றிய 

/வ�க�ப�ள�, EDதேரச ர�

1.�ள�க�டா �றிLசி (வ.கி) �ள�க�டா �றிLசி (ஊ) ெர	கராஜ ர� பளா� 

3 , 2.�ள�க�டா �றிLசி (வ.கி) �ள�க�டா �றிLசி (ஊ) EDதேரச ர� பளா� 

4 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

192 192 ைம�பாைற 

உய+நிைல�ப�ள�கிழ���ப�தி,

 ைம�பாைற

1.ைம�பாைற (வ.கி) ைம�பாைற (ஊ) கிழ��.ெத< பளா� 1 , 2.ைம�பாைற 

(வ.கி)ைம�பாைற (ஊ) ெத��.ெத< பளா� 2 , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

193 193 ைம�பாைற 

உய+நிைல�ப�ள�ந)க�!ட�, 

ைம�பாைற

1.ைம�பாைற (வ.கி) ைம�பாைற (ஊ) ேம��.ெத< பளா� 3 , 2.ைம�பாைற 

(வ.கி) ைம�பாைற (ஊ) வட��.ெத< பளா� 4 , 3.ைம�பாைற (வ.கி) 

ைம�பாைற (ஊ) ந).ெத< பளா� 5 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

194 194 இD/ ஆர�ப�ப�ள� கிழ�� 

க�!ட�, ச	��ப�!

1.ச	�ப�! (வ.கி)ச	�ப�! (ஊ) ேமல.ெத< பளா� 1 , 2.ச	�ப�! (வ.கி) 

ச	�ப�! (ஊ) ப�ைளயா+ ேகாவ� ெத< பளா� 1 , 3.ச	�ப�! (வ.கி) 

ச	�ப�! (ஊ) ந).ெத< வா+) 1 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

195 195 இD/ ஆர�ப�ப�ள�, ேம�� 

க�!ட�, ச	��ப�!

1.ச	�ப�! (வ.கி) ச	�ப�! (ஊ) கிழ��.ெத< பளா� 2 , 2.ச	�ப�! 

(வ.கி) ச	�ப�! (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ�ெத< பளா� 2 , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

196 196 சBதாய நல�Sட�,  

ச	��ப�!

1.ச	�ப�! (வ.கி) ச	�ப�! (ஊ) வட�� காலன� பளா� 2 , 2.ச	�ப�! 

(வ.கி) ச	�ப�! (ஊ) சி�ன�காள�ப�! பளா� 3,4 , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

197 197 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�  திய 

க�!ட�, ெத���ப�தி, 

உைமய.தைலவ�ப�!

1.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள�(ஊ) உைமய.தைலவ�ப�! பளா� 1 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

198 198 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�  திய ேம�� 

க�!ட�, ெத���ப�தி, 

உைமய.தைலவ�ப�!

1.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள� (ஊ) உைமய.தைலவ�ப�!  பளா� 

2 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

199 199 சிவராமE� சாமி 

ந)நிைல�ப�ள�ெமய� 

க�!ட�, ெவ�ளா�ள�

1.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள�(ஊ) ெவ�ளா�ள� பளா� 1 , 

2.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள�(ஊ) ெவ�ளா�ள�  பளா� 2 , 

3.ெவ�ளா�ள� (வ.கி)ெவ�ளா�ள�, (ஊ) ெவ�ளா�ள�  பளா� எ3  3 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

200 200 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள� திய 

க�!ட�, ெத�� 

ஆZவாZ லி�ப�!

1.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள� (ஊ) காசிலி	க ர�  பளா� 4 , 

2.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள�(ஊ) வட�� ஆZவாZ லி�ப�! பளா� 

5 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

201 201 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�பைழய 

க�!ட� வட��� ப�தி 

ெத�� ஆZவாZ லி�ப�!

1.ெவ�ளா�ள� (வ.கி) ெவ�ளா�ள�(ஊ) ெத�� ஆZவாZ லி�ப�! பளா� 

6 , 2.வட���<வ�ள� (வ.கி) வட���<வ�ள�(ஊ) கணபதிப�! பளா� 

10 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

202 202 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள��றிfசா�ள�

1.�றிfசா�ள� (வ.கி) �றிfசா�ள�(ஊ) ேமல.ெத< பளா� 1 , 

2.�றிfசா�ள� (வ.கி) �றிfசா�ள�(ஊ) ந).ெத< பளா� 2 , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

203 203 தமி* பா�தி\/ 

ஆர�ப�ப�ள�,�றிfசா�ள�

1.�றிfசா�ள� (வ.கி) �றிfசா�ள�(ஊ) ச+Lெத<  பளா� 3 , 

2.�றிfசா�ள�(வ.கி) �றிfசா�ள�(ஊ) ந).ெத< பளா� 3 , 

3.�றிfசா�ள�(வ.கி) �றிfசா�ள�(ஊ) மட./.ெத< பளா� 3 , 

4.�றிfசா�ள�(வ.கி) �றிfசா�ள�(ஊ) அ<Dததிய+ ெத< பளா� 3 , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

204 204 ேகாபா� நாய�க+ அரசின+ 

ேம� நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி அைற எ3 34 

வட�� �<வ�ள�

1.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) வட��ெத< பளா� 1 

, 2.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) வட��.ெத<  

பளா� 2 , 3.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) 

சாவ!.ெத< பளா� 3 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

205 205 ேகாபா� நாய�க+ அரசின+ 

ேம� நிைல�ப�ள�   அைற 

எ3 36 ெத���ப�தி,  

வட�� �<வ�ள�

1.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) வட��ரதவ Iதி  பளா� 

4 , 2.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) மbனா�சி அ�ம� 

ேகாவ� ெத< பளா�4 , 3.வட���<வ�ள� (வ.கி) வட���<வ�ள�(ஊ) 

ெத��ரதவ Iதி  பளா� 5 , 4.வட�� �<வ�ள�(வ.கி) வட�� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

206 206 ேகாபா� நாய�க+ அரசின+ 

ேம�நிைலப�ள�அைற எ3 35 

 /க�!ட�,  கிழ���ப�தி, 

வட�� �<வ�ள�

1.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) கீழ.ேதவ+ ெத< 

பளா� 7 , 2.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) 

அர3மைனெத< பளா� 7 , 3.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� 

�<வ�ள�(ஊ) கீழ மா:ய�ம�ேகாவ� ெத< பளா� 8 , 4.வட�� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

207 207 ேகாபா� நாய�க+ அரசின+ 

ேம� நிைல�ப�ள�அைற எ3 

37  /�க�!ட� ேம���ப�தி, 

 வட�� �<வ�ள�

1.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) ெத�� Bதலியா+ 

ெத< பளா� 9 , 2.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) 

அ<Dததிய+ ெத<  பளா� 9 , 3.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� 

�<வ�ள�(ஊ) காலன�.ெத< பளா� 9 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

208 208 ேகாபா� நாய�க+ அரசின+ 

ேம� நிைல�ப�ள�அைற எ3 

15 ேம���ப�தி,  வட�� 

�<வ�ள�

1.வட�� �<வ�ள� (வ.கி) வட�� �<வ�ள�(ஊ) அ�ேப.கா+ ெத< 

பளா� 9 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

209 209  ராமலி	க ர� 

பfசாய./ராமலி	க ர�

1.இராமலி	க ர� (வ.கி) இராமலி	க ர�(ஊ) இராமலி	க ர�  பளா� 1 , 

2.இராமலி	க ர� (வ.கி) இராமலி	க ர�(ஊ) இராமலி	க ர�  பளா� 2 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

210 210  !.!.!.ஏ /வ�க�ப�ள�  

நயனா�ப�!நயனா�ப�!

1.இராமலி	க ர� (வ.கி) இராமலி	க ர�(ஊ) நயனா�ப�! பளா� 3 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

211 211 gகேணச /வ�க 

ப�ள�ேம���ப�தி அ.திப�!

1.அ.திப�! (வ.கி) அ.திப�!(ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ� ெத< பளா� 1 , 

2.அ.திப�! (வ.கி) அ.திப�!(ஊ) ப�ைளயா+ ேகாவ� ெத< பளா� 2 , 

3.அ.திப�! (வ.கி) அ.திப�!(ஊ) ெநசவாள+ காலன� 1 பளா�1 , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

212 212 gகேணச /வ�க 

ப�ள�கிழ���ப�தி அ.திப�!

1.அ.திப�! (வ.கி) அ.திப�!(ஊ) ெநசவாள+ காலன� 2 பளா� 1 , 

2.அ.திப�! (வ.கி) அ.திப�!(ஊ) ெநசவாள+ காலன� 3 பளா�1 , 

3.அ.திப�! (வ.கி) அ.திப�!(ஊ) Bதலியா+ ெத< பளா� 2 , 4.அ.திப�! 

(வ.கி) அ.திப�!(ஊ) கீழ.ெத< பளா� 2 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அைன./ 
வா�காளா+க�

213 213 !.!.!.ஏ ஆர�ப�ப�ள�ெத�� 

க�!ட�  ேக. ஆல	�ள�

1.ேக.ஆல	�ள� (வ.கி) ேக.ஆல	�ள� (ஊ) பளா� எ3  1 ேக.ஆல	�ள� 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

214 214 !.!.!.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க�!ட�  ேக. ஆல	�ள�

1.ேக.ஆல	�ள� (வ.கி ) ேக.ஆல	�ள� (ஊ) பளா� எ3 2  

ேக.ஆல	�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

215 215 !.!.!.ஏ.ேவதநாயக� அZய+ 

நிைனO 

ந)நிைல�ப�ள�ேம�� அல�, 

வாைக��ள�

1.வாைக��ள� (வ.கி) வாைக��ள� (ஊ) பளா� எ3 1 வாைக��ள� , 

2.வாைக��ள�((வ.கி) வாைக��ள� (ஊ) பளா� எ3 2 சி�னவாைக��ள� 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

216 216 !.!.!.ஏ ஊ�)�ப�ள�, 

நாWவாச�ேகா�ைடநாWவாச

�ேகா�ைட

1.வாைக��ள� (வ.கி ) வாைக��ள� (ஊ) பளா� எ3 3 

நாWவாச�ேகா�ைட , 2.வாைக��ள� (வ.கி ) வாைக��ள� (ஊ) பளா� 

எ3 5 வர�ணராம ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

217 217 !.!.!.ஏ /வ�க�ப�ள� ேக 

 Y+ ெத�� �<வ�ள�

1.ெத�� �<வ�ள� (வ.கி) ெத�� �<வ�ள� (ஊ) பளா� எ3 1  Y+ , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

218 218 ஊரா�சி ஓ�றிய 

/வ�க�ப�ள�மbனா�சி ர�

1.ெத�� �<வ�ள� (வ.கி) ெத�� �<வ�ள� (ஊ) பளா� எ3 2 

மbனா�சி ர� , 2.ெத�� �<வ �ள� (வ.கி) ெத�� �<வ �ள�(ஊ) 

பளா� எ3 3 இராமேன: , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

219 219 ேகாபா� நாய�க+அரE 

ேம�நிைல�ப�ள�ெத�� 

க�!ட�, (கிழ���ப�தி) 

வட�� �<வ�ள�

1.ெத�� �<வ�ள� (வ.கி) ெத�� �<வ�ள� (ஊ) காலன� , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

220 220 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�வட���ப�தி 

பழ	ேகா�ைட

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட(ஊ) பளா� எ3 1 பழ	ேகா�ைட , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

221 221 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�ெத���ப�தி 

பழ	ேகா�ைட

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட(ஊ) பளா� எ3 2 க�மாப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

222 222 ஆ+.சி /வ�க�ப�ள� திய 

க�!ட�, ேதாhகா�

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட(ஊ) பளா� எ3 3 ேதாhகா� 

ம�P� தியாகராச ர� , 2.ெச�!�ள� (வ.கி) உசில	�ள� (ஊ) பளா� எ3 

2 ெச�!�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

223 223 ச3Bைகயா 

ந)நிைல�ப�ள�அவன��ேகானD

த�

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட(ஊ) பளா� எ3 4 ேவ�ப	�ள� , 

2.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட(ஊ) பளா� எ3 5 

அவன��ேகாேனDத� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

224 224 ேஜாதி ெதாட�க�ப�ள�கீழ 

அழ�நாLசியா ர�

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட  (ஊ) பளா� எ3 6 அ�னNரண ர� 

, 2.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட  (ஊ) பளா� எ3 7 கீழ 

அழ�நாLசியா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

225 225 ஆ+.சி. ெதாட�க�ப�ள� திய 

க�!ட�, ேமல 

அழ�நாLசியா ர�

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட (ஊ) பளா� எ3 8 

அழ�நா�சியா ர� , 2.பழ	ேகா�ைட (வ.கி ) பழ	ேகா�ைட (ஊ) பளா� 

எ3 9 ேமலஅழ�நாLசியா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

226 226 இD/ ஆர�ப�ப�ள� திய 

க�!ட�  கிழ���ப�தி 

வட�� அழ�நாLசியா ர�

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட (ஊ) பளா� எ3 10 வட�� 

அழ�நாLசியா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

227 227 இD/ ஆர�ப�ப�ள� திய 

க�!ட� ேம���ப�தி  

வட�� அழ�நாLசியா ர�

1.பழ	ேகா�ைட (வ.கி) பழ	ேகா�ைட (ஊ) பளா� எ3 10 வட�� 

அழ�நாLசியா ர� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

228 228 எ�.ப.எ�.சாமி 

ந)நிைல�ப�ள�அழகேன:

1.ெத�� �<வ �ள� (வ.கி) ெத�� �<வ �ள�(ஊ) பளா� எ3 4 

அழ�ேன: , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

229 229 ஆ+.சி.ந)நிைல�ப�ள�  திய 

க�!ட�, வட���ப�தி, 

சித�பரா ர�

1.அழகா : (வ.கி) சித�பரா ர� (ஊ) பளா� எ3 1 சித�பரா ர�, , 

2.அழகா : (வ.கி) சித�பரா ர� (ஊ) பளா� எ3 2 சித�பரா ர� கீழ.ெத< , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

230 230 ஆ+.சி.ந)நிைல�ப�ள� 

 தியக�!ட� ெத���ப�தி, , 

சித�பரா ர�

1.அழகா : (வ.கி) சித�பரா ர� (ஊ) பளா� எ3 3 சித�பரா ர� , ெத�� 

ெத< , 2.உசில	�ள� (வ.கி) உசில	�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 உசில	�ள� 

, 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

231 231  ன�தமாதா 

ஆர�ப�ப�ள�ெவ	கடாசல ர�

1.மேகDதிரவா! (வ.கி ) மேகDதிரவா! (ஊ) பளா� எ3 1 ெவ	கடாசல ர� 

மXரா , 2.மேகDதிரவா! (வ.கி ) மேகDதிரவா! (ஊ) பளா� 1 மேகDதிரவா! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

232 232 அமலா அ�ைன 

உய+நிைல�ப�ள�ெர	கசB.தி

ர�

1.மேகDதிரவா! (வ.கி) மேகDதிரவா!(ஊ) பளா� எ3 1 ெர	சB.திர� , 

2.உசில	�ள� (வ.கி)  உசில	�ள�(ஊ) பளா�  எ3 3 உசில	�ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

233 233 ஆ+.சி.ஆர�ப�ப�ள� தியக�!ட

� ,மேகDதிரவா!

1.மேகDதிரவா! (வ.கி)  மேகDதிரவா!(ஊ) பளா� எ3 1 மேகDதிரவா! , 

2.மேகDதிரவா! (வ.கி)  மேகDதிரவா!(ஊ) பளா� எ3 2 வயாக� ர� , 

3.மேகDதிரவா! (வ.கி) மேகDதிரவா!(ஊ) பளா� எ3 5 இராமராச ர� , 

4.மேகDதிரவா! (வ.கி) மேகDதிரவா! (ஊ) பளா� எ3 1 மேகDதிரவா! , 

அைன./ 
வா�காளா+க�

234 234 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� திய க�!ட� 

கிழ���ப�தி, ம<த	கிணP

1.ம<த	கிணP (வ.கி) ம<த	கிணP(ஊ) பளா� எ3 1 ம<த	கிணP , 

2.ம<த	கிணP (வ.கி) ம<த	கிணP (ஊ) பளா� எ3 2 ம<த	கிணP , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

235 235 ஊரா�சி ஒ�றிய ஆர��ப�ள� 

 திய க�!ட� ேம���ப�தி, 

ம<த	கிணP

1.ம<த	கிணP (வ.கி) ம<த	கிணP (ஊ) பளா� எ3 3 வாணய�ப�! 

ம<த	கிணP , 2.ம<த	கிணP (வ.கி) ம<த	கிணP (ஊ)  பளா� எ3 3 

ம<த	கிணP , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

236 236 அரE ேம� நிைல�ப�ள� 

 /�க�!ட� (வட���ப�தி) 

சாயமைல

1.சாயமைல ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 5  	கBைடயா+ 

ேகாவ�ப�! , 2.சாயமைல ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 6 

கர!�ள� , 3.சாயமைல ப�தி 1(வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 7 

வலைச , 4.சாயமைல ப�தி 1(வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 10 

அைன./ 
வா�காளா+க�
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237 237 அரE ேம� 

நிைல�ப�ள�ெத��க�!ட� 

சாயமைல

1.சாயமைல  ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 9 சித�பரா ர� , 

2.சாயமைல ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 8 பLேச: , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

238 238 !.!.!.ஏ மறவ+  

ெதாட�க�ப�ள�ெகா���ள�

1.சாயமைல ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல  (ஊ) பளா� எ3 1 ெகா���ள� , 

2.சாயமைல ப�தி 1(வ.கி) சாயமைல  (ஊ) பளா� எ3 2 

ேமலLசிவகாமியா ர� , 3.சாயமைல ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� 

எ3 3 தி<மலா ர� , 4.சாயமைல ப�தி 1 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� 1 

அைன./ 
வா�காளா+க�

239 239 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�கிழ�� 

க�!ட� ஆராZLசிப�!

1.சாயமைல ப�தி 2 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 4 ஆராLசி�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

240 240 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�ெத��க�!ட�

 ஆராZLசிப�!

1.சாயமைல ப�தி 2 (வ.கி) சாயமைல (ஊ) பளா� எ3 4 ஆராLசி�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

241 241 !.!.!.ஏ 

ஆர�ப�ப�ள�கள�பாள	�ள�

1.கள�பாள��ள� (வ.கி ) கள�பாள��ள�(ஊ) பளா� எ3 1 

கள�பாள��ள� , 2.கள�பாள��ள� (வ.கி ) கள�பாள��ள� (ஊ) பளா� 

எ3 2 கள�பாள��ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) 

வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

242 242 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�ச�ப��ள�, 

கள�பாள	�ள�

1.கள�பாள��ள� (வ.கி) கள�பாள��ள� (ஊ) பளா� எ3 3 ச�ப��ள� , 

2.கள�பாள��ள� (வ.கி) கள�பாள��ள� (ஊ) பளா� எ3 4 ச�ப��ள� , 

3.கள�பாள��ள� (வ.கி)கள�பாள��ள� (ஊ) பளா� எ3 5 அZயா ர� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

243 243 !.!.!.ஏ  ஆர�ப�ப�ள�ஜமb� 

க:ச��ள�

1.ேக. க:ச��ள� (வ.கி) ேக. க:ச��ள� (ஊ) பளா� எ3 1 ேக. 

க:ச��ள� , 2.ேக. க:ச��ள� (வ.கி) ேக. க:ச��ள� (ஊ) பளா� எ3 2 

ேக. க:ச��ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

244 244 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�ேம��அல�, 

நாய�க+ப�!

1.நாலாD/லா (வ.கி) நாலாD/லா(ஊ) பளா� எ3 1 நாலாD/லா , 

2.நாலாD/லா (வ.கி) நாலாD/லா(ஊ) பளா� எ3 2 நாலாD/லா , 

3.நாலாD/லா (வ.கி) நாலாD/லா(ஊ) பளா� 1 நாலாD/லா , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

245 245 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ��அல�, 

நாய�க+ப�!

1.நாலாD/லா (வ.கி) நாலாD/லா  (ஊ) பளா� எ3 3 நாலாD/லா , 

2.நாலாD/லா (வ.கி) நாலாD/லா (ஊ) பளா� எ3 4 ஓைட�கைர�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

246 246 அரE ந)நிைல�ப�ள� 

ெத���ப�தி,  தியக�!ட� 

ெவ�ள�பேன:

1.ெவ�ள�பேன: (வ.கி) ெவ�ள�பேன: (ஊ) பளா� எ3 2 ெவ�ள�பேன: , 

2.ெவ�ள�பேன: (வ.கி) ெவ�ள�பேன:  (ஊ) பளா� 3 வட�� Nலா	�ள� 

&ெவயWகDத ர� , 3.ெவ�ள�பேன:(வ.கி)ெவ�ள�பேன: (ஊ) பளா� எ3 

3 ெத��.ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

247 247 அரE ந)நிைல�ப�ள� 

வட���ப�தி, ெவ�ள�பேன:

1.ெவ�ள�பேன: (வ.கி) ெவ�ள�பேன: (ஊ) பளா� எ3 1 ெவ�ள�பேன: , 

2.ெவ�ள�பேன: (வ.கி) ெவ�ள�பேன: (ஊ) பளா� எ3 4 ெவ�ள�பேன: , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

248 248 இD/ 

ந)நிைல�ப�ள�வட���ப�தி,

ெசா�கநாLசியா+ ர�

1.த!ய�ப�! (வ.கி) த!ய�ப�! (ஊ) பளா� எ3 1 த!ய�ப�! , 

2.த!ய�ப�!(வ.கி) த!ய�ப�! (ஊ) பளா�  எ3 2 த!ய�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

249 249 இD/ 

ந)நிைல�ப�ள�ெத���ப�தி, 

ெசா�கநாLசியா+ ர�

1.த!ய�ப�! (வ.கி) த!ய�ப�! (ஊ) பளா� எ3 3 த!ய�ப�! , 

2.த!ய�ப�! (வ.கி) த!ய�ப�! (ஊ) பளா� எ3 4 த!ய�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

250 250 ஜா+X ெசDY+ பா3!ய� 

ஆன� பா3!ய� நிைனO 

!.!.!.ஏ. 

ந)நிைல�ப�ள�ேம��அல�, 

1.iவ<Dதாள� (வ.கி) iவ<Dதாள� (ஊ) பளா� எ3 1 iவ<Dதாள� , 

2.iவ<Dதாள� (வ.கி) iவ<Dதாள� (ஊ) பளா� எ3 2  iவ<Dதாள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

ப�க� எ3 : 36 of 40
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251 251 ஜா+X ெசDY+ பா3!ய� 

ஆன� பா3!ய� நிைனO 

!.!.!.ஏ. 

ந)நிைல�ப�ள�ேம��அல� 

1.iவ<Dதாள�(வ.கி) iவ<Dதாள� (ஊ) பளா� எ3 3 iவ<Dதாள� , 

2.iவ<Dதாள� (வ.கி) iவ<Dதாள� (ஊ) பளா� எ3 4 iவ<Dதாள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

252 252 !.!.!.ஏ. 

ந)நிைல�ப�ள�ேம���ப�தி, 

அLச�ப�!

1.அLச�ப�!((வ.கி)  அLச�ப�!  (ஊ) பளா� எ3 2 க<�ப[./ , 

2.அLச�ப�!(வ.கி)  அLச�ப�! (ஊ) பளா� எ3 5 அLச�ப�! , 

3.அLச�ப�!(வ.கி) அLச�ப�! (ஊ) பளா� எ3 3 த!யா ர� , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

253 253 !.!.!.ஏ. 

ந)நிைல�ப�ள�கிழ���ப�தி, 

அLச�ப�!

1.அLச�ப�!(வ.கி) அLச�ப�! (ஊ) பளா� எ3 4 வட�� அLச�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

254 254 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தியக�!ட�, 

மட./�ப�!

1.அLச�ப�!(வ.கி) அLச�ப�! (ஊ) பளா� எ3 1 மட./�ப�! , 

2.அLச�ப�! (வ.கி) அLச�ப�! (ஊ) பளா�  எ3 1 மட./�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

255 255 அரE ஆர�ப�ப�ள� 

 தியக�!ட�, ெத�� 

அLச�ப�!

1.அLச�ப�!(வ.கி) அLச�ப�! (ஊ) பளா� எ3 6 ெத��அLச�ப�! 

வட�� ெத< , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

256 256 அரE ஆர�ப�ப�ள� 

ந)க�!ட�, ெத�� 

அLச�ப�!

1.அLச�ப�! (வ.கி)அLச�ப�! (ஊ) பளா� எ3  6 காலன� , 99.அய�நா) 

வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

257 257 ேஜா�\ 

ஆர�ப�ப�ள�ேம���ப�தி, 

ேமலந:��!

1.ந:��! (வ.கி) ந:��! (ஊ) பளா� எ3 1 ந:��! , 99.அய�நா) வா* 

வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

258 258 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ஆர��ப�ள�ெவ	கடசலா ர�

1.ந:��!(வ.கி) ந:��! (ஊ) பளா� எ3 2 ந:��! , 2.ந:��!(வ.கி) 

ந:��! (ஊ) பளா� எ3 1 ந:��! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� 

அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

259 259 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�  தியக�!ட�, 

கிழ���ப�தி, 

வ�ன��ேகாேனDத�

1.வ�ன��ேகானDத� (வ.கி) வ�ன��ேகானDத� (ஊ) பளா� எ3 5 

ெர�!யா+ப�! , 2.வ�ன��ேகானDத� (வ.கி) வ�ன��ேகானDத� (ஊ) 

பளா� எ3 6 அைட�கலா ர� , 3.வ�ன��ேகாேனDத� (வ.கி) 

வ�ன��ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 1 வ�ன��ேகாேனDத�  ெத��ெத< 

அைன./ 
வா�காளா+க�

260 260 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ப�ள� சீரைம�  

தி�ட� க�!ட� வட���ப�தி 

 வ�ன�ேகாேனDத�

1.வ�ன��ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன��ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 2 

வ�ன��ேகாேனDத� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

261 261 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ெத�� க�!ட� 

கிழ���ப�தி, 

வ�ன��ேகாேனDத�

1.வ�ன��ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன��ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 3 

வ�ன��ேகாேனDத� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

262 262 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�ேம�� க�!ட�  

வட���ப�தி, 

வ�ன��ேகாேனDத�

1.வ�ன�ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன�ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 4 

வ�ன�ேகாேனDத� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

263 263 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�ப�ள� சீரைம�  

தி�ட� க�!ட� ெத��� 

ப�தி வ�ன�ேகாேனDத�

1.வ�ன�ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன�ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 4 

வ�ன�ேகாேனDத� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

264 264 ஊரா�சி ஒ�றிய ந)நிைல� 

ப�ள�எ\ எ\ ஏ க�!ட� 

ேம���ப�தி  SவாLசி�ப�!

1.வ�ன�ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன�ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 7 

SவாLசி�ப�! , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

265 265 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�எ\ எ\ ஏ 

க�!ட� கிழ���ப�தி  

SவாLசி�ப�!

1.வ�ன�ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன�ேகாேனDத� (ஊ) பளா� எ3 8 

ந�ல ள�ய�ப�! , 2.வ�ன�ேகாேனDத� (வ.கி) வ�ன�ேகாேனDத� (ஊ) 

பளா� எ3 9 வட�� ள�ய�ப�! , 3.வ�ன��ேகானDத� (வ.கி) 

வ�ன��ேகானDத� (ஊ) பளா� எ3 9 வட�� ள�ய�ப�! , 99.அய�நா) 

அைன./ 
வா�காளா+க�

266 266 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�, திய 

க�!ட�  கிழ���ப�தி, 

ேதவ+�ள�

1.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 ேதவ+�ள� , 

2.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 வ Iரமணநாயக ர� , 

3.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 ேதவ+�ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

267 267 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�, திய 

க�!ட� ெத���ப�தி, 

ேதவ+�ள�

1.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 2 ேதவ+�ள� , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

268 268 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள� திய 

க�!ட�, வட�� அல�, 

ேதவ+�ள�

1.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 5 வடவ.தைலவ�ப�! , 

2.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 6 வடவ.தைலவ�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�
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õ.âí
¢ 

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

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

1 2 3 4 5

269 269 !.!.!.ஏ. ந)நிைல�ப�ள� 

 தியக�!ட�, ேதவ+�ள�

1.ேதவ+�ள� (வ.கி) ேதவ+�ள� (ஊ) பளா� எ3 4 வடவ.தைலவ�ப�! , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

270 270 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�E3ட	�றிLசி

1.E3ட	�றிLசி (வ.கி) E3ட	�றிLசி (ஊ) பளா� எ3 1 E3ட	�றிLசி , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

271 271 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந)நிைல�ப�ள�ப�ன I<./

1.E3ட	�றிLசி (வ.கி) E3ட	�றிLசி (ஊ) பளா� எ3 2 ப�ன I<./ , 

2.E3ட	�றிLசி (வ.கி) E3ட	�றிLசி (ஊ) பளா� எ3 3 ப�ன I<./ , 

3.E3ட	�றிLசி (வ.கி) E3ட	�றிLசி (ஊ) பளா� 1 ப�ன I<./ , 

99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

272 272 ஆ+. சி 

./வ�க�ப�ள�ேமலஇலDைத��

ள�

1.ேமல இலDைத�ள� (வ.கி) ேமல இலDைத�ள� (ஊ) பளா� எ3  1, 4 

ேமல இலDைத�ள� , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* 

வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

273 273 !.!.!.ஏ. ந)நிைல�ப�ள� திய 

கிழ�� க�!ட�,ேம���ப�தி, 

ேமலஇலDைத��ள�

1.ேமல இலDைத�ள� (வ.கி) ேமல இலDைத�ள� (ஊ) பளா� எ3 3 ேமல 

இலDைத�ள� , 2.ேமல இலDைத�ள� (வ.கி) ேமல இலDைத�ள� (ஊ) 

பளா� 1 , 99.அய�நா) வா* வா�காள+க� அய�நா) வா* வா�காள+க�

அைன./ 
வா�காளா+க�

274 274 Yய இ<தய 

ேம�நிைல�ப�ள�கிழ���ப�தி

, ேமலஇலDைத��ள�

1.ேமல இலDைத�ள� (வ.கி) ேமல இலDைத�ள� (ஊ) பளா� எ3 1 ேமல 

இலDைத�ள� , 2.ேமல இலDைத�ள� (வ.கி) ேமல இலDைத�ள� (ஊ) 

பளா� 1 ேமல இலDைத�ள� , 3.ேமல இலDைத�ள� (வ.கி) ேமல 

இலDைத�ள� (ஊ) பளா� 2 ேமல இலDைத�ள� , 99.அய�நா) வா* 

அைன./ 
வா�காளா+க�

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி<மதி.ஷி�பா பரபாகா் சதிV, இ.ஆ.ப.,

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி<ெந�ேவலி
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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

1 1 அ�ேணாதயா 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� �திய 

க��ட� ெத�கிலி��   

!த" ப�தி வ$%வநாதேப&.

1.வ$%வநாத�ேப& (வ.கி), வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 1ச+தி கிலேம" 

ெத� , 2.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 1ச�  ெத� , 

3.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 1எ"ைலய�ம1 

ேகாவ$" ெத� , 

4.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி).வ$%வநாத�ேப&(வ.கி).வ$%வநாத�ேப&(ஊ) 

ப$ளா+எ- 2பாரதி கிழேம" ெத� , 

5.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 2ச+தி ெத1வட" 

ெத� , 6.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 2நா7� 

கிழேம" ெத� , 7.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி) வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 

3பாரதி கிழேம" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அ�ேணாதயா 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� �திய 

க��ட� ெத�கிலி��  

இர-டா� ப�தி  

வ$%வநாதேப&.

1.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி) வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 3நா7� ெத1வட" 

ெத� ப�ள� வாச" ெத� , 2.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) 

ப$ளா+எ- 4திெரௗபதிய�ம1 ெத1வட" ந� ேமல> ெத� , 

3.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 4ஜாஹி; உேச1 

ெத� , 4.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி) வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+எ- 

7அ�ேப>கா; ெத� , 5.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி) வ$%வநாத�ேப&(ஊ) 

ப$ளா+எ- 9சிவB�ப$ரமண$ய�ர� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ந�நிைல�ப�ள�,ந��ப�தி 

ெத�கிலி��  C1றாவ  

ப�தி, வ$%வநாத�ேப&,627763

1.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+ 5 பாரதி கீழேம" ெத� , 

2.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+ 5 இ"ல>தா; ெத� , 

3.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+ 5 திெரௗபதி அ�ம1 

ேகாவ$" கீ: ப�தி , 4.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+ 6 

பாரதி ெத1வட" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அ�ேணாதயா 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� �திய 

க��ட� வட+� ப�தி  

வ$%வநாத�ேப&

1.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+ 6 கா�தி காலன� ெத� , 

2.வ$%வநாத�ேப&(வ.கி)வ$%வநாத�ேப&(ஊ) ப$ளா+ 8 அ�ேப>கா; காலன� 

ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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5 5 ஆ;.சி.ஆர�ப ப�ள�,வட+� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ேதவ$ப��ண�.

1.வ$%வநாேதப&(வ.கி)வ$%வநாேதப&2(ஊ) ப$ளா+1ெஜயIச�திரா�ர� ெத� , 

2.வ$%வநாத�ேப& வ.கி வ$%வநாத�ேப& ஊ ப$ளா+1நா7� ெத� 1 , 

3.வ$%வநாத�ேப& வ.கி வ$%வநாத�ேப& ஊ ப$ளா+1நா7� ெத� 2 , 

4.வ$%வநாத�ேப& வ.கி வ$%வநாத�ேப& ஊ ப$ளா+1மாதா ேகாவ$" ெத� 1 

, 5.வ$%வநாத�ேப&2 வ.கிவ$%வநாத�ேப&2 ஊ ப$ளா+1�லால; ெத� , 

6.வ$%வநாத�ேப&2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+1காமராஜ; ெத� 1 , 

7.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+1காமராஜ; ெத� 2 , 

8.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப&2 ஊ ப$ளா+1காமராஜ; ெத� 3 , 

9.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+1மாதாேகாவ$" 

ெமய$1ெத� , 10.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2ஊ 

ப$ளா+1காமராஜ; ெத� 4 , 11.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப&2 ஊ 

ப$ளா+1வா�ட;ேடK ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
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6 6 ஆ;.சி.ஆர�பப�ள�வட+� 

க��ட� கிழ+� ப�தி 

ேதவ$ப��ண�.

1.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+2ேதவ; ேம��> 

ெத� , 2.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+2ேதவ; 

மண" ேம��>ெத� , 3.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ 

ப$ளா+2ஆசா& ெத� , 4.ேதவ$ப��ண�(வ.கி)ேதவ$ப��ண�(ஊ) ப$ளா+2மண" 

ேம��>ெத� 1 , 5.ேதவ$ப��ண�(வ.கி)ேதவ$ப��ண�(ஊ) ப$ளா+2மண" 

ேம��>ெத� 2 , 6.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ 

ப$ளா+2கL-ட; ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஆ;.சி.ஆர�பப�ள�ெத1ேம�� 

க��ட�  ேம�� ப�தி 

ேதவ$ப��ண�.

1.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 கி�Mண1 

ேகாவ$" ெத��>ெத� 1 , 2.வ$%வநாத�ேப& 2வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ 

ப$ளா+3 கி�Mண1 ேகாவ$" ெத��>ெத� 2 , 3.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி 

வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 ேந� ெத��>ெத� , 4.வ$%வநாத�ேப& 2 

வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 கL-ட; ெத� 1 , 5.வ$%வநாத�ேப& 

2வ.கி வ$%வநாத�ேப&2 ஊ ப$ளா+3 கL-ட; ெத� 2 , 6.வ$%வநாத�ேப& 2 

வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 கL-ட; ெத� 3 , 7.வ$%வநாத�ேப& 2 

வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 நாய+க; ெத� , 8.வ$%வநாத�ேப& 2 

வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 ேதவ; ெத� , 9.வ$%வநாத�ேப&2 வ.கி 

வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 ஜNவா நக; , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
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8 8 ஆ;.சி.ஆர�பப�ள�ெத�� 

ேம�� க��ட� கிழ+� ப�தி 

ேதவ$ப��ண�.

1.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 காள�ய�ம1 

ேகாவ$" காலன� 1 , 2.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ 

ப$ளா+3 காள�ய�ம1 ேகாவ$" காலன� 2 , 

3.ேதவ$ப��ன�(வ.கி)ேதவ$ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ 3 காள�ய�ம1 ேகாவ$" 

காலன� 3 , 4.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 

காள�ய�ம1 ேகாவ$" காலன� 4 , 5.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி 

வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 காள�ய�ம1 ேகாவ$" காலன� 5 , 

6.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 காள�ய�ம1 

ேகாவ$" காலன� 6 , 7.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ 

ப$ளா+3 ேந� வட+�>ெத� , 8.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 

ஊ ப$ளா+3 நா7� ெத� , 9.வ$%வநாத�ேப& 2வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ 

ப$ளா+ 3 ெஜயIச�திரா�ர� ெத� 1 , 10.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி 

வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+3 ெஜயIச�திரா�ர� ெத� 2 , 

11.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ 3 ெமய$1 ேரா� , 

12.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ 4 வ.உ.சி. ெத� 1 , 

13.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+4வ.உ.சி. ெத� 2 , 

14.வ$%வநாத�ேப& 2வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ 4 வ.உ.சி. ெத� 3 , 

15.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ 4 வ.உ.சி. ெத� 4 , 

16.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ 4 வ.உ.சி. ெத� 5 , 

Ü¬ùî¢¶ 
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9 9 �.�.��.ஏ 

ஆர�ப�ப�ள�,ப$ராதன க��ட� 

ேதவ$ப��ண�.

1.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ எ- 5 ேந� 

வட+�>ெத� , 2.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ எ- 

5 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� 1 , 3.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி  

வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ எ- 5 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� 2 , 

4.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ  ப$ளா+ எ- 5 மா&ய�ம1 

ேகாவ$" ெத� 3 , 5.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2 ஊ ப$ளா+ 

எ- 5 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� 4 , 6.வ$%வநாத�ேப& 2வ.கி 

ேதவ$�ப��ன� ஊ ப$ளா+ எ- 5 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� 5 , 

7.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி ேதவ$�ப��ன� ஊ ப$ளா+ எ- 5 மா&ய�ம1 

ேகாவ$" ெத� 6 , 8.வ$%வநாத�ேப& 2 வ.கி வ$%வநாத�ேப& 2  ப$ளா+ 

எ- 5 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� 7 , 9.வ$%வநாத�ேப& 2 

(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ெஜயIச�திர�ர� ெத� 1 , 

10.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 

ெஜயIச�திர�ர� ெத� 2 , 11.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 6 ெஜயIச�திர�ர� ெத� 3 , 12.வ$%வநாத�ேப& 2 

(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ெஜயIச�திர�ர� ெத� 4 , 

13.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 

ெஜயIச�திர�ர� ெத� 5 , 14.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 6 ெஜயIச�திர�ர� ெத� 6 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 
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10 10 �.�.��.ஏ 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ+� ப�தி 

ெத�� க��ட� ேதவ$ப��ண�.

1.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 1 , 

2.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 2 , 

3.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 3 , 

4.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 4 , 

5.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 5 , 

6.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 6 , 

7.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 7 , 

8.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 8 , 

9.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 9 , 

10.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 10 , 

11.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; ெத� 11 , 

12.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; காலன� 1 

, 13.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; காலன� 

2 , 14.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காமராஜ; 

காலன� 3 , 15.ேதவ$�ப��ன�(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 

காமராஜ; காலன� 4 , 16.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 5 காமராஜ; காலன� 5 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

11 11 P.20.Q��றL சKக� 

க��ட�, கீP; 

இராமசாமியா�ர�,ேதவ$�ப��ண

�.

1.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 ெமய$1 ேரா� , 

2.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 

ந�R;ராமசாமியா�ர� 1 , 3.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 2 , 4.வ$%வநாத�ேப& 2 

(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 3 , 

5.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 

ந�R;ராமசாமியா�ர� 4 , 6.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 5 , 7.வ$%வநாத�ேப& 2 

(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 6 , 

8.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 

ந�R;ராமசாமியா�ர� 7 , 9.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 8 , 10.வ$%வநாத�ேப& 2 

(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 9 , 

11.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 

ந�R;ராமசாமியா�ர� 10 , 12.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7 ந�R;ராமசாமியா�ர� 11 , 13.வ$%வநாத�ேப& 2 

(வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 8 கீS;ராமசாமியா�ர� 1 , 

14.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) ப$ளா+எ- 

8கீS;ராமசாமியா�ர� 2 , 15.வ$%வநாத�ேப& 2 (வ.கி)ேதவ$�ப��ன�(ஊ) 
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1 2 3 4 5

12 12 ஜனநாயக 

 வ+க�ப�ள�,ப$ராதன 

க��ட�,ெத�� ப�தி கிழ+� 

க��ட�  இனா�ேகாவ$"ப��.

1.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ எ-1வட+�> 

ெத� , 2.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ 

எ-1வட+�> ெத� , 3.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) 

ப$ளா+ எ-1ெச"ைலயா நாடா; ெத� , 4.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) 

இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ எ-1பாைலயா நாடா; ெத� , 

5.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ எ-1கீழ>ெத� , 

6.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ எ-1ேகானா; 

வட+�> ெத� , 7.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ 

எ-1ேகானா; ந�> ெத� , 8.இனா�ேகாவ$"ப��(வ.கி) 

இனா�ேகாவ$"ப��(ஊ) ப$ளா+ எ-1நாடா; ேமல> ெத� (வட+��ப�தி) , 

9.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 நாடா; 

ேமல> ெத� (ெத���ப�தி) , 10.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) 

இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ச+கிலிய; ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 105



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

13 13 ஜனநாயக 

 வ+க�ப�ள�,ப$ராதன க��ட� 

வட+� ப�தி ேம�� க��ட� 

2வ  அைற  

இனா�ேகாவ$"ப��.

1.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 இ�திரா 

காலன�> ெத� , 2.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) 

ப$ளா+ எ- 2 இ�திரா காலன�> ெத� , 3.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) 

இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 இ�திரா காலன�> ெத� , 

4.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 

அ��ததிய; ெத� , 5.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) 

ப$ளா+ எ- 2 கி�Mண1 ேகாவ$" ெத� , 6.இனா�ேகாவ$"ப�� (வ.கி) 

இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கீழ>ெத� , 7.இனா�ேகாவ$"ப�� 

(வ.கி) இனா�ேகாவ$"ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 இனா�ேகாவ$"ப�� 

தளவ$&ச" ெத� ( , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 10 of 105



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

14 14 வ$+ேடா&யா 

ஆர�ப�ப�ள�,ந�+க��ட�,  

ெத1மைல I

1.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ேகாவ$U; , 2.ெத1மைல  

(வ.கி),ெத1மைல  (ஊ) ப$ளா+எ- 2 க�மாப�� ெமய$1 ேரா�, , 

3.ெத1மைல(வ.கி), ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ெத1மைல , 

4.ெத1மைல(வ.கி), ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 2சிவகி& ேரா� , 

5.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேமல> ெத�, , 

6.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ெத��> ெத�, , 

7.ெத1மைல(வ.கி) ,ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ-1,2 ேபா%� ஆபV%  ெத�, , 

8.ெத1மைல(வ.கி), ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ-1 காள�ய�ம1 ேகாவ$" ெத�, 

, 9.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ேமல> ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 வ$+ேடா&யா 

ஆர�ப�ப�ள�,�திய க��ட� 

ெத�� பாக� வட+� ப�தி 

ெத1மைல

1.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 மா&ய�ம1ேகாவ$"ெத�, 

, 2.ெத1மைல (வ.கி) ,ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ெத.ப. ெத�, , 

3.ெத1மைல(வ.கி), ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ேசைனய; ெத�, , 

4.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 தைலயா& ெத�, , 

5.ெத1மைல (வ.கி) ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ப$Iசா-� ெத�, , 

6.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 மறவ; காலன� ெத�, , 

7.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 சி1ன��சாமி ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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16 16 வ$+ேடா&யா 

ஆர�ப�ப�ள�,�திய க��ட� 

ெத�� பாக�, ெத�� ப�தி, 

ெத1மைல

1.ெத1மைல (வ.கி) ,ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 தKகேவ" ெத�, , 

2.ெத1மைல (வ.கி) ,ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 நாத> ேதவ; ெத�, , 

3.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 மWசன ெத�, , 

4.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 காலன� ெத1வட" ேமல> 

ெத� , 5.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 காலன� ெத1வட" 

கீழ>ெத� , 6.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 காலன� 

கிழேம" !த" ெத� , 7.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 

காலன� கிழேம" இர-டா� ெத� , 8.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) 

ப$ளா+ எ- 5 காலன� கிழேம" C1றா� ெத� , 9.ெத1மைல 

(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காலன� கிழேம" நா1கா� ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�ப�ப�ள�,ஏ 

B�ப$ரமண$ய�ர�,ெத1மைல I

1.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 !த" ெத� , 2.ெத1மைல 

(வ.கி), ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 இர-டா� ெத�, , 3.ெத1மைல 

(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 C1றா� ெத� , 4.ெத1மைல 

(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 நா1கா� ெத� , 5.ெத1மைல 

(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ஐ�தா� ெத�, , 6.ெத1மைல 

(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ஆறா� ெத�, , 7.ெத1மைல 

(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ச� >ெத�, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

18 18 அரB ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட�,(எ%..எ%.ஏ). 

ைமய�ப�தி அ�க1�ள�. 

ெத1மைல I

1.ெத1மைல (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 7 1 ஆ� ெத� , 

2.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 7  2� ெத�, , 

3.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 3ஆ� ெத�, , 

4.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 7  4 ஆ� ெத�, , 

5.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 5 ஆ� ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 அரB ந�நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�,(எ%..எ%.ஏ) கிழ+� 

பா;>த க��ட� ைமய�ப�தி 

கிழ+� 

!க�ப$லி�� ,அ�க1�ள�. 

ெத1மைல I

1.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 6 ஆ� ெத�, , 

2.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 8  7 ஆ� ெத�, , 

3.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 8 8ஆ� ெத�, , 

4.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ- 8   10 ஆ�ெத�, , 

5.ெத1மைல(வ.கி),ெத1மைல(ஊ) ப$ளா+ எ-8  11 ஆ� ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ராமB�தர க�ணாலய 

பா-�ய1 பWசாய>  

Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�,ெச�த��யார�ர�

�Z;, ெத1மைல I

1.ெத1மைல 2(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 9 !+கிய சாைல, , 

2.ெத1மைல2 (வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ- 9 ெத��> ெத�, , 

3.ெத1மைல 2(வ.கி),ெத1மைல (ஊ) ப$ளா+ எ-10 கீழI ச�  , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 பB�ெபா1 ேதவ; 

ெதாட+க�ப�ள�,வட+� 

க��ட� வட+� ப�தி 

�மார�ர� சிவகி&

1.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-1 வட+�> ெத� , 2.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-1 

மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� , 3.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-1 ப$�ைளயா; 

ேகாவ$" ெத� , 4.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-2 பஜைன மட� ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 பB�ெபா1 ேதவ; 

ெதாட+க�ப�ள�,வட+� 

க��ட� ெத�� ப�தி 

�மார�ர� சிவகி&

1.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-2பB�ெபா1 !> ராமலிKக� ெத� , 2.சிவகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+எ-2�[+�>ெத� 6 , 3.சிவகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-2�[+�>ெத� 7 , 4.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-2�மார�ர� ேமல> 

ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 பWசாய>  Xன�ய1 ஜவக; 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� 

க��ட� ேம�� ப�தி, சிவகி&.

1.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 18 �மார�ர� ேமல>ெத� 1வ  ச�  , 2.சிவகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 18 �மார�ர� ேமல>ெத� 2வ  ச�  , 3.சிவகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+ எ- 18 �மார�ர� ேமல>ெத� 3வ  ச�  , 4.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ- 18 ம�த கிழவ1 ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24 பWசாய>  Xன�ய1 ஜவக; 

ந�நிைல�ப�ள�,ெத1ேம�� 

க��ட� ேம�� ப�தி சிவகி&.

1.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 18 ம�த கிழவ1 ேகாவ$" ெத� 1வ  ச�  , 

2.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 18 ம�த கிழவ1 ேகாவ$" ெத� 2வ  ச�  , 

3.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேகாவ$" ெத� , 4.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 2 

ேகாவ$" ெத�  1வ  ச�  , 5.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேகாவ$" ெத�  

2வ  ச�  , 6.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேகாவ$" ெத�  3வ  ச�  , 

7.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேகாவ$" ெத�  4வ  ச�  , 8.சிவகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+ எ- 3 �[+�> ெத� 1 , 9.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 3 �[+�> 

ெத� 2 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 பWசாய>  Xன�ய1ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,ப$ராதன 

க��ட� வட+�ப�தி ,சிவகி& I

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-3 வ உ சி வட+�>ெத� , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-3 கா�திேரா� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-3 2 வ  ச�  , 

4.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-3 வ.உ.சி. ெத��>ெத� , 5.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-3 1 வ  ச�  , 6.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-17 வட+�ரதவ Nதி 1வ  

ச�  , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 பWசாய>  Xன�ய1ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,ப$ராதன 

க��ட� ெத��ப�தி ,சிவகி& I

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-17வட+�ரதவ Nதி , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-17வ$"வளL காலன� ஜNவா நக; , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-171 

வ  ச�  , 4.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-17பL-�ெதாPெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 வல��&வ$நாயக; 

ச+கைரய�பா 

ஆர�ப�ப�ள�,வட+� க��ட� 

ேம�� ப�தி சிவகி&

1.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-5 �[+�>ெத� 1 , 2.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-5 

கீழரதவ Nதி , 3.சிவகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-6 !�+�>ெத� , 4.சிவகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-17வட+�ரதவ Nதி , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 வல��&வ$நாயக; 

ச+கைரய�பா 

ஆர�ப�ப�ள�,வட+� க��ட� 

கிழ+� ப�தி  சிவகி&

1.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-16 ேமலரதவ Nதி , 2.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-17 

வல��&வ$நாயக;ேகாவ$" ெத� , 3.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-16 ேமலரதவ Nதி 

1 வ  ச�  , 4.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-16 ேமலரதவ Nதி 3 வ  ச�  , 

5.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-16 க�டெபா�ம1ெத� , 6.சிவகி& (சி.ஊ) 

வா;�எ-16 ேமலரதவ Nதி 2 வ  ச�  , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 பாலவ$நாயக; 

உய;நிைல�ப�ள�,,வட+� 

க��ட� ேம�� பாக� சிவகி& I

1.சிவகி& (சி.ஊ) வா;� எ- 4 11 ஆ� ேரா� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 பாலவ$நாயக; 

உய;நிைல�ப�ள�,,வட+� 

க��ட� கிழ+� பாக� சிவகி& I

1.சிவகி& (சி.ஊ) வா;� எ- 4 ச�ைத� ேப�ைட> ெத� , 2.சிவகி& (சி.ஊ) 

வா;� எ- 6 ெச"வவ$நாயக; ேகாவ$"ெத� , 3.சிவகி& (சி.ஊ) வா;� எ- 5 

ராஜாஜி ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

31 31 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�ப�ப�ள�, வட+�ப�தி 

க��ட�,வட+� க��ட�. 

வட+�ச>திர�

1.சிவகி& (சி.ஊ) வா;� எ- 7த;ம�& மஜரா , 2.சிவகி& (சி.ஊ) வா;� எ- 

7த;ம�&ெத1வட" ெத� , 3.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ- 8வட+�ச>திர� 

கீழIசரக� , 4.சிவகி& (சி.ஊ) வா;� எ- 8 வட+�ச>திர�ேமலIசரக� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 !> வ Nர�பேதவ; 

ஆர�ப�ப�ள�,வட+� ப�தி. 

சிவகி&

1.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-5 ேநதாஜி ெத� , 2.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-5 11� 

எ- ேரா� , 3.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-6 ெகா>தாடப�� , 4.சிவகி& (சி.ஊ) 

வா;�எ-6 அ��ததிய; ெத� , 5.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-6 

B�ப$ரமண$யசிவாெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 !> வ Nர�பேதவ; 

ஆர�ப�ப�ள�,ெத�� ப�தி. 

சிவகி&

1.சிவகி& (சி.ஊ) வா;�எ-5 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� , 2.சிவகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-8 க�K�ள� வட+� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ரா\ந;ச& ம�[� 

ஆர�பப�ள�ேம�� பாக� 

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 13 ெத��ரதவ Nதி , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 8 

ம-டப�ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 8 கீழமா&ய�ம1ேகாவ$"ெத� , 

4.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 8 க�K�ள�ெத�+�ெத� , 5.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 

5 மா&ய�ம1ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

35 35 ரா\ந;ச& ம�[� 

ஆர�பப�ள�கிழ+� பாக� 

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 15 வல��&வ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 2.சிவகி& 

2(சி.ஊ) ப$ளா+ 15 சி>திவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 5 

கீழரதவ Nதி , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 சி>திவ$நாயக; 

ஆர�பப�ள�,ெத�� க��ட� 

,சிவகி& I

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-15 ெத�ேமலரதவ Nதி , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-13 கைடெப��ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-13 

ப$.எ%.ஆ;.ெத� , 4.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-13 ஓைடெத� , 5.சிவகி& 

2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-13 ச�திவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 6.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-13 ச�திவ$னாயக;ேகாவ$"!�+�>ெத� , 7.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-8 இ"ல�வட+�ெத� , 8.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-8 

இ"ல�ெத�� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 இ� சிKகராய 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� க��ட� 

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+ 9 ேவத+ேகாவ$"ெத� , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ- 

9க+க1ஜிவட+�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 இ� சிKகராய 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ+� க��ட� 

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ- 9க+க1ஜிகீழெத� , 2.சிவகி& 2சி ஊ ப$ளா+எ- 

10 கிண�[ெத�,அ�ேப>கா; , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 �.� இ�  

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ+� பாக� 

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சிஊ) ப$ளா+எ-10 அ�ேப>கா;ேமல>ெத� , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-10 இ�  சிKகராய;ப�ள�+Qட>ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

40 40 �.� இ�  

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� பாக� 

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-10 ப$ரா�� அ�ம1 ேகாவ$"ெத� , 2.சிவகி& 

2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-10 அ�ேப>கா;ெத��ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-10 

ெப&யகைடபஜா; , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 �.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�,சிவகி& I 1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-11 அ-ணாவட+�ெத� , 2.சிவகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-11 அ-ணாந�>ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-11 

அ-ணாெத��ெத� , 4.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-11 அ-ணாகிண�[>ெத� 

, 5.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-11 அ-ணாவாைழய�ெத� , 6.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-11 அ-ணாகாலண$ , 7.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-11 

பாலகேணச1ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 கமி��நாடா; 

ஆர�ப�ப�ள�,வட+� க��ட� 

ேம�� ப�தி, சிவகி& I

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 ெப&யா; கைட பஜா; , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-12 காமராஜ; கீழ> ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 காமராஜ; 

கிழ+�> ெத�(வட+�Iசரக�) , 4.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 காமராஜ; 

ேமல> ெத� , 5.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 இ�திரா ெத� , 6.சிவகி& 

2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத� , 7.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-12 ேந� ெத� , 8.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 இ�திரா ெத� 2 , 

9.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-12 ப$�ைளயா; ேகாவ$" ேமல> ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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43 43 சிவராமலிKக�ர� 

ந�நிைல�ப�ள�,வட+�க��ட�,

சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-14 ஓைடெத� , 2.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-14 

சிவராமலிKக�ர� ெத�� ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-14 

சிவராமலிKக�ர� ந�>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 சிவராமலிKக�ர� 

ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட� சிவகி&

1.சிவகி& 2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-14 சிவராமலிKக�ர� வட+�> ெத� , 2.சிவகி& 

2(சி.ஊ) ப$ளா+எ-14 சிவராமலிKக�ர� ப�ள�+Qட>ெத� , 3.சிவகி& 2(சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-17 சப&மைலயா�ர� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 எ%.ஆ;.இராமசாமி 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� பாக�  

ப�ள�Qட>ெத�, இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 12 ெத�� ைர%மி" ெத� , 2.இராயகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 12 இ�திரா ெத��> ெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 

12 இ�திரா ந�> ெத� , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 12 மாடசாமி ேகாய$" 

ெத� , 5.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 12 கKைகஅ�ம1 ேகாய$" ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 சி.பா.ஆதி>தனா; 

 வ+க�ப�ள�,வட+� க��ட� 

ேம�� பாக� இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 9 ப�ள�+Qட>ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 சி.பா.ஆதி>தனா; 

 வ+க�ப�ள�, கிழ+� க��ட� 

கிழ+� பாக�  இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 10 கKைக அ�ம1 ேகாய$" ெத� , 

2.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 11 ந�தவன>ெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) 

வா;�எ-7 அ�ம1ச1னதிெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 105



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 சி.பா.ஆதி>தனா; 

 வ+க�ப�ள�,ெத�� க��ட�, 

இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+10காமராஜ; ெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+10!ன�யா-�சாமி> ெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+8ம-டப� ெத� 

, 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+7 அ�ம1 ச1னதி ெத� , 5.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+8ந�> ெத� , 6.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+10காமராஜ; வ Nதி , 7.இராயகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+7அ�ம1 ச1னதி ெத� , 8.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+10காமரா\ 

வ Nதி , 9.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+10!ன�யா-�சாமிெத� , 10.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+6கா�தி ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 எ�.எ%.ேபா>தியாIசி 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� ப�தி  

இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 7 அ-ணாெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ- 5 வ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 6 

காமராஜ;வ Nதி , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 6 சிவகாமிஅ�ைமயா;ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 எ�.எ%.ேபா>தியாIசி 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ+� ப�தி 

இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 6 !ன�யா-�சாமிெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+ எ- 6 கி�Mண1ேகாவ$"ெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 3 

கிண�[>ெத� , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 5 இ�திராநிைனL��ய$��� 

, 5.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ஆLைடயா�ர� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 �.�.�.ஏ. ஆர�ப�ப�ள�, 

கிழ+� அல� இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 7அ-ணாெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ- 5ப�ள�Qடெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 3ந�>ெத� , 

4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 3வட+�ெத� , 5.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 

3ேந�ெத� , 6.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 3காள�ய�ம1ேகாவ$"ெத� , 

7.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 3கிண�[ெத� , 8.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ- 3இ�திராநிைனL��ய$��� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 �.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� 

அல�, இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-14^நாராயண��ெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-14க�பகவ$னாயக;ெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-14_வலிKக�ர� ெத� , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-13 

வட+�ைர%மி"ெத� , 5.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+எ-14மKக�மா�சாைலெத� , 6.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-8 

ம-டப�ெத� , 7.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-14மKக�மா�சாைலெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அ�ணாசல� 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட�,இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) வா;�எ-13 பL-�ெதாPெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) 

வா;�எ-7 அ-ணாெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) வா;�எ-13 கா�திெத� , 

4.இராயகி& (சி.ஊ) வா;�எ-8 ம-டபெத� , 5.இராயகி& (சி.ஊ) வா;�எ-11 

வ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 6.இராயகி& (சி.ஊ) வா;�எ-9 ப�ள�Qடெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

54 54 அKக1வா� ைமய�ெத�� 

ப�தி ெத��I ச>திர�  மஜரா 

இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ- 1 , 2.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1 , 

3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1வட+�ெத� , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-2 

ெத��ெத� , 5.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-15 காமரா\வ Nதி , 6.இராயகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+ எ-15 இராஜி`காலண$ , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 உய;�� கேணச; 

ஆர�ப�ப�ள�,கிழ+� க��ட� 

வ�க�ப�� மஜரா இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-2!> ராமலிKக�ெத� , 2.இராயகி& (சி.ஊ) 

ப$ளா+ எ- 2ப�ள�Qடெத� , 3.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ-2அ�ேப>கா;ெத� , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1கைலஞ;ெத� , 

5.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1ேபா%ெத� , 6.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ-1ெத��ெத� , 7.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1மட> >ெத� , 8.இராயகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1ஆதிதிரவ$ட;காலண$ , 9.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ 

எ-1அ&ஜனகாலண$ , 10.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+ எ-1பகைடய;காலண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 �ன�த அ�ேதாண$யா; 

ஆர�ப�ப�ள�ேமலக&ச"�ள� 

மஜரா இராயகி&

1.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-4 !�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"ெத� , 2.இராயகி& 

(சி.ஊ) ப$ளா+எ-4 இ�திரா நக; ��ய$��� , 3.இராயகி& சி.ஊ ப$ளா+எ-4 

_த>தா; ேகாவ$" ெத� , 4.இராயகி& (சி.ஊ) ப$ளா+எ-4 �ன�த 

அ�ேதான�யா; ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 ெப&யதாb ம1னா�ேதவ; 

ஆர�ப�ப�ள�,தளவாb�ர� 

மஜரா இராயகி&

1.உ�ளா; தளாவாb�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 , 2.உ�ளா; தளவாb�ர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 2 , 3.உ�ளா; தளவாb�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 இ� நாடா; ெபா மட� 

இைடய1�ள� 

 ைரIசாமியா�ர�

1.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 , 

2.ெத1மைல2(வ.கி), ைரIசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஆ;.சி.ந�நிைல�ப�ள�,�திய 

க��ட�,  ைரIசாமியா�ர�

1.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 , 

2.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 , 

3.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 , 

4.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 5  ைரIசாமியா�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 !தலைமIச&1 ச> ணL 

ைமய�கீழக&ச"�ள�

1.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 6 , 

2.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 7 , 

3.ெத1மைல2(வ.கி), ைரசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 பWசாய> Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட� QடU;.

1.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1 ெத�� ப$�ைளயா;ேகாவ$"ெத�1 , 

2.QடU;(வ.கி),  QடU;(ஊ) ப$ளா+எ- 2ெத��ப$�ைளயா;ேகாவ$"ெத�2 , 

3.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ெத��ப$�ைளயா;ேகாவ$"ெத�3 , 

4.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1 ெத�� ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெதர , 

5.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1கீழ>ெத� , 6.QடU;(வ.கி), 

QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1ெப�மா� ேகாவ$" ெத� , 7.QடU;(வ.கி), 

QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1ெத�� ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத�1 , 

8.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1ெத�� ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத�3 

, 9.QடU;(வ.கி),  QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத�2 , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62 பWசாய> Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� 

க��ட� QடU;.

1.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத�3 , 

2.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-1க�பக வ$நாயக; ேகாவ$" ெத� , 

3.QடU;(வ.கி),  QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2காள�ய�ம1 ேகாவ$" ெத� , 

4.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2காள�ய�ம1 ேகாவ$" வட+� ெத�1 

, 5.QடU;(வ.கி),  QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2காள�ய�ம1 ேகாவ$" வட+� 

ெத�2 , 6.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2காள�ய�ம1 ேகாவ$" 

வட+� ெத�3 , 7.QடU;(வ.கி),  QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2காள�ய�ம1 

ேகாவ$" வட+� ெத�4 , 8.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2தபா" 

ஆபV% ெத�1 , 9.QடU;(வ.கி),  QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2தபா" ஆபV% 

ெத�2 , 10.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2தபா" ஆபV% ெத�3 , 

11.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-2தபா" ஆபV% ெத�6 , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 ஆ;.சி. ஆர�ப�ப�ள�, 

ெத1கிழ+�க��ட�,ேவலா7த�

ர�, QடU;.

1.QடU; (வ.கி),QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ஆ; சி ேகாவ$" ெத�1, , 

2.QடU; (வ.கி),QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ஆ; சி ேகாவ$" ெத�2, , 

3.QடU;(வ.கி) QடU;(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ஆ; சி  ேகாவ$" ெத�3, , 

4.QடU; (வ.கி),QடU;(ஊ) ப$ளா+எ-3 ஆ; சி ேகாவ$" வட+�>ெத� , 

5.QடU; (வ.கி),QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ஆ; சி ேகாவ$" ெத�, , 

6.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ஆ; சி ேகாவ$" வட+�>ெத� , 

7.QடU; (வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 3  ஆ; சி ேகாவ$" ெத�, , 

8.QடU;(வ.கி),QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 காலன� ெத�1, , 9.QடU;(வ.கி) 

,QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 காலன� ெத�2, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

64 64 ெந"ைலய�ப; ஆர�ப�ப�ள�, 

ப$ராதன அைற சK��ர�  

QடU;

1.QடU; (வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 4 பைழய காலன� ெத�, , 

2.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 �திய காலன� ெத�, , 

3.QடU;(வ.கி), QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 �திய காலன� ெத� 2, , 4.QடU; 

(வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 4 �திய காலன� ெத� 3, , 5.QடU; 

(வ.கி),QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 அ&ச1 ெத� 1, , 6.QடU;(வ.கி), 

QடU;(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 அ&ச1 ெத� 2, , 7.QடU; (வ.கி),QடU; ப$ளா+ 

எ-1 அ&ச1 ெத� 3, , 8.QடU; (வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 2 அ&ச1 ெத� 

4, , 9.QடU; (வ.கி)QடU; ப$ளா+ எ- 2 அ&ச1 ெத� 5, , 10.QடU; 

(வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 2 அ��ததிய; ெத�, , 11.QடU;(வ.கி),QடU; 

ப$ளா+ எ- 2 ெப&யேகாவ$" ெத�� ெத� , 12.QடU;(வ.கி),QடU; ப$ளா+ 

எ- 2 ெப&யேகாவ$" வட+� ெத� , 13.QடU;(வ.கி), QடU; ப$ளா+ எ- 

3 ெப&யேகாவ$" வட+� ெத� 2 , 14.QடU; (வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 3 

ெப&ய ேகாவ$"வட+� ெத� 3 , 15.QடU;(வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 3 

ெப&யேகாவ$" வட+� ெத� 4 , 16.QடU;(வ.கி),QடU; ப$ளா+ எ- 3 

ெப&யேகாவ$" ேமல>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

65 65 நாடா;கமி�� 

ேம"நிைல�ப�ள�,ப$ராதன 

அைற கிழ+� ப�தி  அைற 

எ-.3 இராமநாத�ர�

1.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காமராஜ; 5வ  ெத�, 

, 2.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காமராஜ; 4வ  

ெத�, , 3.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காமராஜ; 

3வ  ெத�, , 4.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 

காமராஜ; 2வ  ெத� , 5.இராமநாத�ர�(வ.கி) ,இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

1 காமராஜ; 1வ  ெத�, , 6.இராமநாத�ர�(வ.கி), இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 1 ��சாமி பாடசாைல> ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 நாடா;கமி�� 

ேம"நிைல�ப�ள�,கிழ+� ப�தி 

அைற எ-.4 இராமநாத�ர�.

1.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 மாடசாமி ேகாவ$" 

ெத�, , 2.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேபK+ ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 நாடா;கமி�� 

ேம"நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட�, அைறஎ-.2 

இராமநாத�ர�.

1.இராமநாத�ர�(வ.கி), இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ப$�ைளயா; ேகாவ$" 

ெத� , 2.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 5 நாடா; 

ேம"நிைல�ப�ள� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 நாடா;கமி�� 

ேம"நிைல�ப�ள�,ெத��க��ட

�, அைறஎ-.21 இராமநாத�ர�.

1.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 மா&ய�ம1 ேகாவ$" 

ெத� , 2.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) நாடா; கமி��  வ+க�ப�ள�, 

, 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69 ெச"வபா+கிய� 

ஆர�பப�ள�,�திய க��ட� 

ேம�� பாக� ேம���ப�� 

ராமநாத�ர�

1.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 அ�ேப>கா; ெத�, , 

2.இராமநாத�ர�(வ.கி), இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ேம���ப�� காலன� 

1வ  ெத� , 3.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

6ேம���ப�� காலன� 2வ  ெத� , 4.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 6 ேம���ப�� காலன� 3வ  ெத� , 

5.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ேம���ப�� 

ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத� , 6.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 6 ேம���ப�� ேமல>ெத� , 7.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 6 ேம���ப�� மட> > ெத� , 

8.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 ேகாடாKகிப�� மட>  

ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 ெச"வபா+கிய� 

ஆர�பப�ள�,�திய க��ட� 

கிழ+� பாக� ேம���ப�� 

ராமநாத�ர�

1.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 ேமல>ெத� 

(ேகாடாKகிப��) , 2.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 

காலன� ெத� (ேகாடாKகி�ப��) , 3.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 7 சரவணா�ர� வ$நாயக; ேகாவ$" ெத� , 4.இராமநாத�ர�(வ.கி), 

இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 சரவணா�ர� காலன� , 

5.இராமநாத�ர�(வ.கி),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 ச-!கநாத�ர� 

வ$நாயக; ேகாவ$" ெத� , 6.இராமநாத�ர�(ஊ),இராமநாத�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

7 ச-!கநாத�ர� வடகாசிய�ம1 ேகாவ$" ெதர , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம��க��ட�, 

தி�மலா�ர�.

1.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ெமய$1 ேரா� , 

2.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ெபா�ம+கா�ேகாவ$" 

ெத�, , 3.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 

மா&ய�ம1ேகாவ$"ெத�, , 4.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 1 !>தார�ம1ேகாவ$" ெத� , 5.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 1 ப�ள�வாச" ெத�, , 6.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 1 ப$�ைளயா;ேகாவ$" ெத�, , 

7.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 மயான� ப�தி ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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72 72 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,கிழ+�க��ட�, 

தி�மலா�ர�.

1.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ஔைவயா; ெத�, , 

2.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ச�  ெத�, , 

3.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கா�திஜி ெத�, , 

4.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேந�ஜி ெத�, , 

5.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ப�ள�+Qட>ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

73 73 அ�பாL ஆரா�பப�ள�,ெத�� 

க��ட� கிழ+� ப�தி, 

தி�மலா�ர�.

1.தி�மலா�ர�(வ.கி),தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ம ைரவ Nர1 ெத�, , 

2.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ம ைரவ Nர1 ெத�, , 

3.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ஔைவயா; ெத�, , 

4.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ச�  ெத�, , 

5.தி�மலா�ர�(ஊ), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 பாரதியா; ெத�, , 

6.தி�மலா�ர�(ஊ), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 வ.உ.சி. ெத�, , 

7.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 1 வ  ச�  ெத�, , 

8.தி�மலா�ர�(ஊ), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 2வ  ச�  ெத�, , 

9.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 3வ  ச�  ெத�, , 

10.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 1வ  ெத�, , 

11.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 2வ  ெத�, , 

12.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 3வ  ெத�, , 

13.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 4வ  ெத�, , 

14.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 தி�மலா�ர� சாைல, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 அ�பாL ஆரா�பப�ள�,ெத�� 

+��ட� ேம�� ப�தி 

அ�ளாIசி (எ) தி�மலா�ர�.

1.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3வ-��பாைத, , 

2.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 1வ  ெத�, , 

3.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 2வ  ெத�, , 

4.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 3வ  ெத�, , 

5.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 4வ  ெத�, , 

6.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 5வ  ெத�, , 

7.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 6வ  ெத� , 

8.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ப$�ைளயா; ேகாவ$" 

ெத�, , 9.தி�மலா�ர�(ஊ), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 சி>தா 

ம�> வமைன பாைத, , 10.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

3 க1ன�மா; ேகாவ$" ெத�, , 11.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 3 1வ  ெத�, , 12.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 

2வ  ெத�, , 13.தி�மலா�ர�(வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 3வ  

ெத�, , 14.தி�மலா�ர�( வ.கி), தி�மலா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3அ�ளாIசி 

�ள+கைர ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�
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75 75 அரB உதவ$ ெப[� 

ஆர�பப�ள�,�தியக��ட� 

ேம�� ப�தி, 

ஆ> வழி.ேகா�ைடX;

1.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எண1ேவத+ேகாவ$" ெத�, , 

2.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ-1ப�ள�Qட>ெத� 1, , 

3.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எண1ப$�ைளயா;ேகாவ$" ெத�,  

1 , 4.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 1,2 ப�ள�வாச"ெத� 1, , 

5.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ-1,2 ம�ைதகாலன�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அரB உதவ$ ெப[� 

ஆர�பப�ள�,�தியக��ட�, 

கிழ+� ப�தி, 

ஆ> வழி.ேகா�ைடX; 

பWசாய> 

1.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ-1,2 ப�ள�Qட>ெத� 2, , 

2.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- ,2 ப$�ைளயா;ேகாவ$" 

ெத� 2, , 3.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ 

எ-1ப$�ைளயா;ேகாவ$"ெத� (ேம��), , 4.நாரண�ர� (வகி), 

ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 1,2,3 ேவத+ேகாவ$"ெத� (ேம��), , 

5.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ப$�ைளயா;ேகாவ$" 

ெத� (ேம��), , 6.நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ-3ப�ள�வாச"ெத� 2 , 

7.நாரண�ர� (வகி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 க-மாb ெத�, , 

8.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 தரண$ அdவல;க� 

��ய$���  1, , 9.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 தரண$ 

அdவல;க� ��ய$���  2 , 10.நாரண�ர� (ஊ), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 3 தைலயைன சாைல, , 11.நாரண�ர� (வ.கி), ேகா�ைடX;(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 3 தரண$ பண$யாள; ��ய$���, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�
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77 77 ஆ;.சி.ஆர�பப�ள�ெத1பாக�, 

நாராண�ர�.

1.நாரண�ர� (வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 � +கிராம� ெத�, , 

2.நாரண�ர� (வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 க��ப1 ேகாவ$" ெத�, , 

3.நாரண�ர� (வகி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 மட>  ெத�, , 

4.நாரண�ர� (வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 அரசமர>  ெத�, , 

5.நாரண�ர� (வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ப$�ைளயா; ேகாவ$" 

ெத�, , 6.நாரண�ர� (வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 பL-� ெத�, , 

7.நாரண�ர� (வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேவதேகாவ$" ெத�, , 

8.நாரண�ர� (ஊ), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 B�ைபயா�ர�, , 9.நாரண�ர� 

(வ.கி), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ-1  �ைப ெத�, , 10.நாரண�ர� (வ.கி), 

நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கீழ> ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஆ;.சி.ஆர�பப�ள� வட+� 

ப�தி, நாராண�ர�.

1.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 1,3 பL-� ப$�ைளயா; ெத�, , 

2.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 1,3 அரசமர>  ெத�, , 

3.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 1 மட>  ெத�, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஆ;.சி.ஆர�பப�ள� 

ைமய�ப�தி, நாராண�ர�.

1.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3 அரசமர>  ெத�ெத��, , 

2.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3 அ��ததிய; காலன�, , 

3.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 4 ஏம1 ப�� கீU;, , 

4.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 6 ஏம1ப�� ேமU;, , 

5.நாரண�ர�(வ.கி), நாரண�ர�(ஊ) ப$ளா+ 5 Qட�ப��, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 சகாய� 

ஆர�பப�ள�,சKகனா�ேப&,

1.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 1 வட+�> ெத�, , 

2.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 1 அ��தியா; ெத�, , 

3.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 1,2ப$�ைளயா; ேகாய$" ெத�, , 

4.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 1 தபா" நிைல எதி; ெத�, , 

5.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 ெதாைலேபசி நிைல>ெத�, , 

6.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 ெத��> ெத�, , 

7.சKகனாேப&(வ,கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 கீழ+�> ெத�, , 

8.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 பாடசாைல> ெத�, , 

9.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 வ Nர�ெப�மா� ேகாய$" ெத�, 

, 10.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 வ Nர�>திரசாமி ேகாய$" 

ெத�, , 11.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 ேமலI சKகனா�ேப& 

ெத�, , 12.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 கா���ற> ெத�, , 

13.சKகனாேப&(வ.கி), சKகனாேப&(ஊ) ப$ளா+ 2 ஓ>த வ N� ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 மாவ Nர1�லி>ேதவ1 

அரBேம"நிைல�ப�ள�,ேம��க

��ட�,(எ%.எ%.ஏ) ெத�� 

ப�தி,(அைற எ-.11), 

ெந"க���ெசவ".

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 1ப$�ைளயா; 

ேகாவ$" ெத�, , 2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ 

எ-1அர-மைன ெத�, , 3.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 1 ேகா�ைட ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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1 2 3 4 5

82 82 மாவ Nர1�லி>ேதவ1 

அரBேம"நிைல�ப�ள�,வட+� 

க��ட� ைமய�ப�தி (அைற 

எ-.13), ெந"க���ெசவ".

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 கீழ>ெத�, , 

2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 

உ�ள!ைடயா; ேகாவ$" ெத�, , 3.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ேமல>ெத�, , 4.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ��நாத1 ேகாவ$" ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 மாவ Nர1�லி>ேதவ1 

அரBேம"நிைல�ப�ள�,ேம��க

��ட�, (எ%.எ%.ஏ) வட+� 

ப�தி, 

(அைறஎ-.10)ெந"க���ெசவ".

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ேமல>ெத�, , 

2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 

வட+�>ெத�, , 3.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 

4 வட+�>ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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 அ-ணாமைல மாடசாமி 

ெச"லIசாமி 

ஆர�பப�ள�,பIேச&, 

ெந"க���ெசவ".

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& ப$ளா+எ- 5, 

காலன�>ெத�, , 2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& 

ப$ளா+ எ- 5, ப�ள�Qட>ெத�, , 3.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& ப$ளா+ எ- 5, மட> >ெத�, , 

4.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& ப$ளா+எ- 5, 

ேதவாலய� ெத� , 5.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& 

ப$ளா+எ- 5, ெப&யெத� , 6.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) 

பIேச& ப$ளா+எ- 5, ெத1வட" ெத� , 7.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& ப$ளா+எ- 5, ெத1வட" 1ஆ� ெத� , 

8.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& ப$ளா+ எ- 6, 

ெத1வட" 2ஆ�ெத�, , 9.ெந"க���ெசவ"(வ.கி),ெந"க���ெசவ"(ஊ) 

பIேச& ப$ளா+ எ- 6, அ��ததிய; ெத�, , 10.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) பIேச& ப$ளா+ எ- 6 கா���ர�ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85 �ழ�ைதேவ" 

ஆர�ப�ப�ள�,பாைற�ப��, 

ெந"க���ெசவ" .

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி),ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ 7 பாைற�ப��, , 

2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 பாைற�ப��, 

ெத��>ெத�, , 3.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 

7 பாைற�ப�� வ$நாயக; ேகாய$" ெத�, , 4.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 பாைற�ப��,ந�> ெத�, , 

5.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 பாைற�ப�� 

வட+�>ெத�, , 6.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 

8 பாைற�ப�� ெத��>ெத�, , 

7.ெந"க���ெசவ"(வ.கி),ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 8 பாைற�ப�� 

!>தார�ம1 ேகாவ$" ெத�, , 8.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 8 பாைற�ப�� வட+�>ெத� , 

9.ெந"க���ெசவ"(வ.கி),ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 8 பாைற�ப�� 

காலன� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,இராமIச�திரா�ர�,

 ெந"க���ெசவ".

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 9, , 

2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) ப$ளா+ எ- 10, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 பா-�ய1 ஆர�பப�ள�,ேம�� 

 க��ட�, கீழ��Z; மஜரா 

ெந"க���ெசவ".

1.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; ப$ளா+ எ- 

11ெமய$1ெத�, , 2.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; 

ப$ளா+ எ- 11அரசமர> >ெத�, , 3.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; ப$ளா+ எ- 11ந�>ெத�, , 

4.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; ப$ளா+ எ- 

11ேரச1கைட>ெத�, , 5.ெந"க���ெசவ"(ந.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) 

கீழ�Z; ப$ளா+ எ- 12 வட+�>ெத�, , 6.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), 

ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; ப$ளா+ எ- 12 ந�>ெத� 2, , 

7.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; ப$ளா+ எ- 12 

ந�>ெத� 3, , 8.ெந"க���ெசவ"(வ.கி), ெந"க���ெசவ"(ஊ) கீழ�Z; 

ப$ளா+ எ- 12 ெத��>ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 அரB ஆர�பப�ள� ெத�� 

க��ட�, அ&X;.

1.அ&X;(வ.கி), அ&X;(ஊ) ப$ளா+ எ-1 ப�ள�Qட>ெத�, , 2.அ&X;(வ.கி), 

அ&X;(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ந�>ெத�, , 3.அ&X;(வ.கி), அ&X;(ஊ) ப$ளா+ எ- 

2 ேமல>ெத�, , 4.அ&X;(வ.கி), அ&X;(ஊ) ப$ளா+ எ- 2வட+�>ெத�, , 

5.அ&X;(வ.கி), அ&X;(ஊ) ப$ளா+ எ- 2காலன�>ெத�, , 6.அ&X;(வ.கி), 

அ&X;(ஊ) ப�ட+�றிIசி ப$ளா+ எ- 3 ேமல>ெத� 2, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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89 89 Bவாமி 

ஆர�பப�ள�,தா�கா�ர�.

1.தா�கா�ர�(வ.கி), தா�கா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 மறவ; ெத�, , 

2.தா�கா�ர�(வ.கி), தா�கா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2  அர-மைனெத�, , 

3.தா�கா�ர�(வ.கி), தா�கா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3  மட> ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 Bடைல!>  நிைனL 

ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+�சரக� 

ைமய�ப�தி B�ப$ரமண$ய�ர�.

1.தா�கா�ர�(வ.கி), தா�கா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ம�த 

நாIசியா�ர�,ப$�ைளயா;ேகாவ$", , 2.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), 

B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 B�ப$ரமண$யா�ர� ந�> ெத�, வட+�> 

ெத�, , 3.B�ப$ரமண$ய�ர� (ஊ), B�ப$ரமண$ய�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 

வ$நாயக; ேகாவ$" ெத�, B�தர வ$நாயக; ேகாவ$" ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 Bடைல!>  நிைனL 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� சரக� 

�திய க��ட�,B�ப$ரமண$ய�ர�

1.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3B�ப1 ெத�, , 

2.B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3 ெவ�+கார1 ெத�, , 

3.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3 கணபதி ெத�, , 

4.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி),B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3 இ�திரா காலன�, , 

5.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 3 ர>தினா�&, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 ��பா+கிய� 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம��சரக�,ெவ�

ளாைன+ேகா�ைட,B�ப$ரமண$ய

�ர�.

1.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ச-!கேதவ; 

ெத�, , 2.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 

ச-!கேதவ; வட+�ெத�, , 3.B�ப$ரமண$ய�ர�(வகி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 4 ெப&யச-!க� ெத�, , 4.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), 

B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ெப&யச-!க� ெத��ெத�, , 

5.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 தா�கா�ர� 

ெமய$1ேரா�, , 6.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 

அ��ததிய; ெத�, , 7.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 5 !> ெத�, , 8.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 5 ெத��ப$�ைளயா;ேகாய$"ெத�, , 9.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), 

B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 C+ைகயா ெத�, , 

10.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ஆ[!க� 

ெத�, , 11.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 

ஆ[!க�ெத�ேம��, , 12.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 6 B�ப1 ெத�, , 13.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி),B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 6 வட+�ப$�ைளயா;ேகாய$"ெத�, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ேதவந�� 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 ��பா+கிய� 

ஆர�பப�ள�,கிழ+�Iசரக�,ெவ

�ளாைன+ேகா�ைட,B�ப$ரமண$

ய�ர�

1.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 7 ப�ள�+Qட> 

ெத�,ெமய$1ேரா�, , 2.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி),B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 7 

பாைலயா நாய+க; ெத�, , 3.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ 7 ேம�� ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத�, , 4.B�ப$ரமண$ய�ர�(வ.கி), 

B�ப$ரமண$ய�ர�(ஊ) ப$ளா+ 7 ச-!க ேதவ; ெத� (ெத�� ப�தி), , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 அரB 

ேம"நிைல�ப�ள�ந�+க��ட�. 

ெத�கிலி��  அைற எ-.  

எ12.  வாBேதவந"dா;

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-9வட+�ரதவ Nதி , 2.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;� எ-9 கீழரதவ Nதி , 3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� 

எ-8ஈசானேபா>திேகாவ$"ெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� 

எ-8ெப> ரா\ெத� , 5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� 

எ-10அலKகா&அ�ம1ேமலெத� , 6.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� 

எ-11நா�டா1ைமெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 அரB ேம"நிைல�ப�ள�கிழ+� 

பாக�  ெத�� பா◌ா◌்>த 

க��ட� (அைறஎ-.28) 

வாBேதவந"U; .

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-11ேதவவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-10வ Nராண�ெத� , 3.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;� எ-11பB�ெபா1!> ராமலிKக�1ஆ�ெத� , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-10சாைலெத� , 5.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;� எ-10வண$கவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 அரBேம"நிைல�ப�ள� அைற 

எ-.2 கிழ+� ப�தி வட+� 

பா◌ா◌்>த க��ட�  

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ- 11பB�ெபா1!> ராமலிKக� 2 

ஆ�ெத� , 2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-11ெச-பககா"ஓைடெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-9 ெப�மா�ேகாவ$"ச�Z , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-9 ேமலரதவ Nதி , 5.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;� எ-9 ெதா-�ெத��ரதவ Nதி , 6.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� 

எ-9 Bவாமிச1னதிெத� , 7.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-10 

_ைஜமாடெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 பWசாய> Xன�ய1 ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,ெத�� ப�தி 

ந�+க��ட�,வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-8ேசைனவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-8அ+கிரகாரெத��ச�  , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 பWசாய> Xன�ய1 ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,வட+� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-7அ+கிரகார� ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-7_சா&ெத� , 3.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;� எ-7ெச-பகவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ேதவந�� 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

99 99 நாடா;உறவ$1!ைறகமி�� 

ஆர�பப�ள�,ப$ரதான க��ட� 

வட+� ப�தி வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-5 ம.க.தி.ந�>ெத� , 2.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா.எ-5ம.க.தி.தியாகராஜபாகவத; ெத� , 3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) 

வா.எ-7 காய$ேதமி"ல>ெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-5ம.க.தி. 

2ஆ�ெத� , 5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-5Bடைலமாட1வட+�ெத� , 

6.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-5தியாகிவ$%வநாததா%ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 நாடா;உறவ$1!ைறகாமராஜ; 

 ெப-க� 

உய;நிைல��ப�ள�,ேம�� 

க��ட� ைமய�ப�தி 

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-5Bடைலேபா>திேகாவ$"ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-5ப>திரகாள�ய�ம1ேகாவ$"ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-3க�டெபா�ம1 1ஆ�ெத� , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-5க�டெபா�ம1 2ஆ�ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 நாடா; உறவ$1!ைற 

காமராஜ; ெப-க� 

உய;நிைல�ப�ள�,வட+� ப�தி 

 ேம�� க��ட� 

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-4 காமரா\ 1ஆ�ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-4 காமராஜ; 2ஆ�ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-4 ேகாடாKகி ெத� , 4.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;� எ-4 சL�தரபா-�ய1ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 நாடா; உறவ$1!ைறகமி�� 

ஆர�பப�ள�,ேம�� ப�தி 

ெத�� க��ட�  

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; சி.ஊ. வா;� எ- 12 ப�ள�வாச" ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-12 ரா!>ேதவ; ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-12 ஜி1னாெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 ராமசாமி நிைனL 

ந�நிைல�ப�ள�,ேசைனவ$நாயக

;ேகாவ$" ெத�� 

ெத�,வாBேதவந"U; ,

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-6 ேசைனவ$னயாக;ேகாவ$"ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-6 

அKகாளபேரேம%வ&அ�ம1ேகாவ$"ெத� , 3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) 

வா;� எ-7 நா�டா-ைமெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-6 

ேகா>தானா;ெத� , 5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� எ-6 கிண�ற�ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 �.�.�.ஏ.ஆர�பப�ள�,வட+�க�

�ட�,ேம��சரக� ெச-பக 

வ$நாயகா் ேகாவ$" ெத�  

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-13 � ம�ைத 1ஆ�ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-13� ம�ைத 2ஆ�ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-13� ம�ைத 3ஆ�ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 நாடா; உறவ$1!ைற கமி�� 

ஆர�ப ப�ள�ெத�� ப�தி 

கிழ+� க��ட� 

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-14மWசன>திகிண�[>ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-17ெத1ற" நக;11ஆ�ேரா� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா.எ-12 11நி;ேரா� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) 

வா.எ-13பKகளாெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106 �.�.�.ஏ.ஆர�பப�ள�,வட+�க�

�ட�,ம>தியசரக�,ெச-பகவ$நா

யக;ேகாவ$" ெத�, 

வாBேதவந"U;

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-15பைழயர%தா1ஆ�ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-15பைழயர%தா 2ஆ�ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-14இ"ல�ப$�ைளச� ெத� , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-12 11ஆ�ெமய$1ேரா� , 

5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-9 19ெப�மா�ேகாவ$"ெத� , 

6.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-10ச-!க� நக; , 7.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;�எ-13ம�ைதவ$ளாேகா� ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 இராமசாமி ஆர�ப ப�ள�. 

கிழ+� சரக� களWசிய� 

ெத�. ேகா�ைடX; 

வாBேதவந"U;

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-15நாரண�ர�ேம���ப��2�ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-14 நாரண�ர�ேம��ப��1ஆ�ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-14பாலச+திவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-14கKைகஅ�ம1ேகாவ$"ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 �.�.�.ஏ. 

ஆர�பப�ள�வட+�க��ட�, 

கிழ+�சரக�,ெச-பகவ$நாயக;

ேகாவ$" 

ெத�,வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�3ேகா�ைடX;பைழயர%தாெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�3பB�ெபா1!> ராமலிKக�ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�3பB�ெபா1!> ராமலிKக�2வ ெத� , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�3ேகா�ைடX;ராLபகZ;ெத� , 

5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�3ம-டகப�ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

109 109 ராமசாமிஆர�பப�ள�,ேம�� 

சரக� 

களWசிய�ெத�,ேகா�ைடX;,

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�1காள�ய�ம1ேகாவ$"ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�2கKைகஅ�ம1ேகாவ$"1வ ெத� , 

3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�2கKைகஅ�ம1ேகாவ$"1வ ெத� , 

4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�2கKைகஅ�ம1ேகாவ$"2ஆ�ெத� , 

5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�2களWசிய�ெத� , 6.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) 

வா;�2ேகா�ைடX;ந�>ெத� , 7.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) 

வா;�2வ1ன�யனா;ெத� , 8.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�1 

�ற+��2ஆ�ெத� , 9.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�1 �ற+��1வ ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 வ$.கா�திஆர�பப�ள�,ேம�� 

க��ட�. வட+�� ப�தி 

ெமய$1ேரா� வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 சKகிலிவ Nர11ஆ�ெத� , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�15 ஊ;கிண�ற�>ெத� , 3.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;�1 சKகிலிவ Nர1 2ஆ�ெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 

த;ம;ேகாவ$"1வ ெத� , 5.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 

த;ம;ேகாவ$"2வ  ெத� , 6.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 

ப+கிரந�>ெத� , 7.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 

இ�ள�பசாமிேகாவ$"ெத� , 8.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�17 ேச;வார 

���ப1 ெத� , 9.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�17 அbயர�ப1ெத� , 

10.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 ப+கி&ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 ஆ;.சி 

ஆர�பப�ள�,ேம��ப�தி,ஆ;.சி. 

ச;I ெத�, வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;� 1 தி�வ�hவ; ெத� , 2.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;�1 டா+ட;அ�ேப>கா;வட+�ெத� , 3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) 

வா;�1 டா+ட;அ�ேப>கா;ெத�+�ெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�1 

டா+ட;அ�ேப>கா;ந�>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 வ$.கா�தி  வ+க�ப�ள�கிழ+� 

ப�தி ெத�� சரக� 

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�15 கா�தி%Q"ெத� , 2.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;�1 அ�ேப>கா;ெத� , 3.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�15 

ராைமயா ெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�16 

பாைதம&>தா1��ட1ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�கிழ+� க��ட� 

வட+� ப�தி 

சி�தாமண$ேப&�Z; 

வாBேதவந"U;

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-17 கைலஞ;காலண$(� காலண$) , 

2.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-17 க�ணாநிதிகாலண$ , 3.நாரண�ர� 

(ஊ), நாரண�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கைலஞ; காலன�, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,கிழ+� க��ட� 

ெத�� ப�தி 

சி�தாமண$ேப&�Z; 

வாBேதவந"U;.

1.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-17 கைலஞ;காலண$ , 2.வாBேதவந"U; 

(சி.ஊ.) வா;�எ-18 � +காலன� , 3.வாBேதவந"U; சி.ஊ. வா;� எ- 18 

சி�தாமண$ ேப&�Z; ெத�� ெத� , 4.வாBேதவந"U; (சி.ஊ.) வா;�எ-18 

சி�தாமண$ேப&2வ ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ேதவந�� 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 ஆ-�ய�பா 

ந�நிைல�ப�ள�,ல�BமிசKக;

ேகாமதி ப$ளா+ ேம�� ப�தி 

�ள�யK��.

1.�ள�யK�� ந வா;� 1 வட+�ரதவ Nதி , 2.�ள�யK��(ந) வா;�1 

B�ப$ரமண$யசாமிேகாய$"ச1னதிெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�1 

B�ப$ரமண$யசாமிேகாய$" ெத��>ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�1 

நரசிKகெப�மா�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஆ-�ய�பா 

ந�நிைல�ப�ள�,சித�பர>த�மா

� ப$ளா+  வட+� ப�தி 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�1 ெவ�+கார;ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�1 

நாைகயாெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�1 கிராம!ன�சீ�ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�1 B�ப$ரமண$யசாமிேகாய$" ெத��ச1னதிெத�(பக , 5.�ள�யK��(ந) 

வா;�1 கிராமIசாவ�ெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;�1,10 

வ"லபவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 7.�ள�யK��(ந) வா;�1 

ஜடா!ன�சாமிேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஆ-�ய�பா 

ந�நிைல�ப�ள�,ெல�BமிசKக;

ேகாமதிப$ளா+ கிழ+� ப�தி, 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;� 1 நா��கண+க;ெத� (ப�தி) , 2.�ள�யK��(ந) வா;�1 

கனகவ$னாயக;ேகாவ$"ெத1வட"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�2 

கனகவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�2 

அ-ணாமைல!�+�>ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�1 வ"லப வ$நாயக; 

ேகாவ$" ெத� (ப�தி) , 6.�ள�யK�� ந வா;� 2 B�ள+கைர ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

118 118 ைத+காநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�,எ%.எ%.ஏ 

க��ட� வட+��ப�தி 

�ள�யK��

1.�ள�யK��(ந) வா;�10 நா�� கண+க; ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�9 

வ"லபவ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�9 

பகவதிஅ�ம1ேகாவ$"ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�9 ப>தாவ  ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) வா;�9 அ�ணாசலவ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ைத+காநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�,எ%.எ%.ஏ 

க��ட� ெத�� ப�தி 

�ள�யK��

1.�ள�யK��(ந) வா;�9 ேசாைலமைலெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�9 

ஏழாவ ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�9 ஊ;கால�ேபா>திெத1வட"ெத� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�9 ஊ;கால�ேபா>திேகாவ$"ெத� , 5.�ள�யK�� ந 

வா;� 14 ஆ;.எ%.ேக.பா-�ய1ேரா� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஏ.வ$.%iப1 ைவர!>  

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� க��ட� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�2 நாராயணசாமிேகாவ$"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�2 

ேபIசிய�ம1ேகாவ$"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�2 

ேபIசிய�ம1ேகாவ$"ெத1வட"ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�2 

ச�பாண$க��ப1ேகாவ$"ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�9 ெத1வட"ெத� , 

6.�ள�யK��(ந) வா;�2 ேகா�டமைலயா[ெத�(மைலவா:ப�தி) , 

7.�ள�யK��(ந) வா;� 9 ெத1வட" ெத� , 8.�ள�யK��(ந) வா;� 8 

B�ள+கைர>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

121 121 ேசைன>தைலவ; 

ேம"நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட� ெத�� ப�தி 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�11 ேமலம�ைதவட+�ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�11 

ேமலம�ைதந�>ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�11 ேமலம�ைதெத� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�11 வ Nர�பசாமிேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ேசைன தைலவ; 

ேம"நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�  ந��ப�தி �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�11 ேமலைத+காெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�11 இ�திரா 

நக; , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ராமலிKக� 

ந�நிைல�ப�ள�,ைமய+ 

க��ட� கிழ+� அல� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK�� ந வா;�எ-11ேச>Z;ராமசாமிெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-10ஆறாவ  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-10அ�ணாசலவ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-10நா��கண+க;ெத� , 5.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-10B�ப$ரமண$யேகாவ$"ச1னதிெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ராமலிKக� 

ந�நிைல�ப�ள�,ப$ரதான+ 

க��ட�  �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-11ெவ�jரண$ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-11வால1கிண�[ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-13ெவ�jரண$!�+�ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-13நா�டா-ைமB�ப$ரமண$ய; ெத� , 5.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-13மர+கைடெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;�எ-14ச-!க�ெத� , 

7.�ள�யK��(ந) வா;�எ-14ப�ள�Qடெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

125 125 அரBெப-க�ேம"நிைல�ப�ள�,

வட+�க��ட�,ேம�� ப�தி 

(அைற எ-.13)�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) ஆ;.எ%.ேக.பா-�ய1ேரா� , 2.�ள�யK��(ந) சித�பர� 

வட+�>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 அரBெப-க�ேம"நிைல�ப�ள�,

வட+�க��ட� ைமய�ப�தி 

(அைற எ-.14) �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;� எ-13 ைத+காநகரா�சிப�ள� , 2.�ள�யK��(ந) வா;� 

எ-13 ச-!கB�தரவ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 3.�ள�யK�� ந வா;� எ- 13 

காஜாெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;� 

எ-13ச-!கB�தரவ$நாயக;ேகாய$"!�+�ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;� 

எ-13 சKகரவ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;� எ-14 

கா�திபஜா;, , 7.�ள�யK��(ந) வா;� எ-14 க�தசாமிெத�, , 8.�ள�யK��(ந) 

வா;� எ-14 ப>தாவ ெத� , 9.�ள�யK��(ந) வா;� 

எ-14சித�பர�ெத��ெத� , 10.�ள�யK��(ந) வா;� எ-19நா�டா-ைம 

அ�ணாசல� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

127 127 நகரா�சி ைத+கா 

ந�நிைல�ப�ள�,�திய 

ப$ரதான+ க��ட� �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-19கKைகஅ�ம1ேகாவ$"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-19C+��_&ராஜாெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-19ராமசாமிெத� 

, 4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-19ெதdKக;ெத� , 5.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-19அக%திய;ேகாவ$"ெத� , 6.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-20ப�ள�வாச"ெப&ய!�+�>ெத� , 7.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-20ப�ள�வாச"சி1ன!�+�>ெத� , 8.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-20ப�ள�வாச"ச1னதிெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 காய$ேதமி"ல> 

!க�ம இ%மாய$" 

ேம"நிைல�ப�ள�,ெத��க��ட

� ேம���ப�தி �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-12ெல�ைபசா�ர�வட+�ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-12ெல�ைபசா�ர�ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-22ெல�ைபசா�ர�ெத��ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-22ஜி1னாநக; 1வ ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 காய$ேதமி"ல> 

!க�ம இ%மாய$" 

ேம"நிைல�ப�ள�,�திய ேம�� 

க��ட�. வட+� ப�தி 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-22ஜி1னாநக; 2வ  ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-22ஜி1னாநக; 3வ  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-22ஜி1னாநக;4வ ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-22ஜி1னாநக; 

ெத1வட"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

130 130 காய$ேதமி"ல> !க�ம  

இ%மாய$" 

ேம"நிைல�ப�ள��திய ேம�� 

க��ட�,ெத��ப�தி,�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�21 8வ  ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�21  9வ ெத� , 

3.�ள�யK��(ந) வா;�21!> ராமலிKக�நக; 1வ  ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�21!> ராமலிKக�நக; 2வ  ெத� , 5.�ள�யK��(ந) 

வா;�21!> ராமலிKக�நக; 3வ  ெத� , 6.�ள�யK��(ந) 

வா;�21!> ராமலிKக�நக; 1வ  ேமல>ெத� , 7.�ள�யK��(ந) 

வா;�21!> ராமலிKக�நக; 2வ  ேமல>ெத� , 8.�ள�யK��(ந) 

வா;�21!> ராமலிKக�நக; 3வ  ேமல>ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 காய$ேதமி"ல> !க�ம  

இ%மாய$" 

ேம"நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட� கிழ+� 

ப�தி,�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�21!> ராமலிKக�நக; 4வ  ேமல>ெத� , 

2.�ள�யK��(ந) வா;�21காய$ேத மி"ல> நக; 1வ  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�21காய$ேத மி"ல> நக;  2வ  ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�21காய$ேத 

மி"ல> நக; 3வ  ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�21காய$ேத மி"ல> நக; 

4வ  ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 நகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�,வட+� 

ப�தி ெவ�hரண$ ெத� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�19 அக%திய; ேகாவ$" ெத�(ப�தி) , 2.�ள�யK��(ந) 

!>  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) ெதdKக; ெத� (ப�தி) , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�20 வாவா ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 நகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�,ெத�� 

ப�தி. ெவ�hரண$ ெத� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�12 காய$ேதமி"ல>!கம இ%மாய$"ெத� , 

2.�ள�யK��(ந) வா;�23 ேக.�.எ�.அகம இ�ராஹி�ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�12 ஊரண$ெத1வட"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

134 134 Bய��லிKக� 

ஆர�பப�ள�ேம�� க��ட�. 

கிண�[ ெத� �எ1 � +�� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�23 ேதவ;கிண�[ ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�24ஊரண$ெத1வட"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�24 அ-ணா வ Nதி , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 Bய��லிKக� ஆர�பப�ள� 

ெத�� க��ட�  ந��ப�தி 

�எ1� +���ள�யK��.   

,கிழ+� சரக� 

பKகளா>ெத�,�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�23 கிண�[ேமல>ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�24 

ஜNவாவ Nதி , 3.�ள�யK��(ந) வா;�24 பாரதியா;ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�24 

மாடசாமிேகாவ$"ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�24 8வ ெத� , 6.�ள�யK�� ந 

வா;� 24 ேரா� எ-11 , 7.�ள�யK�� ந வா;� 29 

உIசிமாகாள�அ�ம1ேகாவ$"ெத� , 8.�ள�யK��(ந) வா;�29 

ெவ�ைளய;ெத� , 9.�ள�யK��(ந) வா;�29 ெச+க�ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ேசைன> தைலவ; 

ஆர�பப�ள�ேம�� க��ட� தி 

நா � +��, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�21 ஜி1னநக; ேம�� 1 வ ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�21 ஜி1னநக; ேம�� 2வ  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�21 ஜி1னா 

நக; ேம�� 3� ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�24 வ.உ.சி. ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) வா;�25 ஜி1னநக; 5வ ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ேசைன> தைலவ; 

ஆர�பப�ள�ெத�� க��ட� தி 

நா � +��, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�25 ஜி1னநக; 6வ ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�25 

ஜி1னா நக; 7 வ  ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

138 138 ஆ;.சி. 

 வ+க�ப�ள�கிழ+�க��ட� 

வட+� ப�தி தி நா .� +�� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�24 சKகரவ$நாயக;ேகாய$"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�26 பாலவ$நாயக;ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஆ;.சி. உய;நிைல�ப�ள�, 

கிழ+� �தியக��ட�  ெத�� 

பாக� தி நா .� +�� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�26 பாலவ$நாயக;ேகாவ$"ெத��ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�26 பாலவ$நாயக;ேகாவ$"2�ெத��ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�26 

பாலவ$நாயக;ேகாவ$"3�ெத��ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�26 

க�பகவ Nதி3�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஆ;.சி . வ+க�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட�. ைமய�ப�தி  தி. நா. 

� +��, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 1� ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�26 

க�பகவ Nதி 2� ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 1� ேமல>ெத� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 2�ேமல>ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�26 

க�பகவ Nதி 3�ேமல>ெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 4�ேமல>ெத� 

, 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

141 141 ஆ;.சி . வ+க�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட� ெத�� ப�தி  தி. நா. 

� +��, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 1�ெத��>ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�26 

க�பகவ Nதி 2�ெத��>ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 3� 

ெத��>ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 4�ெத��>ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 5�ெத��>ெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;�26 

க�பகவ Nதி 6�ெத��>ெத� , 7.�ள�யK��(ந) வா;�26 க�பகவ Nதி 

7�ெத��>ெத� , 8.�ள�யK��(ந) வா;�26 எ� ஜி ஆ; நக; , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 நகரா�சி ஆர�பப�ள�,வட+� 

ப�தி சி�தாமண$.�ள�யK��

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-3 8வ ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�எ-3 

9வ ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-3அ�ேப>கா;1வ ெத� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-3அ�ேப>கா;2வ ெத� , 5.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-3அ�ேப>கா;3வ ெத� , 6.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-3அ�ேப>கா;6வ ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 நகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�ெத�� 

ப�தி ,சி�தாமண$, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;� எ-4 ேமலரதவ Nதி , 2.�ள�யK��(ந) வா;� எ-4 

சா1ேறா; மட>  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;� எ-3 அ�ேப>கா;4வ ெத� 

, 4.�ள�யK��(ந) வா;� எ-3 அ�ேப>கா; 5வ  ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 59 of 105



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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 இ�  நாடா; உறவ$1 !ைற 

கமி�� உய;நிைல� 

ப�ள�,ேம�� சரக� தைரதள� 

சி�தாமண$, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-4சா1ேறா;மட> வட+�ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-4சா1ேறா;வட+�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 சீன�ய�மா� ஆர�ப� 

ப�ள�கிழ+� க��ட�, வட+� 

பாக�, சி�தாமண$, �ள�யK��

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5  ேமலரதவ Nதி , 2.�ள�யK��(ந) வா;�எ-4 

சா1ேறா;ந�>ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 

சா1ேறா;ேதா�ட+கார;!�+�ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 

சா1ேறா;ேதா�ட+கார;ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 நா1காவ ெத� , 

6.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 9வ ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 சீன�ய�மா� ஆர�ப� 

ப�ள�,கிழ+� க��ட� ெத�� 

ப�தி சி�தாமண$, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 ேமலரதவ Nதி , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-5ேமலமர+�� 5வ ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 6வ ெத� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 7வ ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 

ஏழாவ !�+�ெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;�எ-5 காமராஜ; நக; 10வ  

ெத� , 7.�ள�யK��(ந) வா;�எ- 5  காமராஜ; நக; 11வ  ெத�, , 

8.�ள�யK�� (ந) வா;�எ-5 காமராஜ; நக; 10வ  ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

147 147 சீன�ய�மா� ஆர�ப� 

ப�ள�கிழ+� க��ட� 

ைமய�ப�தி சி�தாமண$, 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 பஜா;ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 

B�தரவ$நாயக;ேகாய$"ேமல>ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 

B�தரவ$நாயக;ேகாவ$"கீழ>ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 

B�தரவ$நாயக;!�+�ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 ேம��ெத� , 

6.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 Q>தா���>ெத� , 7.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 

அக%திய;ேகாவ$"ெத� , 8.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6 

ேதர�வ$னாயக;ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 க-ணா ெப-க� ேம"நிைல� 

ப�ள�,ேம��க��ட� 

ைமய�ப�தி சி�தாமண$.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-6சி>திவ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-6!�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-68வ வட+�ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�எ-68வ ெத��ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) வா;�எ-7வட+�ரதவ Nதி , 6.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-6நய$னா;ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 க-ணா ெப-க� ேம"நிைல� 

ப�ள�,கிழ+� க��ட�  

ைமய�ப�தி சி�தாமண$.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-7கீழரதவ Nதி , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-7அ+கரகார�ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-7ெசா+கலிKகBவாமிேகாவ$"வட+� ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-75வ  ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�எ-7ேமலரதவ Nதி , 

6.�ள�யK��(ந) வா;�எ-7இச+கிய�ம1ேகாவ$"ெத� , 7.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-7சKகர1 ேகாவ$" ேரா� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

150 150 நகரா�சி ஆர�ப� 

ப�ள�,!�ப$டாதிய�ம1 

ேகாவ$" ெத�,வட+�ப�தி 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-8 !�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"5வ ெத� , 

2.�ள�யK��(ந) வா;�எ-8 !�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"4வ ெத� , 

3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-8 !�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"3ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 நகரா�சி ஆர�ப� 

ப�ள�,!�ப$டாதிய�ம1 

ேகாவ$" ெத�,ெத�� ப�தி 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�எ-8 !�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"2ெத� , 

2.�ள�யK��(ந) வா;�எ-8 !�ப$டாதிஅ�ம1ேகாவ$"1ெத� , 

3.�ள�யK��(ந) வா;�எ-8 நN;பாIசி சKகிலிமாட1 ெத� , 4.�ள�யK��(ந) 

வா;�எ-15 ேவலா7த� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 தி�ஞானச�ப�த; ந�நிைல� 

ப�ள�,வட+� க��ட� ேம�� 

ப�தி காலா� வட+� ெத�   

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�15 அ�ெவ��ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�15 

நN;�பாbIசி மாட1 ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�15 ந�ேசாவால1ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 தி�ஞானச�ப�த; ந�நிைல� 

ப�ள�,வட+� க��ட� கிழ+� 

ப�தி காலா� வட+�>ெத� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�15 ந�+க��பழ�ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�16 

ெரKகக��ப1ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�16 அWச1ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

154 154 அரB ெப-க� ேம"நிைல� 

ப�ள�ேம�� �திய க��ட� 

ெத�� ப�தி (அைற எ-.5)  

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) � >ெத� 2 , 2.�ள�யK��(ந) 1 வ  ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 

� >ெத� 3 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 அரB ெப-க� ேம"நிைல� 

ப�ள�ேம�� �திய க��ட� 

வட+�ப�தி (அைற எ-.7) 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) � >ெத� 1 , 2.�ள�யK��(ந) கீழ�ப�ள�வாச" !த"ெத� , 

3.�ள�யK��(ந) பஜைனமட� கீழ>ெத� , 4.�ள�யK��(ந) கீழ�ப�ள�வாச" 

ெத� , 5.�ள�யK��(ந) சித�பரவ$நாயக; ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 அரB ெப-க� ேம"நிைல� 

ப�ள�ெத�� க��ட� 

கிழ+கிலி��  3வ அைற 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�16 கால�வட+�!�+�ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�16 

காலா�வட+�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரB ெப-க� ேம"நிைல� 

ப�ள�ெத�� க��ட� 

கிழ+கிலி��  1வ அைற 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�17 காலா�ந�>ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�17 

கால�ெத��ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஆ;.சி. உய;நிைல� 

ப�ள�ெத�� � + க��ட� 

கிழ+� ப�தி, தி நா.� +�� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�29 ேரா�எ- 11ப�தி , 2.�ள�யK��(ந) வா;�29 

அரசர�வ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�29 

சித�பரவ$நாயக;ேகாவ$"ெத1வட"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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 ஆ;.சி. உய;நிைல� 

ப�ள�கிழ+� �திய க��ட�  

வட+� பாக� தி நா.� +�� 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�29 கி�Mண�ப;வட+�>ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�29 

கி�M-�ப;ந�>ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�29 கி�Mண�பெத��ெத� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�29 ெச"வவ$னாயக;ேகாவ$" ேமல>ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 �.�.�.ஏ 

ந�நிைல�ப�ள�பைழய 

க��ட� தி.நா.� +��, 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) ேவதேகாவ$"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) காவ"ராமசாமிெத� , 

3.�ள�யK��(ந) பஜைனமட�ெத� , 4.�ள�யK��(ந) ெவ�ைளய;ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) ேவத+ேகாவ$"வட+�ெத� , 6.�ள�யK��(ந) 

ேவதேகாவ$"ெத� , 7.�ள�யK��(ந) காவ"ராமசாமிெத� , 8.�ள�யK��(ந) 

மா&ய�ம1ேகாவ$"ெத1வட"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 பரமான�தா 

ந�நிைல�ப�ள�,ெத�� அல� 

கிழ+� ப�தி , தி.நா.� +��, 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�27 ேரா�எ-11(ப�தி) , 2.�ள�யK��(ந) வா;�27 

ெச"வவ$நாயக; ேகாய$" ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�27 

B�தரவ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 பரமான�தா 

ந�நிைல�ப�ள�,வடேம�� 

அலகி" கிழ+� க��ட�  

தி.நா.� +��, �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�27 வ$நாயக;ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

163 163 பரமான�தா ந�நிைல� 

ப�ள�,ெத�� சரக� ேம�� 

ப�தி  தி.நா.� +��, 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�28 வ$நாயக;ேகாவ$"ெத��1� ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

வா;�28 வ$நாயக; ேகாவ$" ெத�� 2� ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�28 

வ$நாயக; ேகாவ$" ெத�� 3� ெத� , 4.�ள�யK��(ந) வா;�28 

வ$நாயக;ேகாவ$" ெத�� 4� ெத� , 5.�ள�யK��(ந) வா;�28 

வ$நாயக;ேகாவ$" ெத�� 5� ெத� , 6.�ள�யK��(ந) வா;�28 

வ$நாயக;ேகாவ$" ெத�� 6� ெத� , 7.�ள�யK��(ந) வா;�28 வ$நாயக; 

ேகாவ$" ெத�� 7� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 பரமான�தா ந�நிைல� 

ப�ள�,ேம�� க��ட�  

தி.நா.� +��, �ள�யK��.

1.�ள�யK�� ந வா;� 28 சிவரா� 2� ெத� , 2.�ள�யK�� ந வா;� 28 

சிவரா� 3� ெத� , 3.�ள�யK�� ந வா;� 28 சிவரா� 4� ெத� , 

4.�ள�யK�� ந வா;� 28 சிவரா� 5� ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 பரமான�தா ந�நிைல� 

ப�ள�,வட+� ப�தி ேம�� 

பாக�,  தி.நா.� +��, 

�ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) வா;�28 சிவரா� 6� ெத� , 2.�ள�யK��(ந) வா;�28 சிவரா� 

7� ெத� , 3.�ள�யK��(ந) வா;�28 தியாகராஜநக; (11� நி; 2� ேரா� , 

4.�ள�யK��(ந) வா;�28 சித�பர வ$நாயக; ேகாவ$" ெத1வட" ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 இ�  நாடா; உறவ$1!ைற 

கமி�� ஆர�ப� ப�ள�,�திய 

ெத�� க��ட� கிழ+� ப�தி 

� எ1 � +��  �ள�யK��

1.�ள�யK��(ந) சிவராம!தலாவ ெத� , 2.�ள�யK��(ந) மட>  ெத� , 

3.�ள�யK��(ந) மட> ெத��ெத� , 4.�ள�யK��(ந) மட>  ேமல>ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) நா�டா-ைமராமசாமி 1வ  ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

167 167 இ�  நாடா; உறவ$1!ைற 

கமி�� ஆர�ப� ப�ள�,வட+� 

க��ட� கிழ+� ப�தி தி நா 

� +�� �ள�யK��

1.�ள�யK��(ந) ராமசாமி ெத1வட" ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

சித�பரவ$நயாக;ேகாவ$"ெத1வட"ெத� , 3.�ள�யK��(ந) நா�டா-ைம 

ராமசாமி 2வ  ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 இ�  நாடா; உறவ$1!ைற 

கமி�� ஆர�ப� ப�ள�,கிழ+� 

க��ட� ெத�� ப�தி  

தி.நா.� +�� �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) ெத1வட"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) பா��ேகாவ$"ச�ைதேரா� , 

3.�ள�யK��(ந) ப$Iசா-�ெத� , 4.�ள�யK��(ந) பலேவச�ெத� , 

5.�ள�யK��(ந) ப$Iசா-�கீழ>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 இ�  நாடா; உறவ$1!ைற 

கமி�� ஆர�ப� ப�ள�,வட+� 

க��ட� ேம�� ப�தி , 

,தி.நா.� +�� �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) ஈ%வ&அ�ம1ேகாவ$"ெத� , 2.�ள�யK��(ந) 

பகழ!ைடயா1ெத� , 3.�ள�யK��(ந) சித�பரேப& ஓைட>ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 இ�திரா ஆர�ப� 

ப�ள�ஈ%வர1 ேகாவ$" ெத� 

அbயா�ர�  மஜரா 

தி.நா.� +�� �ள�யK��.

1.�ள�யK��(ந) அ�ேப>கா;ெத� , 2.�ள�யK�� ந அர-மைனெத1வட" 

ெத� , 3.�ள�யK��(ந) 6வ ெத� , 4.�ள�யK��(ந) அ-ைணஇ�திராெத� , 

5.�ள�யK��(ந) மட> ெத� , 6.�ள�யK��(ந) ேவத+ேகாவ$"ெத� , 

7.�ள�யK��(ந) அர-மைனெத� , 8.�ள�யK��(ந) ஈ%வர1ேகாவ$"ெத� , 

9.�ள�யK�� ந வட+�வாbெச"லிஅ�ம1ேகாவ$"ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

171 171 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட� வட+� ப�தி 

மைலய�+�றிIசி.

1.மைலய��றிIசி(வ.கி)மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+ 1 !��டாதிய�ம1 

ேகாவ$" கீழ>ெத� , 2.மைலய��றிIசி(வ.கி),மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+ 

எ-1 ெப�மா� ேகாவ$"கீழ> ெத� , 3.மைலய��றிIசி(வ.கி), 

மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கா�திஜி ெத� , 4.மைலய��றிIசி(வ.கி), 

மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ப$�ைளயா;ேகாவ$" கீழ>ெத� , 

5.மைலய��றிIசி(வ.கி), மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+ எ- 3ப$�ைளயா; 

ேகாவ$" ெத1வட"ெத� , 6.மைலய��றிIசி(வ.கி), மைலய��றிIசி(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 3ப$�ைளயா;ேகாவ$" ெத��ெத� , 7.மைலய��றிIசி(வ.கி), 

மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+ எ- 3ப$�ைளயா; ேகாவ$"வட+�>ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள�,வட+� 

க��ட�, (எ%எ%ஏ) 

மைலய��றிIசி.

1.மைலய��றிIசி(வ.கி), மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+எ- 4!��டாதிய�ம1 

ேகாவ$" ேமல>ெத� , 2.மைலய��றிIசி(வ.கி) மைலய��றிIசி(ஊ) 

ப$ளா+எ- 4ெப�மா� ேகாய$" ேமல>ெத� , 3.மைலய��றிIசி(வ.கி) 

மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+எ- 4ப$�ைளயா;ேகாவ$" வட+�>ெத� , 

4.மைலய��றிIசி(வ.கி) மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+எ- 5 காலசாமி 

ேகாவ$"ெத� , 5.மைலய��றிIசி(வ.கி)  மைலய��றிIசி(ஊ) ப$ளா+எ- 5 

காள�ய�ம1ேகாவ$" ெத� , 6.மைலய��றிIசி(வ.கி) மைலய��றிIசி(ஊ) 

ப$ளா+எ-6 க��பசாமிேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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 எ%.!�ைகயா>ேதவ; 

ந�நிைல�ப�ள�,வட+� 

க��ட� கிழ+� ப�தி 

தைலவ1ேகா�ைட.

1.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி)தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 2 வட+� கைடசி 

ெத� , 2.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 2 மட>  

ெத� , 3.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 2 

ேவத+ேகாவ$" ெத� , 4.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) 

ப$ளா+ 2 அ1ப$" ெத� , 5.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) 

ப$ளா+ 4 அ�ம1 ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 எ%.!�ைகயா>ேதவ; 

ந�நிைல�ப�ள�,வட+� 

க��ட� 

ேம��ப�தி,தைலவ1ேகா�ைட.

1.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 4 ஊரண$ ெத� , 

2.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 4 ேமல>ெத� , 

3.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 4 ச+க�ம1 

ேகாவ$" ெத� , 4.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 4 

ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 எ%.!�ைகயா>ேதவ; 

ந�நிைல�ப�ள�, 

� +க��ட�,ெத��ப�தி, 

தைலவ1ேகா�ைட.

1.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 5 அதிகா& ெத� , 

2.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 5 அர-மைனெத� 

, 3.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 5 ந�>ெத� , 

4.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 5 ப$�ைளயா; 

ேகாவ$" ெத� , 5.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+ 6 

ெத�� ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

176 176 �.�.�.ஏ.ஆர�பப�ள�.தைலவ1

ேகா�ைட.

1.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி), தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ-1சி.எ%.ஜ. 

ேகாவ$"  வட+� ெத� , 2.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி), தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) 

ப$ளா+எ- 1 சி.எ%.ஜ.  ேகாவ$" ெத� , 3.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) 

தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 1சி.எ%.ஜ. ேகாவ$" ெத��ெத� , 

4.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 3 வ .உ.சி 1� 

ெத� , 5.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 3வ.உ.சி 

2� ெத� , 6.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 

3அ�ேப>கா; 1� ெத� , 7.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) 

ப$ளா+எ- 3அ�ேப>கா; 2� ெத� , 8.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) 

தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 3�லவ; 1�ெத� , 

9.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 3�லவ;2 

�ெத� , 10.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) ப$ளா+எ- 

3வ-ணா;1�ெத� , 11.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) தைலவ1ேகா�ைட(ஊ) 

ப$ளா+எ- 3 வ-ணா;2�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�
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ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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177 177 பWசாய>  Xன�ய1 ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,�திய க��ட� 

ெத�� ப�தி  நகர�.

1.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) ப$ளா+எ- 1,2 நகர� ெமய$1ேரா� , 2.நகர�(வ.கி),  

நகர�(ஊ) வட+�>ெத�   (ப$ளா+ 1,2 , 3.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) மா&ய�மா� 

ேகாவ$" ெமய$1 ெத�(ப$ளா+1) , 4.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) 

மா&ய�ம1ேகாவ$" ெத1வட" ந�>ெத�(ப$ளா+1) , 5.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) 

மா&ய�ம1ேகாவ$" ெத1வட" ேமல>ெத�(ப$ளா+1) , 6.நகர�(வ.கி) 

நகர�(ஊ) மா&ய�ம1ேகாவ$" கிழேம" !�+�>ெத�(ப$ளா+1) , 

7.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) ெப�மா�ேகாவ$" ெத�(ப$ளா+1) , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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220   வா
ேதவந�� 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

178 178 பWசாய>  Xன�ய1 ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,�திய க��ட� 

வட+� ப�தி நகர�.

1.நகர�(வ.கி),  நகர�(ஊ) ெப�மா�ேகாவ$" !�+�>ெத�(ப$ளா+1,2 , 

2.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) ப$�ைளயா;ேகாவ$" ெத� ேம��ப�தி(ப$ளா+1,2 , 

3.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) !�ள�+�ள� ெமய$1ேரா�(ப$ளா+1,2 , 4.நகர�(வ.கி), 

நகர�(ஊ) உைல+Qட>ெத� (ப$ளா+ 2 , 5.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) 

ப$�ைளயா;ேகாவ$" ெத� கீழப�தி (ப$ளா+2) , 6.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) 

சி.எ%.ஐ ேகாவ$" ேமல>ெத�(ப$ளா+ 2) , 7.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) க��பசாமி 

ேகாவ$" வட+�>ெத�(ப$ளா+2) , 8.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) க��பசாமிேகாவ$" 

ெத�� ெத�(ப$ளா+ 2) , 9.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) சி.எ%.ஐ. ேகாவ$" 

கிழ+�>ெத�(ப$ளா+ 2) , 10.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) க��பசாமிேகாவ$" 

கிழ+�>ெத�(ப$ளா+ 2) , 11.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) � மைன வட+�> 

ெத�(ப$ளா+ 2) , 12.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) � மைனெத��ெத�(ப$ளா+2) , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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ேதவந�� 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¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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179 179 பWசாய>  Xன�ய1 ஜவஹ; 

ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

க��ட� நகர�

1.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ேம�� பIேச& , 

2.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4  ைரசாமியா�ர� 

காலன� , 3.!�ள�+�ள�(வ.கி), !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 

 ைரசாமியா�ர�  அ�ேப>கா;  ெத� , 4.!�ள�+�ள�(வ.கி), 

!�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4  ைரசாமியா�ர�  வட+�>ெத� , 

5.!�ள�+�ள�(வ.கி), !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4  ைரசாமியா�ர�  

ந�>ெத� , 6.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 

 ைரசாமியா�ர�  ெத��>ெத� , 7.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 4 ெவ�ள+கL-ட1ப�� காலன� , 8.!�ள�+�ள�(வ.கி) 

!�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ேம��பIேச& காலன� , 

9.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ஆ-டா;�ள� 

(ேம��) காலன� , 10.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 

ஆ-டா;�ள� (கிழ+� )காலன� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�
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ேதவந�� 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

180 180 கமி�� 

ஆர�பப�ள�,ஈIச�ெபா�ட"�Z

; மஜரா நகர�.

1.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 க��பசாமி ேகாவ$" ெமய$1 ெத� , 

2.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) ப$ளா+எ-3 ேவத+ேகாவ$" 1வ  ெத� , 

3.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) ப$ளா+எ-3 ேவத+ேகாவ$" 2வ  ெத� , 

4.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) ப$ளா+எ-3 ேவத+ேகாவ$" 3வ  ெத� , 

5.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ேவத+ேகாவ$" 4வ  ெத� , 

6.நகர�(வ.கி),நகர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ப�ள�+Qட>ெத� , 

7.நகர�(வ.கி),நகர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ேவத+ேகாவ$" 5வ  ெத� , 

8.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ந�>ெத� , 9.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 3 க��பசாமி ேகாவ$" 1வ கீழ ச�  , 10.நகர�(வ.கி), நகர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 3 க��பசாமி ேகாவ$" 2வ கீழ ச�  , 11.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) 

ப$ளா+எ-3 1வ  ேமல>ெத� , 12.நகர�(வ.கி) நகர�(ஊ) ப$ளா+எ-3 2வ  

ேமல>ெத� , 13.நகர� (வ.கி) நகர� (ஊ) ப$ளா+எ- 3 3வ  ேமல>ெத� , 

14.நகர� (வ.கி) நகர� (ஊ) ப$ளா+எ- 3 தி+க" வாbெமாழி அbயனா; 

ேகாவ$" காலன� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�
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ேதவந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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181 181 பா-�ய+ேகானா; அரB 

 வ+க� ப�ள�,ப$ராதன 

க��ட�, !�ள��ள�.

1.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ 1பஜைனேகாவ$" கிழ+� 

ெத� , 2.!�ள�+�ள�(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ 1�லவ; ெத� , 

3.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ 1மாடசாமி ேகாவ$" 

ெத� , 4.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ 1மாதாேகாவ$" 

ெத� , 5.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ 1 கீழ>ெத� 

ெமய$1ெத� , 6.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) ப$ளா+ 2 

ேமல>ெத� ெமய$1ெத� , 7.தைலவ1ேகா�ைட(வ.கி) !�ள�+�ள�(ஊ) 

ப$ளா+ 2 !�ள�+�ள� இ�திரா காலன� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�
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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
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182 182 ஆ;.சி.ஆர�ப� ப�ள�,�திய 

க��ட�,இராமசாமியா�ர� 

மஜரா ஆலK�ள�

1.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 1ெத1வட" 

ெத�, , 2.இராமசாமியா�ர�(வ.கி),இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

1வட+�>ெத�, , 3.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

1 ஆ;.சி  ெத�, , 4.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

3 ந�>ெத�, , 5.இராமசாமியா�ர�(வ.கி),இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 

ெத��>ெத�, , 6.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

2 1வ  வட+�>ெத�, , 7.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 2  2வ  வட+�>ெத�, , 8.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), 

இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ந�>ெத� 2, , 9.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), 

இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2ெத��ெத� 2, , 

10.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கீழ>ெத�, , 

11.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 கீழ>ெத� 2, , 

12.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ேமல>ெத�, , 

13.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 3காலன� 

கீழ>ெத�, , 14.இராமசாமியா�ர�(வ.கி), இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 

3காலன� ேமல>ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 கிறி%�ய1 மி%ன& ேம& 

ேல-� ஆர�ப� 

ப�ள�,வடமலா�ர�இ மஜரா 

இராமசாமியா�ர�.

1.இராமசாமியா�ர�(வ.கி)இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 6,1 வ  வட+� 

ெத� , 2.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 6    2வ  

வட+� ெத� , 3.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 

6ந�>ெத� , 4.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 

6ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத� , 5.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7வட+�>ெத� , 6.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7ெத�� ெத� , 7.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7ெசா;ணா நக; , 8.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7காலன� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 யாதவா 

ஆர�ப�ப�ள�,!> சாமியா�ர�

 மஜரா இராமசாமியா�ர�.

1.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ-4  ப$�ைளயா; 

ேகாவ$" ெத� , 2.இராமசாமியா�ர� (வ.கி) இராமசாமியா�ர� (ஊ) ப$ளா+ 

எ-4  ெத�� ெத� , 3.இராமசாமியா�ர� (வ.கி) இராமசாமியா�ர� (ஊ) 

ப$ளா+ எ-4 கீழ>ெத� , 4.இராமசாமியா�ர� (வ.கி) இராமசாமியா�ர� (ஊ) 

ப$ளா+ எ-4 காலன� ேமல>ெத�, கீழ>ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185 ஆ;.சி.ஆர�ப� ப�ள�, �திய 

க��ட�, 

ெவ�ள+கL-ட1ப�� 

இராமசாமியா�ர�

1.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 5ஆ;.சி ேகாவ$" 

ெத� , 2.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 5ந�>ெத� 

, 3.இராமசாமியா�ர� (வ.கி) இராமசாமியா�ர� (ஊ) ப$ளா+எ- 5ெத� , 

4.இராமசாமியா�ர�(வ.கி) இராமசாமியா�ர�(ஊ) ப$ளா+எ- 5இ�திரா காலன� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 �.�.�.ஏ. 

ந�நிைல�ப�ள�,ேம�� பாக�, 

மாK��.

1.ெப�மா�ப��(ஊ),மாK��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத�, , 

2.ெப�மா�ப��(ஊ),மாK��(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 வா�ட; ேடK ெத�, , 

3.ெப�மா�ப��(ஊ),மாK��(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 அ1ன> ைர வ Nர1 ெத�, , 4.- 

சாவ�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 �.�.�.ஏ..ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+�

 பாக�, மாK��.

1.ெப�மா�ப��(ஊ),மாK��(ஊ) ப$ளா+ 4 ம�தனா;ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 �.�.�.ஏ..ந�நிைல�ப�ள�,வட+�

 க��ட� மாK��.

1.ெப�மா�ப��(ஊ),மாK��(ஊ) ப$ளா+ 5 ச> ணL ைமய>ெத�, , 

2.ெப�மா�ப��(ஊ),மாK��(ஊ) ப$ளா+ 5 காமராஜ; சாைல> ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல� 

ப�ள�,கிழ+�க��ட�,ெப�மா�

ப��.

1.ெப�மா�ப��(வ.கி), ெப�மா�ப��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1ப$�ைளயா; ேகாவ$" 

ெத�, , 2.ெப�மா�ப��(வ.கி), ெப�மா�ப��(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 இ�திரா 

காலன�, , 3.ெப�மா�ப��(வ.கி), ெப�மா�ப��(ஊ) ப$ளா+ எ- 

3ேவலா7த�ர� ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல� ப�ள�,ேம�� 

க��ட�,ெப�மா�ப��.

1.ெப�மா�ப��(வ.கி), ெப�மா�ப��(ஊ) ப$ளா+ எ- 2மறவ; ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 இ�  ஆதார ஆர�ப� 

ப�ள�வாழவ�தா��ர�.

1.வாழவ�தா�ர�(வ.கி),ெப�மா�ப��(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 வாழவ�தா�ர�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 B�த;  வ+க�ப�ள� ப$ராதன 

க��ட� வர�ணராம�ர�

1.வாழவ�தா�ர�(வ.கி),ெப�மா�ப��(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 வர�ணராம�ர�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஹ&ஜ1 ஆர�ப� 

ப�ள�,ெச�த��யா�ர�.

1.ப�த�லள�(வ.கி),ெச�த��யா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 2 ெத�� ெத�, , 

2.ப�த�லள�(வ.கி),ெச�த��யா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 7 வாழவ�தா�ர�, , 

3.ப�த�லள�(வ.கி),ெச�த��யா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 2 ேமல>ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 பWசாய>  

அdவலக+க��ட�,ெச�த��யா

�ர�.

1.ப�த�ள�(வ.கி),ெச�த��யா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 2 ெத��>ெத�, , 

2.ப�த�ள�(வ.கி),ெச�த��யா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 2 ந�>ெத�, , 

3.ப�த�ள�(வ.கி),ெச�த��யா�ர�(ஊ) ப$ளா+ 2 வட+�>ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 க"யாண$ ஆர�ப� 

ப�ள�,ப�த��ள�.

1.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 1 , 2.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 2 , 3.ப�த��ள� (வ.கி), ப�த��ள� (ஊ) ப$ளா+எ- 1வட+�ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

196 196 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�,வட+� க��ட�, 

ெர��யப�� மஜரா ப�த��ள�.

1.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 3ேமல>ெத� , 2.ப�த��ள�(வ.கி), 

ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 3வட+�ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 !தைலமIசா◌ி1 ச> ணL 

ைமய� ப$.ெர��யப�� மஜரா 

ப�த��ள�.

1.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ-4 ெத��ெத� , 2.ப�த��ள�(வ.கி), 

ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 4கீழ>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�,ெத�� க��ட�, 

ெர��யப�� மஜரா ப�த��ள�.

1.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 5 , 2.ப�த���ள�(வ.கி), 

ப�த���ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 8 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�,க&ச"�ள�  மஜரா 

ப�த��ள�.

1.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 6ேமல> ெத� , 2.ப�த��ள�(வ.கி), 

ப�த��ள�(ஊ) ப$ளா+எ- 6ெத�� ெத� , 3.ப�த��ள�(வ.கி), ப�த��ள�(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7 ந�> ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 பWசாய>  

அdவலக�,ப�வ+��.

1.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1ெமய$1 ெத� , 

2.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+ எ-1 வட+�>ெத� , 

3.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ெர��யா; ெத� , 

4.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காலன� கிழ+�> ெத� , 

5.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காலன� ேம��>ெத� , 

6.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காலன� ெத��>ெத� , 

7.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 காலன�> ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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201 201 ஹ&ஜ1 ஆர�ப� ப�ள�,�திய 

க��ட� ப�வ+��.

1.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+எ- 2 ேம�� ெத�1 , 2.ப�வ+�� 

(வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 2  வட+�ெத� 1 , 3.ப�வ+�� (வ.கி), 

ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 2  ந�>ெத� , 4.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) 

ப$ளா+எ- 2 ெத�� ெத� , 5.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 2 

கிழ+� ெத� , 6.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 2 வட+� 

ெத�2 , 7.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 2 ேம��> ெத� 2 , 

8.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 3 வட+� ெத�1 , 

9.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 3 ச� >ெத� , 10.ப�வ+�� 

(வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 3 ெத��>ெத�1 , 11.ப�வ+�� (வ.கி), 

ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 3  வட+�ெத�2 , 12.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� 

(ஊ) ப$ளா+எ- 3 ேம��>ெத� , 13.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) 

ப$ளா+எ- 3 ெத��>ெத�2 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ^கணபதி இ� ஆர�ப� 

ப�ள�ெரKகச!>திர� மஜரா 

கா&சா>தா1

1.ெரKகச!>திர� (வ.கி) கா&சா>தா1 (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ெரKகச!>திர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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203 203 �.�.�.ஏ. ஆர�பப�ள�,எ��ேச& 

மஜரா ப�வ+��.

1.ப�வ+��(வ.கி), ப�வ+��(ஊ) ப$ளா+எ- 4 வட+�ெத� , 2.ப�வ+�� 

(வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 4 கீழ>ெத� 1 , 3.ப�வ+�� (வ.கி), 

ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 4 ந�>ெத� , 4.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) 

ப$ளா+எ- 4 யாதவ; ெத� , 5.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 

4 கிழ+� ெத�  2 , 6.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 4 

ெமய$1ேரா� , 7.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 4 ப$�ைளயா; 

ேகாவ$" ெத� , 8.ப�வ+�� (வ.கி), ப�வ+�� (ஊ) ப$ளா+எ- 4 

ேம��>ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 இ�  

ந�நிைல�ப�ள�,ேம��ப$ளா+ 

ைமய�ப�தி பைனX;.

1.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 1ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத� , 

2.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ-3கி�Mண1 ேகாவ$" ெத� , 

3.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ-1��நாத1 ேகாவ$" ெத� , 

4.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 3 காலன� , 5.பைனX;(வ.கி), 

பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ-1கா�� நாய+க; ெத� , 6.பைனX;(வ.கி), 

பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ-1ெப�மா� ேகாவ$" ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 இ�  ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� 

ப$ளா+, பைனX;.

1.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 2 மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� , 

2.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 4 ெத��> ெத� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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206 206 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�,� +க��ட� (எ%எ%ஏ) 

மlனா�சி�ர� பைனX;.

1.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ-5 மlனா�சி�ர� , 2.பைனX;(வ.கி), 

பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ-6 ெசா+கலிKக�ர� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 �.�.�.ஏ. 

ஆர�பப�ள�,கிழ+��ப�தி 

ேகாமதி!> �ர�

1.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) வடகைடசிெத� , 2.பைனX;(வ.கி), 

பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 8 வட+�ெத� , 3.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 8,ந�>ெத� , 4.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 8ச;Iெத� 

, 5.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 8ெத��ெத� , 6.பைனX;(வ.கி), 

பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 8ெத�கைடசிெத� , 7.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 7 ெவKகடாசல�ர� , 8.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+எ- 

7ந�R; , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,வயலி மி�டா

1.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 9 ேம���ப�� , 2.பைனX;(வ.கி), 

பைனX;(ஊ) ப$ளா+ எ- 9 வயலிமி�டா , 3.பைனX;(வ.கி), பைனX;(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 10 சிவஞான�ர� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209 209 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,கிழ+� க��ட� 

இராயகி&ேரா�, 

க&வல�வ�தந"U;.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 1 ெத��ரதவ Nதி 

, 2.க&வல�வ�தந"U; (வ.கி), க&வல�வ�தந"U; (ஊ) ப$ளா+ 1 

ெப�மா�ேகாவ$d+� ப$1�ற� ெத� , 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 1 ேமலரதவ Nதி , 4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 1 உ>தா-டசாமிேகாவ$" ெத� ம�[� 

ஆ�றாKகைர , 5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 

1 வட+�ரதவ Nதி , 6.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+ 1 கிழ+�ரதவ Nதி , 7.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 1 அ�ம1ச1னதி ெத� , 

8.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 1 Bவாமி 

ச1னதிெத� , 9.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 

2 யாதவ; ேமல>ெத� , 10.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 2 �ேபரப��ன� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�
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210 210 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�ப�ப�ள�ேம�� க��ட�, 

இராயகி&ேரா� 

க&வல�வ�தந"U;.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+3,வ$சாலா�சி 

அ�ம1 ெத�(ெத�� ப�தி) , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 3ஆசா&மா; ெத� , 

3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 3 ேமல>ெத� , 

4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 3 ச>திர�ப�� , 

5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 4 ந�>ெத� , 

6.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 4 வ$சாலா�சி 

அ�ம1ேகாவ$"ெத�(வட+� ப�தி) , 7.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 4 ப��>ெத� , 8.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 5 ெபா1ன�மா� ெத� , 

9.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 5 ெச��யா; 

ெத� , 10.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 5 

நா�ட-ைம ெச��யா; கா�பL-� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�
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211 211 க%Z&பாb  உதவ$ ெப[� 

ஆர�ப� 

ப�ள�,க&வல�வ�தந"U;.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 

ப��>ெத� , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 6 ப��  !�+�>ெத� , 3.க&வல�வ�தந"U; (வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 � மா&ய�ம1 ேகாவ$" ெத� , 

4.க&வல�வ�தந"U; (வ.கி), க&வல�வ�தந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 

ைர%மி" ெத� , 5.க&வல�வ�தந"U; (வ.கி), க&வல�வ�தந"U; (ஊ) 

ப$ளா+ எ- 7 நாடா; ெத� , 6.க&வல�வ�தந"U; (வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 7 பIேச& , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,கிழ+� க��ட�, 

க&வல�வ�தந"U;.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+எ- 8 ஜி1ன�K 

பா+ட& ெத� , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 8 ராஜகணபதி ேகாவ$" ெத� , 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+எ- 8 ச�ைத !�+�> ெத� , 

4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+எ- 8 ச�ைத 

ெத� வட+� வ&ைச , 5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 9 ச�ைத>ெத� ெத�� வ&ைச , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

213 213 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,ெத�� ப�தி, 

க&வல�வ�தந"U;.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+எ- 

9காள�ய�ம1 ேகாவ$" ெத� , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+எ- 9ரய$"ேவ பVட; ேரா� , 

3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+எ- 

9ெமய$1ேரா� கிழ+�வ&ைச , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 இ�  ஆதார ஆர�ப� 

ப�ள�,ஒ�பைனயா��ர�.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி),க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 10 

!தலிKக�ர�, , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி),க&வல�வ�தந"U;(ஊ ப$ளா+ 

எ-10 ஒ�பைனயா��ர�, , 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 10 ஏ�தப�� ஓ�பைனயா�ர� 

அ��ததிய; காலன�, , 4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+ எ-10 ஒ�பைனயா�ர� காலன�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215 ஏஎ�சி அரBேம"நிைல�ப�ள�  

வட+� ப�தி (அைற எ-.4) 

க&வல�வ�தந"U;.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 10 கா�� 

நாய+க; ெத�, , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 10 சி1னIசாமி நாய+க; ெத�, , 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ-10அ��ததிய; ெத� ம�[� காலன�, , 

4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ-10 

ெசவ"ப��, , 5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 10 !தலிKக�ர� காலன�, , 6.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 10 அ-ணாநக;, , 

7.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 10 

^பWச!;>திேகாவ$"கா�ெபௗ1�, , 8.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ-10 ச;ேவாதயா காலன�, , 

9.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 10 

ெசவ"ப�� காலன�, , 10.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 10 ஆ;.ேக.. கா�ெபௗ-�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 !தலைமIச; 

ச> ணLைமய�ஒ�பைனயா��

ர�.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 

ெத��ெத�, , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 3 வட+� ெத�, , 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 3 கீழ> ெத�, , 4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3 ேமல+ காலன�, , 

5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 3ெத�� 

ெத�1, , 6.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ எ- 

3கீழ> ெத�1, , 7.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), க&வல�வ�தந"U;(ஊ) ப$ளா+ 

எ- 3வட+� ெத�1, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அ-ணாமைல 

ந�நிைல�ப�ள�,கிழ+� ப�தி, 

ெச1ன��ள�.

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 1 அ��ததிய; ெத�, , 

2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 1 கிழ+�>ெத�(எ%.சி), 

, 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 1 ெத�� ெத�, , 

4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 1 மட>  ெத�, , 

5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 2 கிழ+� ெத�, , 

6.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 2 பஜா;ெத�, , 

7.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 2 ேபா%� ஆபV% 

கீழ>ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 89 of 105



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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1 2 3 4 5

218 218 சேராஜின� ஆர�பப�ள�, 

B�ப$ரமண$யா�ர� ெச1ன��ள�

1.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 3ஆசா&மா; கீழ>ெத� 

ம�[� ஆபV%ப$1�ற�, , 2.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) 

ப$ளா+ 3 ேபா%� ஆபV% ெத�, , 3.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), 

ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 3 ெச1ன��ள� ேரா�, , 

4.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 3 வட+�>ெத�, , 

5.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 3 ரய$"ேவ ��ய$���, 

, 6.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 4 B�ப$ரமண$ய�ர�, , 

7.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 4 ல�Bமியா�ர�, , 

8.க&வல�வ�தந"U;(வ.கி), ெச1ன��ள�(ஊ) ப$ளா+ 4 ெத�� காலன�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம�� க��ட� 

ேம�� ப�தி B��லா�ர�.

1.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 ந�> ெத�, , 

2.வயலி(வ.கி)B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6,1 வ  வட+� ெத�, , 

3.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 2வ  வட+� ெத�, , 

4.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 கீழ> ெத�, , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
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220 220 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�ப�ப�ள�,�திய ெத�� 

க��ட�  B��லா�ர�.

1.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 6 3 வ  வட+� ெத�, , 

2.வயலி(வ.கி)B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ெத�� ெத�, , 

3.வயலி(வ.கி)B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ப$�ைளயா; ேகாய$" ெத�, , 

4.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ப�ள�Qட> ெத�, , 

5.வயலி(வ.கி)B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 கீழ> ெத�, , 

6.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 4 காலன� ெத�, , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,கிழ+� க��ட� 

ெத�� ப�தி B��லா�ர�.

1.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2, ந�>ெத�, , 

2.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2, அ-ணாநக;, , 

3.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2, வ-��பாைதெத�, , 

4.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேவத+ேகாவ$" ெத�, , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,�திய கிழ+� 

க��ட� வட+� 

ப�திB��லா�ர�.

1.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ப$�ைளயா; ேகாவ$" ெத�, , 

2.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ேம��>ெத�, , 

3.வயலி(வ.கி),B��லா�ர�(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ெச1ன��ள� இ�திரா நிைனL 

��ய$���, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

223 223 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,வட+� ப�தி, 

வயலி.

1.வயலி(வ.கி),வயலி(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ப$�ைளயா;ேகாவ$"ெத�, , 

2.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ேமல>ெத�, , 3.வயலி(வ.கி),வயலி(ஊ) 

ப$ளா+ எ- 1 ெச+க�>ெத�, , 4.வயலி(வ.கி),வயலி(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 

ந�>ெத�, , 5.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ெத��>ெத�, , 

6.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 அ��திய;ெத�, , 7.வயலி(வ.கி), 

வயலி(ஊ) ப$ளா+ எ- 2 கீழ>ெத�, , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�ெத�� க��ட�, 

ேமலவயலி,

1.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+எ- 3 அ��ததிய;ெத� , 2.வயலி (வ.கி), 

வயலி (ஊ) ப$ளா+எ- 3வட+�>ெத�(கிழ+�) , 3.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) 

ப$ளா+எ- 3வட+�>ெத�(ேம��) , 4.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+எ- 

3ந�>ெத�(ேம��) , 5.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+எ- 3ேமல>ெத� , 

6.வயலி(வ.கி), வயலி(ஊ) ப$ளா+எ- 3ெத��ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,வட+��ப�தி, 

�வைள+க-ண$.

1.�வைள+க1ன� (வ.கி) �வைள+க1ன� (ஊ) ப$ளா+எ- 1 �[+�>ெத� , 

2.�வைள+க-ண$ (வ.கி)�வைள+க-ண$ (ஊ) ப$ளா+ 2 ந�>ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

226 226 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�,ெத��ப�தி, 

�வைள+க-ண$.

1.�வைள+க-ண$(வ.கி) �வைள+க-ண$(ஊ) ப$ளா+2 ந�>ெத� , 

2.�வைள+க-ண$(வ.கி) �வைள+க-ண$(ஊ) ப$ளா+2 கீழ>ெத� , 

3.�வைள+க-ண$(வ.கி) �வைள+க-ண$(ஊ), ப$ளா+2 ேமல>ெத� , 

4.�வைள+க-ண$(வ.கி),�வைள+க-ண$(ஊ). ப$ளா+2 இ�திரா காலன� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�ெப&X;

1.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 2 ந�>ெத� , 2.ெப&X;(வ.கி), 

ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 1 ேமல>ெத� , 3.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 1 ெத��>ெத� , 4.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 1 

வட+�>ெத� , 5.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 2 மா&ய�ம1 

ேகாவ$" ெத� , 6.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ-  3 கீழ>ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

228 228 பWசாய> Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�ெச-பகா�ர� 

மஜரா  ெப&X;.

1.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 6கீழ>ெத� , 2.ெப&X;(வ.கி), 

ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 6கீழ>ெத� 2 , 3.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 

6கீழ>ெத� 3 , 4.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 6கீழ>ெத� 4 , 

5.ெப&X; (வ.கி), ெப&X; (ஊ) ப$ளா+எ- 8ேமல>ெத� , 6.ெப&X; (வ.கி), 

ெப&X; (ஊ) ப$ளா+எ- 8ேமல>ெத� 2 , 7.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) 

ப$ளா+எ- 8ேமல>ெத� 3 , 8.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 

7ஏ�த"ப�� , 9.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 5வட+�>ெத� , 

10.ெப&X;(வ.கி), ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 5ெத��>ெத� , 11.ெப&X;(வ.கி), 

ெப&X;(ஊ) ப$ளா+எ- 5கீழ>ெத� 5 , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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220   வா
ேதவந�� 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

229 229 வ$ேவகான�தா வ$>யாலயா 

ஆர�பப�ள�வட+� ப�தி 

ெப��ப>Z;

1.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+1ெத��ெத� , 

2.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+1 ந�>ெத� , 

3.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+1ப$�ைளயா;ேகாவ$" ெத� , 

4.ெப��ப>Z; (வ.கி), ெப��ப>Z; (ஊ) ப$ளா+1 உ>த-டசாமி ேகாவ$" 

ெத� , 5.ெப��ப>Z; (வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+1 ேம��ெத� , 

6.ெப��ப>Z; (வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+1 ந�>ெத� 2 , 7.ெப��ப>Z; 

(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+2  அ�ேப>கா;ெத��ெத� , 8.ெப��ப>Z; 

(வ.கி),ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+2  அ�ேப>கா;ந�>ெத� , 9.ெப��ப>Z; 

(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+2  அ�ேப>கா;வட+�ெத� , 10.ெப��ப>Z; 

(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+2  வட+�>திய�ம1ேகாவ$"ெத� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 95 of 105



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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

230 230 வ$ேவகான�தா வ$>யாலயா 

ஆர�பப�ள�ெத�� ப�தி 

ெப��ப>Z;

1.ெப��ப>Z; (வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+2  ந�>ெத� 3 , 2.ெப��ப>Z; 

(வ.கி),ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+2  மட> ெத� , 3.ெப��ப>Z; (வ.கி), 

ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+3  கீழ>ெத� (வட+�ெத�) , 4.ெப��ப>Z; (வ.கி), 

ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+3 கீழ>ெத� (ந�>ெத�) , 5.ெப��ப>Z; 

(வ.கி),ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+3 ேகாவ$"ெத� , 6.ெப��ப>Z; (வ.கி), 

ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+3 ெத��ெத� 2 , 7.ெப��ப>Z; (வ.கி), 

ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+3 ேமல+காலன� , 8.ெப��ப>Z; (வ.கி), 

ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+3 இ�திராகாலன� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� 

அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 மண$!>  

ந�நிைல�ப�ள�ராமலிKக�ர� 

மஜரா ெப���>Z;

1.ெப��ப>Z;(வ.கி),ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4ெத�� ெத� , 

2.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4ந�> ெத� (ெத) , 

3.ெப��ப>Z;(வ.கி),ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4வட+� ெத� காலன� 1 , 

4.ெப��ப>Z;(வ.கி),ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4வட+� ெத� காலன� 2 , 

5.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4ந�>ெத� (வ) , 

6.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4வட+�>ெத� (ெத) , 

7.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 4வட+�>ெத� காலன�3 , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ேதவந�� 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¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 ஊரா�சி ஒ1றிய 

ஆர�ப�ப�ள� பாWசா�ள� 

மஜரா ெப��ப>Z;

1.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+எ- 5, கீழ> ெத� , 

2.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப�ள�+Qட> ெத� , 

3.ெப��ப>Z;(வ,கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ந�> ெத� , 4.ெப��ப>Z;(வ.கி), 

ெப��ப>Z;(ஊ) ெத�� ெத� , 5.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) 

ப-டார� ெத� , 6.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) காலண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊரா�சி ஒ1றிய 

 வ+க�ப�ள�க-�ைக�ேப& 

மஜரா ெப��ப>Z;

1.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 வட+�>ெத� 1 , 

2.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ெத��>ெத� 1 , 

3.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 வட+�>ெத� 2 , 

4.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ந�>ெத� , 

5.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ெத��>ெத� 2 , 

6.ெப��ப>Z;(வ.கி), ெப��ப>Z;(ஊ) ப$ளா+ எ- 5 காலன� , 99.அய"நா� 

வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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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

234 234 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�ெத�� க��ட� 

ைமய�ப�தி மணU;

1.மணU;(வ.கி) மணU;(ஊ) ப$ளா+1 ந�>ெத� , 2.மணU;(வ.கி) 

மணU;(ஊ) ப$ளா+1வட+�>ெத� , 3.மணU; (வ.கி)மணU; (ஊ) 

ப$ளா+1!டKகி>ெத� , 4.மணU;(வ.கி), மணU;(ஊ) ப$ளா+2ெத��>ெத� , 

5.மணU;(வ.கி), மணU;(ஊ) ப$ளா+ 2 ெத��!+�>ெத� , 6.மணU; (வ.கி), 

மணU; (ஊ) ப$ளா+ 2 நாடா;ெத� , 7.மணU; (வ.கி), மணU; (ஊ) ப$ளா+ 2 

ெச��யா;ெத� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�வட+� க��ட�, 

மணU;

1.மணU; (வ.கி),  மணU; (ஊ) ப$ளா+ 2 சிவ1ேகாவ$" ெத� , 2.மணU; 

(வ.கி),  மணU; (ஊ) ப$ளா+ 2.கி�Mண1ேகாவ$" ெத� , 3.மணU; (வ.கி), 

மணU; (ஊ) ப$ளா+ 2ேமல>ெத� , 4.மணU; (வ.கி), மணU; (ஊ) ப$ளா+ 

2ப$�ைளயா;ேகாவ$"ெத� , 5.மணU; (வ.கி), மணU; (ஊ) 

ப$ளா+2இ�திராகாலன� ெத��>ெத� , 6.மணU; (வ.கி) மணU; (ஊ) 

ப$ளா+2அழ�நாIசியா;�ர� ெத��>ெத� , 7.மணU;(வ.கி) மணU;(ஊ) 

ப$ளா+2அழ�நாIசியா;�ர� வட+�>ெத� , 8.மணU;(வ.கி) மணU;(ஊ) 

ப$ளா+2அழ�நாIசியா;�ர� இ�திராகாலன� , 9.மணU;(வ.கி) மணU;(ஊ), 

ப$ளா+.2மணU; இ�திராகாலன� வட+�>ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 சர%வதி 

ஆர�ப�ப�ள�வா�+ேகா�ைட

1.வா�+ேகா�ைட(வ.கி) வா�+ேகா�ைட (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 வா�+ேகா�ைட , 

2.வா�+ேகா�ைட(வ.கி)வா�+ேகா�ைட (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 மஜராஆைனX; , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�நய$னா�ர� மஜரா 

வா�+ேகா�ைட

1.வா�+ேகா�ைட(வ.கி)வா�+ேகா�ைட (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 நய$னா�ர� , 

2.வா�+ேகா�ைட(வ.கி)வா�+ேகா�ைட (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 ஒ�பைனயா��ர� 

, 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட� கிழ+� ப�தி 

தி�ேவ�டந"U;

1.மட> �ப��(வ.கி),தி�ேவ�டந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 தி�ேவ�டந"U; 

, 2.மட> �ப��(வ.கி),தி�ேவ�டந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 

தி�ேவ�டந"U; , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: 

வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

தி�ேவ�டந"U;

1.மட> �ப��(வ.கி),தி�ேவ�டந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 தி�ேவ�டந"U; 

, 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� ெத��ப�தி 

தி�ேவ�டந"U;

1.மட> �ப��(வ.கி),தி�ேவ�டந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 தி�ேவ�டந"U; 

, 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ
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Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 பWசாய>  Xன�ய1 

ந�நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட� வட+� ப�தி 

தி�ேவ�டந"U;

1.மட> �ப��(வ.கி),தி�ேவ�டந"U; (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 தி�ேவ�டந"U; 

, 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ெவ�ைள வ$நாயக;ஆர�ப� 

ப�ள�ேம�� ப�தி 

,ேவ�ர�ப��

1.மட> �ப��(வ.கி)மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 மட> �ப�� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 கமி��  அ&ஜ1 ஆர�ப� 

ப�ள�கீழ>தி�ேவ�டந"U;

1.மட> �ப��(வ.கி) மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 மட> �ப�� , 

2.மட> �ப��(வ.கி) மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 மட> �ப�� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 பWசாய>  Xன�ய1 

உயா்நிைல� ப�ள�ெத�� 

க��ட� ,மட> ப��

1.மட> �ப��(வ.கி) மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 மட> �ப�� , 

2.மட> �ப��(வ.கி) மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ேவ�டர�ப�� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 பWசாய>  

Xன�ய1உயா்நிைல� 

ப�ள�கிழ+� க��ட� 

,மட> �ப��

1.மட> �ப��(வ.கி) மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 மட> �ப�� , 

2.மட> �ப��(வ.கி) மட> �ப�� (ஊ) ப$ளா+ எ- 7 பாைற+�ள� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 பWசாய>  7ன�ய1 ஆர�ப 

ப�ள�எ%எ%ஏ. கிழ+� 

க��ட� வட+� ப�தி. 

�1ைனவன�

1.�1ைனவன� (வ.கி)�1ைனவன� (ஊ) �1ைனவன� ெத�� ெத� , 

2.�1ைனவன� (வ.கி) �1ைனவன� (ஊ) �1ைனவன� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247 இ� நாடா; உறவ$1!ைற 

கமி�� ஆர�ப�ப�ள�வட+� 

ப�தி,அ&யநாயகி�ர�

1.அ&யநாயகி�ர�(வ.கி)அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 அ&யநாயகி�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 இ�  நாடா; உறவ$1!ைற 

கமி�� ஆர�ப�ப�ள�ெத�� 

ப�தி அ&யநாயகி�ர�

1.அ&யநாயகி�ர�(வ.கி)அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 அ&யநாயகி�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 �.�.�.ஏ 

ந�நிைல�ப�ள�ெத�� ப�தி 

அ�ணாசல�ர�

1.அ&யநாயகி�ர�(வ.கி)அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 அ�ணாசல�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 �.�.�.ஏ 

ந�நிைல�ப�ள�ந��ப�தி 

அ�ணாசல�ர�

1.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 அ�ணாசல�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 �.�.�.ஏ ந�நிைல�ப�ள��திய 

க��ட� வட+� ப�தி  

அ�ணாசல�ர�

1.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) அ�ம1 ேகாவ$" ெத� , 

2.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) வட+� ெத� , 

3.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ச;I ெத� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 �.�.�.ஏ.ந�நிைல�ப�ள�வட+�

 பாக�, அ�ணாசல�ர�-

1.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 அ�ணாசல�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ

¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253 இ�  ந�நிைல�ப�ள� 

அIச�ப��

1.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 அIச�ப�� , 

2.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ-  7 அIச�ப�� 2 , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 பWசாய>  Xன�ய1 

ஆர�பப�ள�கிழ+� பாக�, 

ெப&யசாமி�ர�

1.அ&யநாயகி�ர� (வ.கி) அ&யநாயகி�ர� (ஊ) ப$ளா+ எ- 8 ெப&யசாமி�ர� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�ேம��க��ட� 

வ Nரசிகாமண$

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 வ Nரசிகாமண$ , 

2.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 2  வ Nரசிகாமண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�ைமய+க��ட� 

வ Nரசிகாமண$

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 6 வ Nரசிகாமண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�ெத�� பாக� 

கிழ+� ப�தி  வ Nரசிகாமண$

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 வ Nரசிகாமண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�ெத�� ப�தி 

ேம�� ப�தி  வ Nரசிகாமண$

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 3  வ Nரசிகாமண$ , 

2.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 வ Nரசிகாமண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�வட+� க��ட�, 

ேம��ப�தி,வ Nரசிகாமண$

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 7 வ Nரசிகாமண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 பWசாய>  Xன�ய1 

 வ+க�ப�ள�வட+� க��ட� 

கிழ+� ப�தி,வ Nரசிகாமண$

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 8 வ Nரசிகாமண$ , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 பWசாய> Xன�ய1ந�நிைல� 

ப�ள�,(எ%எ%ஏ)க��ட�,எ%.எ

%.ஏ க��ட� ெத�� ப�தி, 

வடந>த�ப��

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி)வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 9 வடந>த�ப�� , 

2.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி)வ Nசசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 10 வடந>த�ப�� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 பWசாய> Xன�ய1 ந�நிைல� 

ப�ள�(எ%எ%ஏ)க��ட�,எ%.எ

%.ஏ க��ட� வட+� 

ப�தி.வடந>த�ப��

1.வ Nரசிகாமண$ (வ.கி) வ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 11 வடந>த�ப�� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 �.�.�.ஏ 

ஆர�பப�ள�,ஆலK�ள� மஜரா 

கீழவ Nரசிகாமண$

1.கீழவ Nரசிகாமண$ (வ.கி) கீழவ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 ஆலK�ள� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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 பWசாய>  

அdவலக�ஆலK�ள�  மஜரா 

கீழவ Nரசிகாமண$

1.கீழவ Nரசிகாமண$ (வ.கி)கீழவ Nரசிகாமண$ (ஊ) ப$ளா+ எ- 2  �ம��+�ள� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 பWசாய>  Xன�ய1  வ+க� 

ப�ள�� +க��ட�,ெபாbைக

1.ெபாbைக (வ.கி) ெபாbைக (ஊ) ப$ளா+ எ-  1 ெபாbைக , 2.ெபாbைக (வ.கி) 

ெபாbைக (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ெபாbைகேம� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�� +க��ட� ஆலK�ள� 

மஜரா ெநாIசி�ள�

1.ெநாIசி+�ள� (வ.கி)ெநாIசி+�ள�(ஊ) ப$ளா+ எ-  1ெநாIசி+�ள� , 

2.ெநாIசி+�ள� (வ.கி) ெநாIசி+�ள� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 ெநாIசி+�ள� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
220   வா
ேதவந�� 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 பWசாய>  Xன�ய1  

ந�நிைல�ப�ள�வட+� பாக� 

வ N&���

1.வ N&��� (வ.கி)வ N&��� (ஊ) ப$ளா+ 1 வ N&��� , 2.வ N&��� (வ.கி) வ N&��� 

(ஊ) ப$ளா+ எ- 1 வ N&��� , 99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� 

வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 பWசாய>  Xன�ய1  

ந�நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட� வ N&���

1.வ N&��� (வ.கி) வ N&��� (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 வ N&��� , 99.அய"நா� வா: 

வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 பWசாய>  Xன�ய1  

ந�நிைல� ப�ள�ெத�� பாக� 

இ�ம1�ள� மஜரா 

வட+��� ;

1.வட+���Z; (வ.கி) வட+���Z; (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 வட+��Z; , 

2.வட+���Z; (வ.கி) வட+� �Z; (ஊ) ப$ளா+ எ- 1 இ�மK�ள� , 

3.வட+���Z; (வ.கி) வட+� �Z; (ஊ) ப$ளா+ எ- 2 இ�மK�ள� , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 பWசாய>  Xன�ய1  

ஆர�ப�ப�ள�கிழ+�க��ட�,வ

ட+��Z;

1.வட+���Z; (வ.கி) வட+� �Z; (ஊ) ப$ளா+ எ- 3 அIச�ப�� , 

2.வட+���Z; (வ.கி) வட+� �Z; (ஊ) ப$ளா+ எ- 5 ெத�� �Z; , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 பWசாய>  Xன�ய1 ஆர�ப� 

ப�ள�வட+� க��ட� 

வட+��Z;

1.வட+���Z; (வ.கி) வட+� �Z; (ஊ) ப$ளா+ எ- 4 வட+� �Z; , 

99.அய"நா� வா: வா+காள;க� அய"நா� வா: வா+காள;க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி�மதி.ஷி"பா ப$ரபாகா் சதிM, இ.ஆ.ப.,
ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி�ெந"ேவலி
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

�ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 1ெத' 1 �ைகவ(� நிைலய� 

வட�ற� , 2.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 1 ெத' 2 எ�.எ- 

காலன� ராஜ01 நக% , 3.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெத' 3 

கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 

ெத' 4 �8 வ 0�ட�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி 

�ள�யைர

1.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 1 ெத' 3 பகவதி�ர� மா5;�� 

ேரா& , 2.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெத' 1 ெகா�ல� 

ேரா& , 3.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெத' 2 நா<& ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

3 3 அர� 

ேம�நிைலப�ள�எ-.எ-.ஏ. 

க��ட� >வட�� 

ப�திகிழ�� பாக� �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ���? ெத' , 2.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெச��யா% ெத' , 3.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) 

வா%& 3 ெந&Aெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேரச5 

கைட ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேயாகீ-வர% 

வட�� ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேயாகீ-வர% 

ந&?ெத' , 7.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேயாகீ-வர% 

ெத�� ெத' , 8.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 6 �ள�யைர 

, 9.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 7 �ள�யைர , 10.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 8 �ள�யைர , 11.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 9 �ள�யைர , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�H&த� ேம�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

�ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 தா�ேகா நக% , 2.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 10 �ள�யைர , 3.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர 

(ஊ) வா%& 3 ெத' 13 �ள�யைர , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 

3 ெத' 14 ;�டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

5 5 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�H&த� க��ட� அைற 

எ( 12 8வ8 சி கிழ�� 

ந&ப�க� �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ஆ%.சி ந&?ெத' , 2.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ெம�ரா- ப6�ைள? ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 4  ப��க� ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) 

வா%& 4  அ�பல? ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 

அ(ணாவ6 ெத' , 7.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4  ெத��? 

ெத' 1 , 8.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ெத��? ெத' 2 , 

9.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 த�சனாJ%?தி நக% , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�H&த� க��ட� அைற 

எ( 14 8வ8 ஏ �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4  ெமய65 ேரா& , 2.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ேபாK- -ேடச5 ெத' , 3.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ேம�&? ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர 

(ஊ) வா%& 4  க�ப% ேகா�ைட? ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) 

வா%& 4 வா�ட% ேடL ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4  

க�ப% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 அர� ந&நிைலப�ள�,கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி 6வ8 

வ�� ெத��ேம& �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 1 ெத�� காலன� 

ெத�� ெத' , 2.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 2 

ெத�� காலன� , 3.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 3 4 5 

இAதிரா காலன� , 4.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 6 

வா�ட% ேடL ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 7 

ெத�� ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 8 

���?ெத' , 7.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 9 

ந&?ெத' , 8.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 1 

காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 9.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 

ெத' 2 இ�ல?தா% ��� ெத' , 10.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) 

வா%& 2 ெத' 3 இ�ல?தா% வட��? ெத' , 11.�ள�யைர (வ.கி) 

ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 4 இ�ல?தா% ெத��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

8 8 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

ப�க� ம?திய ப�தி 

ெத��ேம& �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 5 இ�ல?தா% 

ந&?ெத' , 2.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 6 

காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 

ெத' 7 கீழப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& 

(ஊ) வா%& 2 ெத' 8 மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) 

ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 9 ேமல ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

6.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 10 பா�கிய நக% , 

7.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 11 ம(டப� ெத' , 

8.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 12 த(ண 0% ேடL ெத' 

, 9.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 10 வட��? ெத' , 

10.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 12 அLக5கால� 

ெமய65 ேரா& , 11.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 11 

கிண�ற� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அர� ந&நிைலப�ள�ெத�� 

பாக� OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 11 ெத' 1 இரவ6யத%ம�ர� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

10 10 அர� ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� >OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 12 ெத' 2 OலாL��ய6'� , 2.�P%(ேப) வா%& 12 

ெத' 3 OலாL��ய6'� , 3.�P% (ேப) வா%& 12 ெத' 4 

OலாL��ய6'� , 4.�P% (ேப) வா%& 12 ெத' 6 OலாL��ய6'� , 

5.�P% (ேப) வா%& 13 ெத' 2 OலாL��ய6'� , 6.�P% (ேப) வா%& 13 

ெத' 2 OலாL��ய6'� , 7.�P% (ேப) வா%& 13 ெத' 3 

OலாL��ய6'� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி ெமய65 க��ட� 

OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 14 ெத' 1 OலாL��ய6'� கதிரவ5 காலன� , 

2.�P% (ேப) வா%& 14 ெத' 2 OலாL��ய6'� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அர� 

ந&நிைலப�ள�வட���தியக

��ட�, OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 15 ெத' 1 OலாL��ய6'� கதிரவ5 காலன� , 

2.�P%(ேப) வா%& 15 ெத' 2 OலாL��ய6'� கதிரவ5 காலன�, , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஆதி?தனா% 

8வ�கப�ள�ேம�� பாக�, 

லாலா��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 1 ெத' 1லாலா ��ய6'� , 2.�P% (ேப) வா%& 1 

ெத' 2 லாலா��ய6'� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஆதி?தனா% 

 8வ�கப�ள�கிழ�� பாக�, 

லாலா��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 2 ெத' 1 லாலா��ய6� , 2.�P% (ேப) வா%& 3 ெத' 

1 லாலா��ய6'�  ெமய65 ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அர� 8வ�கப�ள�,ேம�� 

பாக� தவைண

1.�P% (ேப) வா%& 3 ெத' 2 தவைண , 2.�P% (ேப) வா%& 3 ெத' 3 

தவைண , 3.�P% (ேப) வா%& 4 ெத' 1 தவைண , 4.�P% (ேப) வா%& 4 

ெத' 2 தவைண , 5.�P%(ேப) வா%& 4 ெத' 3 தவைண , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�ேம�� 

ப�தி JQவாR�கா�

1.�P% (ேப) வா%& 6 ெத' 1 J5SவாR�கா� ெத' இர�ைட��ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� JQவாR�கா�

1.�P% (ேப) வா%& 5 ெத' 1 கதிரவ5காலன� , 2.�P% (ேப) வா%& 4 

ெத' 4 சதிய5 ேம& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�க(Q�

ள�ெம�&

1.�P%(ேப) வா%& 7 ெத' 1 க(Q�ள�ேம& வா%& 9  ெத'  3 

க(Q�ள�ேம& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� ேகசவ�ர�

1.�P% (ேப) வா%& 9 ெத' 2 கீழ �P% , 2.�P% (ேப) வா%& 10 ெத' 1 

�P% , 3.�P% (ேப) வா%&10 ெத' 2 �P% , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அர� 8வ�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேகசவ�ர�

1.�P% (ேப) வா%& 8  ெத' 1 ேகசவ�ர� , 2.�P% (ேப) வா%& 9 ெத' 1 

ேகசவ�ர� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 அர� ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

க�டைள��ய6'�

1.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 1 ெத' 1 , 2.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 1 ெத' 2 , 3.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 1 ெத' 3 , 

4.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 1 ெத' 4 , 5.க���(வ.கி), க���(ஊ) 

வா%& 1 ெத' 5 , 6.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 1 ெத' 6 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 அர� ெதாட�கப�ள�ெத�� 

பாக� க�டைள��ய6'�

1.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா%& 2 ெத' 1 , 2.க���(வ.கி), க���(ஊ) 

வா%& 2 ெத' 2 , 3.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 2 ெத' 3 , 

4.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 2 ெத' 4 , 5.க���(வ.கி), க���(ஊ) 

வா%& 2 ெத' 5 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 135



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 அர� ந&நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெத5பாக� க���

1.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 1 , 2.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 3 ெத' 2 , 3.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 3 , 

4.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 4 , 5.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 3 ெத'  5 , 6.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 6 , 

7.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 7 , 8.க��� (வ.கி),க��� (ஊ) 

வா%& 3 ெத' 8 , 9.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 9 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 அர� ந&நிைலப�ள�பைழய 

க��ட� ேம�� ப�தி க���

1.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 4 ெத' 1 , 2.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 4 ெத' 2 , 3.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 4 ெத' 3 , 

4.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 1 , 5.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 5 ெத' 2 , 6.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 3 , 

7.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 4 , 8.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) 

வா%& 5 ெத' 5 , 9.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 6 , 

10.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 7 , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

25 25 எ-.எ�.எ-.எ- அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�கிராமTசாவ

� அ'கி� �திய க��ட� 

எ-எ- ஏ ப6ளா� ம?திய 

ப�திெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 1 இரய6�ேவ -ேடஷ5  ேரா&  , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) ெரLகநாத5 ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ச�டநாத5 

ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) சLகர �ப6ரமண6ய5 ெத' , 5.ெசLேகா�ைட 

(ந) சா-திN ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 2 �'சாமி ெத'  , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 எ-.ஆ%.எ�. அர� ெப(க� 

ேம�நிைல ப�ள�ேம�� 

க��ட� வட�� பா%?த8 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 4 ெத' 5 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 7 ெத' 4 ேக.சி.ேரா& , 3.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 7 ெத' 1 கீழப�ள�வாச� ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 7 

ெத' 2 வட�� ப�ள�வாச� ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 ெத' 1 

ைவ?திய% ப6Tைச அ(ணாவ6 ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) ெத�� 

ப�ள�வாச� ெத' 2 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

27 27 எ-.ஆ%.எ�. அர� ெப(க� 

ேம�நிைல ப�ள�கிழ�� 

க��ட� �திய கைலயரLக� 

ேம�� பா%?த8 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 ேச%ைவகார5 �8?ெத' , 2.ெசLேகா�ைட 

(ந) வா%& 8 பைடயாTசி ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 

அ'ணாசல� ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 9 ;க�ம8அபா ெத' 

, 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 சீன� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 9 

�லவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 எ-.எ�.எ-.எ-. அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெமய65 

ஹா� கீ: ப�தி 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந)  வா%& 10 இ5Wர5- ஆ-ப?திN ெத' , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) ;ப6டாதி  ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ஆS;க� 

ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) ராமசாமி ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) 

ேசா்ைவகார5 �8? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 எ-.எ�.எ-.எ-. அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

ெத�� க��ட� ேம�� 

ப�தி ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

சீன� அRயா ேகாவ6� ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) மYராப6�ைள ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ேகானா% ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வ(�மைலTசி 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) டா�ட% பா(�ய5 ெத' , 

7.ெசLேகா�ைட (ந) ச(;க� ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) சா�� ஹமY8 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

30 30 எ-.எ�.எ-.எ-. அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய நபா%& க��ட� 

ம?தியப�தி ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) காAதி ேரா& , 2.ெசLேகா�ைட (ந) ேம-திN ெத' , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) ெச�ைலயா ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) எ�.எ�. 

காலன� ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ெடRல% ;-தபா ெத' , 

6.ெசLேகா�ைட (ந) டZ5ஹா� ேரா& , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 எ-.எ�.எ-.எ- அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய நபா◌ா◌்& க��ட� 

கிழ�� ப�தி �ள�யைர

1.ெசLேகா�ைட (ந) ேமலப�ள�வாச� ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

ப��ஹZ- ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 எ-.எ�.எ-.எ- அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) காத% ஒலி தரகனா% ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 நகரா�சி அ]வலக�H�ட 

அரLக� �திய க��ட�, 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) �ப6ரமண6ய5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

சLகரகி'3ண5 ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) �டைல;?8 ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ஜவஹ%லா�ேந' ேரா& , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ;?8 

கி'3ண5 ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) நா<& ெத' , 7.ெசLேகா�ைட 

(ந) இராமசாமி ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) ந�ப6யா% ெத' , 

9.ெசLேகா�ைட (ந) ேச%ைவ�கார5 �8? ெத' , 10.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 9 ேச%ைவ� கார5 �8? ெத'  , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 நகரா�சி 

அ]வலக�எ5ஜ0ன�யா் 

�Aதர� அைற ேம�� ப�தி 

 ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 2 மாNயப5 ெத'  , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 3 ெத' 1 எ-.எ-. ப6�ைள ெத'   , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 

3 ெத' 2 ெகா�டார� ேரா&  , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 3 

ேமல ரதவ 0தி  , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 4 ஜவஹ%லா� ேந' 

ேரா&   , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 5 வட�� ;�டாதிய�ம5 

ேகாவ6� ெத'  , 7.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 6 ெத�� 

;�டாதிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 6 

ராம�� ெத'  , 9.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 7 ;?8சாமி ெத'  

, 10.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 8  ேம�� ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத'  , 11.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 9 பஜைன மட� ெத'  , 

12.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத'10 ராம�� ெத'  , 13.ெசLேகா�ைட 

(ந) வா%& 4 ெத' 2 ஹNகர �?திர5 ெத'  , 14.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 4 ெத' 3 வ 0ர�?திர5 ெத'  , 15.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 4 ெத' 

4 கிழ�� ;�டாதிய�ம5 ேகாவ6� ெத'  , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 ஏ ஜி ப6ைரமN ப�ள�வட�� 

க��ட� ெத�� பா%?த8 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) சLகர பா(�ய5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) ெத�� 

Oத?தா% ேகாவ6� ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ப(டார� ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) �ைபயா ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) 

க�யாண6�Aதர� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) ேவளா% ெத' , 

7.ெசLேகா�ைட (ந) இ�ல?தா% ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) மAதிர� 

ெத' , 9.ெசLேகா�ைட (ந) ெசா�கலிLக� ெத' , 10.ெசLேகா�ைட (ந) 

ேதவ% ெத' , 11.ெசLேகா�ைட (ந) ^Tச% ேவலா<த� ப6�ைள ெத' , 

12.ெசLேகா�ைட (ந) ேவ]சாமி ெத' , 13.ெசLேகா�ைட (ந) சLகர5 

பா(�ய5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஆNயந�_% அர� 

ெதாட�கப�ள�வட��� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 4 ெத' 1 ெத�� ரத வ 0தி வா%& 5 ெத' 7   , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 1 ேமல அரசா:வா% ெத'  , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 2 வட�� மாட?ெத'  , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 3 வட�� ரத வ 0தி   , 5.ெசLேகா�ைட 

(ந) வா%& 5 ெத' 5 அ�ப6கா�ர� ெத'  , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 

ெத' 6 ெப'மா� ச5னதி ெத'  , 7.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 6 ெத' 4 

ெத5காசி ேரா&  , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

37 37 ஆNயந�_% அர� 

ெதாட�கப�ள�வட���க��ட

�, ேம�� ப�தி 

ெசLேகா�ைட,

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 4 வ 0ரேகரளவ%ம�ர� ெத'  , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 6 ெத' 1 அ�ம5 ச5னதி ெத'  , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 6 ெத' 5 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத'  , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அர� 

ந&நிைலப�ள�வடேம�� 

�திய க��ட�.கTே◌சா◌ி 

கா�பZ(� .ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) ேக.சி.ேரா& , 2.ெசLேகா�ைட (ந) வாண6ய% ெத' , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) சா�பவ% ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) மாடசாமி ெத' 

, 5.ெசLேகா�ைட (ந) சமாதான� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) 

வட��சAைத ெத' , 7.ெசLேகா�ைட (ந) ப�ஹZ- ேரா& , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அர� 

 உய%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட�, ேம_% 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) ;?தழகிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெசLேகா�ைட 

(ந) க'ப5 ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) தி'வ�aவ% ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ெபNயசாமி ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

40 40 அர� 

உய%நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� கீ:தள�,ேம_% 

ெசLேகா�ைட,

1.ெசLேகா�ைட (ந) நாடா% ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) அ'Aததிய% ெத' 

, 3.ெசLேகா�ைட (ந) �ள?P% அRயனா% ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) 

வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ேசைன�ல 

வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) சி?திைரக(Q ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 அர� 

உய%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம_ா்ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) ேக.சி.ேரா& , 2.ெசLேகா�ைட (ந) ந0ரா?திலிLக� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அர� 

உய%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

ேம_ா் ெசLேகா�ைட.

1.ெசLேகா�ைட (ந) ெவ�ைளயப5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

�ைபயா ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ப�டLக��யா% ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ெச�ைலயா ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ஐயப5 

ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) சLகிலி ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 அர� ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

கTேசN கா�பZ(� 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 16 அ�ேப?கா% ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 16 பா(�ய5 வட��?ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 16 

ெவ�ைளய5 ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 16 கைலஞ% க'ணாநிதி 

ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 17அ(ணா ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 17 ராம5 ெத' வா%& 16 ேக.சி. ேரா& , 7.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 17 வட�� காலசாமி ேகாய6�  ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 

18 ேக.சி. ேரா& , 9.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 22 ெகா?தாள� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அர� ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

கTேசN கா�பZ(& 

 ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 13 காமா�சி ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 14 மAதிர� ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 14 ேக.சி ேரா& , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 14 க'ப5 ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� - ம?திய பாக� 

கTேசN கா�பZ(& , 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) எ-.ஆ%.ேக ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 12 

எ�.எ- கைரயாள%  ெத'  , 3.ெசLேகா�ைட (ந) காமராe காலன� , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ெசLேகா�ைட ெச�வ வ6நாயக% காமராe காலன� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

கTேசN கா�பZ(� 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 �தியவ5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 11 ப6Tைச�க(Q ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 

மாட�க(Q ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 ைவரவ நாத5 ெத' 

, 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 வ�ல� ேரா& , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 அர� ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ேம�� அல� 

கTேசN கா�பZ(� 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 க�யாண6 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 11 ;?ைதயா ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 

வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 

ேக.சி.ேரா& , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 12 ெச�வ வ6நாயக% ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஏ.ஜி. ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ப6ராf%

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 அ'Aததிய% ெத' , 2.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 அ�ம5ேகாவ6� கீழ?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஏ.ஜி. ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� பாக� 

ப6ராf%

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

2.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�ேம�� 

ப�தி, ப6ராf%

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 வட�க?தி அ�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 2.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 ெத5காசி ெசLேகா�ைட 

ேரா& , 3.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 கAத5 கைரயாள% ெத' 

, 4.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 ெசLேகா�ைட ��றால� 

ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 ஆ%.சி. 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 

கN- கAத5 அரLக� 

 ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 1 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஆ%.சி ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 2 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஆ%.சி. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - ேம�� ப�க� 

ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 2 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஆ%.சி. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� -கிழ�� ப�தி, 

 ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 3 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 அ5ைனெதரசா ஆ%.சி 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 4 வ�ல� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அ5ைனெதரசா ஆ%.சி 

ேம�நிைல ப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 4 வ�ல� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அ5ைனெதரசா ஆ%.சி 

ெதாட�கப�ள�ெத�� ப�க� 

வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 2 வ�ல� ெச�வ வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 � � � ஏ 

8வ�கப�ள�வட�� ப�தி, 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 4 வ�ல� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 � � � ஏ 

8வ�கப�ள�ெத�� ப�தி, 

 வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 5 எ�.ஜி.ஆ%. ெத' , ந&?ெத' , 

ெமய65ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 gரா� ெம�N� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

ப�தி வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 மண6ய நாடா% ெத' , 2.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 ந&?ெத' , 3.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) 

வா%& 3 ெமய65ேரா& , 4.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 

கைலஞ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 gரா� ெம�N� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி >வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 தி'வ�aவ% ெத' , 2.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 4 இச�கிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 4 அ'Aததிய% ெத' , 4.ப6ராf% (வ.கி) 

ப6ராf% (ஊ) வா%& 4 சAதன மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 பலேவச�கார5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ5றிய க��ட� 

வாசக சாைலேம�� ப�க�, 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 2 கதZ எ( 242 வைர , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 அ5ைன ெதரசா ஆா் சி ேம� 

நிைலப�ள�வட�� க��ட� 

ேம�� �திய க��ட� 

கிழ�� அல� வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 2 கதZ எ( 243 ேம� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஒ5றிய அ]வலக 

க��ட� வாசக 

சாைலகிழ�� ப�க�, வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 3 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ5றிய 

க��ட�அLக5 வா� 

ைமய� �திய க��ட� 

ெத�� ப�தி ேம�� அல� 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 1 வ�ல� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 அர� ந&நிைலப�ள� ம?திய 

அைறவட�� ப�தி, இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 4 , 2.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 5 , 3.இல?P% (வ.கி ), 

இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 6 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 அர� ந&நிைலப�ள� ம?திய 

அைறெத�� ப�தி, இல?P%

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 11கீழ? ெத' 10 , 

2.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 12கீழ? ெத'11 , 

3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 1கீழ? ெத'12 , 

4.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 2 காAதி காலன�1 , 

5.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 3 காAதி காலன� 2 

, 6.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 4 காAதி காலன� 

3 , 7.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 4 காAதி 

காலன� 4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 சLகர? ெத' , 2.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 2 , 3.இல?P% (வ.கி ), 

இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 3 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ெமய65 

க��ட� ந&ப�தி இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 3 ெத' எ( 6 , 2.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 3 ெமய65 ேரா& ெத' எ( 1 , 3.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 3 ெமய65 ேரா& ெத'எ( 2 , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) �(டLகா�& ெத' எ( 2 , 

2.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) �(டLகா�& ெத' எ( 3 , 

3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' எ( 4 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� - கிழ��ப�தி, 

இல?P%

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) காAதி காலன� 5 , 2.இல?P% (வ.கி ), 

இல?P% (ஊ) காAதி காலன� 6 , 3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) காAதி 

காலன� 7 , 4.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) நடராஜ�ர� 8 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம��ப6NZ, 

இல?P%

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 1 கீழ?ெத' , 

2.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 2 கீழ? ெத' 2 , 

3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 3 கீழ?ெத' 3 , 

4.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 4 கீழ?ெத' 4 , 

5.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 5 கீழ?ெத' 5 , 

6.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 6 கீழ?ெத' 6 , 

7.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 7 கீழ?ெத' 7 , 

8.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 8 கீழ?ெத' 8 , 

9.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 9 கீழ? ெத' 9 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அர� 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி, 

சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 1 ெச�க� ெத' 

, 2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 2 மி� சமYப� 

, 3.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 4 ெத' எ( 1 ஊரண6 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 அர� 8வ�கப�ள�கிழ�� 

அல�, சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 4 ெத' எ( 2 ேமல?ெத' , 

2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 5 ெத' எ( 1 ெமய65ேரா& 

, 3.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 5 ெத' எ( 2 

ப�ள��Hட?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அர� உயா்நிைலப�ள��திய 

க��ட� ெத�� ப�தி 

 கிழ�� அல� >சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 1 

தி'ெவ�றிh% , 2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' 

எ( 2 சீவந�_% வட��?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அர� உயா்நிைலப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

கிழ�� அல� , சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ(  2 ெத' எ( 2 சீவந�_% 

ேம��?ெத' , 2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 2 ெத' எ( 

2 சீவந�_% ெத��?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 சிவைசலநாத 

ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 

ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 1 J%?தி வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(.1 

உைமயபா%வதி அ�ம5ேகாவ6� ெத' , 3.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� 

(ஊ) வா.எ(. 1 �றிiசிமர? ெத' , 4.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� 

(ஊ) வா.எ(. 1 ைவராவ6?ெத' , 5.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) 

வா.எ(. 2 கீழ?ெத' , 6.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 

வ5ன�ய% காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�க� ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 1 மண�கா�& ெத' , 

2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 சிவகாமி�ர� காலன� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�வட�� க��ட� 

ம?திய ப�தி ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 ;-K� ெத' , 

2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 க�மாள% ெத' , 

3.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 சிவகாமி�ர� காலன� 2 , 

4.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 3 கி'3ண5ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 அர� 

உய%நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 3 ெச�வ வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 4 

உ?தமிஅ�ம5 ேகாவ6� வட��?ெத' , 3.ெந&வய� ( வ.கி ), 

ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 4 உ?தமி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 நாH% மYராசா ந&நிைல 

ப�ள�ேம�� ப�தி 

அTச5�Pா்

1.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ( 4 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 4 ெத' எ( 2 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-4ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-4 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-4ெத' எ(-5 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 இAதிய5 நா்சN ம�S� 

8வ�க ப�ள�வட�� 

க��ட� ெத�� பா%?த8 

அTச5�Pா்

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 2 ெத' எ( 3 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ( 3 ெத' எ( 1 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-3ெத' எ(-2 , 

4.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 3  , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

83 83 இAதிய5 நா்சN ம�S� 

8வ�கப�ள�ெத�� க��ட� 

வட�� பா%?த8 அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-1 ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத' எ(-3 , 5.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ(-6 ெத' எ(-4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 அர� 8வ�கப�ள�கிழ�� 

க��ட� அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-15 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ(-15 ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-15 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-15 ெத' எ(- 4 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அர� 

8வ�கப�ள�வட��ப�தி, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-5  ெத' எ(-2 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-5  ெத' எ(-4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 நாH%மYராசா 

ந&நிைலப�ள�ெத�� ப�தி, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-6  ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ(-6  ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-6  ெத' எ(-3 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

87 87 நாH% மYராசா 

ந&நிைலப�ள� 

அTச5�P%வட�� 

ப�திஅTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-13 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-13ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-13 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-13 ெத' எ(-4 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 14 ெத' எ( 1 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 14 ெத' எ( 2 , 

7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 14 ெத' எ( 3 , 8.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 14 ெத' எ( 4 , 9.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 15 ெத' எ( 1 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 �ன�த ஜா5 ந%சN ம�S� 

8வ�கப�ள�ஜா( 

சா;ேவ� ராe நிைனZ 

அைற, சாAத�ர�, அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 7 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 7 ெத' எ( 2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 8 ெத' எ( 1 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 8 ெத' எ( 2 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 8 ெத' எ( 3 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 8 ெத' எ( 4 , 

7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெத' எ(-1 , 8.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-12 ெத' எ(-4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 32 of 135



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

89 89 �ன�த ஜா5 ந%சN ம�S� 

8வ�கப�ள�ஜா( 

சா;ேவ� ராe நிைனZ 

அைற, சாAத�ர�, அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 7 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா%& எ( 7 ெத' எ( 2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 8 ெத' 

எ( 1 , 4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 8 ெத'எ( 2 , 5.அTச5�P% 

சி.(ஊ) வா%& எ( 8 ெத' எ( 3 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 8 

ெத' எ( 4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 சிற� ஊரா�சி 

அ]வலக�ப6ரதான க��ட�, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா%& எ( 12 ெத' எ( 4 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ெத' 

எ( 2 , 4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ெத' எ( 3 , 5.அTச5�P% 

சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ெத' எ( 4 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 13 

ெத' எ( 4 , 7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 14 ெத' எ( 1 , 

8.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ(14 ெத' எ( 2 , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

91 91 அLக5வா� 

ைமய�பiசாய?8 

அ]வலக வளாக க��ட� 

அ'கி� அTச5�Pா்

1.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா%& எ( 1ெத' எ( 4 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா%& எ( 1ெத' எ( 5 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 1ெத' எ( 

6 , 4.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா%& எ( 2 ெத' எ( 1 , 5.அTச5�P% 

சி.(ஊ) வா%& எ( 2 ெத' எ(2 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 14 

ெத' எ( 4 , 7.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா%& எ(14 ெத' எ(5 , 

8.அTச5�P% ( சி.(ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ( 2 , 9.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா%& எ( 15 ெத' எ( 4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட�, பா%வதி�ர�, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& 

எ(-11 ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ(-11 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ(-11 ெத' எ(-4 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா%& எ( 12 ெத' எ( 1 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' 

எ( 2 , 7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' எ( 3 , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 அLக5வா� 

ைமய�வாவாநகர�, 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-1 சா�பவ% ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.1 உ(ைம வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-1 வாவா நகர� கீழ? ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-1 வாவா நகர� ேமல? ெத' , 

5.வடகைர கீ:ப6டாைக(ேப)  வா.எ(-1 நாய�க% ெத' , 6.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-2 ஆசாN ந&? ெத' , 7.வாவாநகர�  வா.எ(-

12 கீழ? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 தாஜூ� இ-ஸா� 

8வ�கப�ள�வாவாநகர�. 

வடகைர கீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ( 2 ெகா8� ப�ள�வாச� ெத' , 

2.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(-2 கா�&பாவா ப�ள�வாச� ெத' , 

3.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(.3 அ'Aததிய% ெத' , 4.வடகைர 

கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உ(ைமவ6நாயக%ேகாவ6�ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

95 95 இA8 8வ�கப�ள�வாவா 

நகர�, வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(-11 ேமல அNஜன காலன� ெத' , 

2.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(-11 ேமல அNஜன காலன�ந&?ெத'-

6 , 3.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-11 சீவலேபN �ள? ெத' , 

4.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-11 அ'Aததிய% வட��? ெத' , 

5.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-11 அ'Aததிய% ெத��? ெத' , 

6.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-12 ெமய65 ேரா& , 7.வடகைர 

கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உதயெச�வ5 ப�� ேமல? ெத' , 

8.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உதயெச�வ5 ப�� கீழ? 

ெத' , 9.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உதயெச�வ5 ப�� 

ெத�� ெத' , 10.வாவா நகர�  வா.எ(-12 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 T.D.T.A. 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட�, வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-5 ேசைனய% ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-5 ைத�கா ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ) 

  வா.எ(-6 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   

வா.எ(-6 ெமய65 ேரா& , 5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-6 

பைடயாTசி ெத' , 6.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-8 ஆசாN ந&? 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 � � � ஏ 

8வ�கப�ள�வட�� 

க��ட� >வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-10 கண�க'?தா5 ெத' , 

2.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-10 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா.எ( 10 தன��லி ;-தபா 1வ8 ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-10 அ�ம5ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�வட�� 

க��ட� வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ஆசாN கீழ?ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ஊரண6 சA8  , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  

வா.எ(.7 �ர�சி தைலவ6 நக% , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 

�8ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-

8 காசியா% ெத' , 6.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-9 ேகா�ைட? 

ெதர& ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�கிழ�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா.எ( 11 ந.ேகா. ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா.எ( 11அ.உ. ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   

வா.எ(-11 ைத�கா ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ;-K� 

8வ�கப�ள�கிழ�� 

க��ட� >வட�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 12 ப�ள�வாச� ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 13 ேச%வார5 ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) 

வா%& 13 கண�க'?தா5 ெத' , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 13  

H.வ. ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 ;-K� 

8வ�கப�ள�கிழ�� 

க��ட� - ெத�� ப�தி 

 வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 14 மதரஸா ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 2வ8 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ;-o� உய% 

நிைலப�ள�கிழ�� க��ட� 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா%& 12  காவ� ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)   வா%& 12 ப�ள�வாச�ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக 

(ேப)   வா%& 13 கண�க'?தா5 ெத' , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   

வா%& 14 அ(ணாவ6 ெத' , 5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)    வா%&14 

ைத�கா? ெத' , 6.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 15  பா.வா ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ;-o� உய% 

நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப6ளா� 

அTச5�P%

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 1வ8 ெத' , 

2.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)    வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 3வ8 ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 4வ8 ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)    வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 5வ8 ெத' , 

5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா%& 17  ஜாகீ% உேச5 நக% 6வ8 ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

104 104 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

உய%நிைலப�ள�ெத��ப�தி

, வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 15 உ.;. சA8 , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 15 த(ண 0% டாL� ெத' , 3.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 1 , 4.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 18 சN�நக% ெத'  எ( 2 , 5.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 3 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

8வ�கப�ள�கிழ�� பாக� 

ேம�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 16 த0.ப. ெத' , 2.வடகைர கீ:ப6டாைக 

(ேப) வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 4 , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக(ேப)  

வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 5 , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக(ேப)  வா%& 18 

சN� நக% ெத' எ(-6 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

உய%நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப கண�க'?தா5 சA8 , 2.வடகைர கீ:ப6டாைக 

ேப வா%& 18 ர�மான�யா�ர� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

107 107 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

8வ�கப�ள��திய க��ட� 

வட�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப வா%& 16  ெகா�ள� சA8 , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக ேப வா%& 16 கதிஜா சA8 , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப 

வா%& 18 ேம�&�கா� ேரா& ேம� ப�தி , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப 

வா%& 18 ேம�&�கா� ேரா& கீ: ப�தி , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�ெத�� க��ட� வட�� 

அல� >அைறஎ( 8 12வ8 

வ�� ப6 ப6NZ 

வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ) வா.எ( 6 ஆசாN கீழ? ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ) வா.எ( 8 ஆசாN வட��? ெத' , 3.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ)  வா.எ(-9 அ(ணாநக% 1வ8 ெத' , 4.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-9 அ(ணாநக% 2வ8 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�அைற எ( 10 11வ8 � 

ப6NZ வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-9 அ(ணாநக% 3வ8 ெத' , 

2.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-9 அ(ணாநக% 4வ8 ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ) வா.எ( 14 கி.;. ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

110 110 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�நபா%� க��ட� 11ஏ 

அைறவடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-6 ெமய65 ேரா& , 

2.வடகைரகீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ேமலகாலன� வட��?ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7,  சா�பவ% ெத�� ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 சா�பவ% வட�� ெத' , 

5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ப��ெபா5 நக% , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அர� ந&நிைலப�ள�பைழய 

க��ட�, ேம�கைர

1.ேம�கைர (வ.கி) அTச5�P% (சி.ஊ) வா%& எ( 9  ேம�கைர , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அர� ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேம�கைர

1.ேம�கைர (வ.கி) அTச5�P% (சி.ஊ) வா%& எ( 10  ேம�கைர , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

113 113 R.K.V. 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான� 

க��ட�, ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 3 கீழ ரத வ 0தி, , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 

3 �Lக�மாட5 ேகாவ6� ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 3 ெப'மா� 

ேகாவ6� ெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 3 சிவராம ேப�ைட 

ெந&iசாைல , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 ெத�� ரத வ 0தி , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 த%ம% ேகாவ6� ெத' , 7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா.எ( 4 Jபனா% கீழ ேம� சA8 , 8.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 

ப�கிN ;?8 Jபனா% வைளZ , 9.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 

வ(ணா5 மாட5 ேகாய6� ெத' , 10.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 

�?8�க� வலைச சாைல , 11.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 சிவராம 

ேப�ைட ெந&iசாைல , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

114 114 R.K.V. 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான� 

க��ட�,ெத�� ப�தி 

ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 ேமேனஜ% ப6�ைள? ெத' , 2.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா.எ( 5 �ைபயாதா- ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 

ெபNய ப�ள�வாச� ெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 ைமன% ;தலாள� ெத' , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 �தியவ5 பைடயாTசி ெத' , 7.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா.எ( 5 ச(;க� பைடயாTசி ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள��திய க��ட� 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 5 ெபNய ப�ள�வாச� ெத' , 2.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா%& 6 கா�& பாவா இராZ?த% சA8 , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா%& 6 அZலியாைத�காெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 6 

ேகாவல5கிண?8ெத' (ெத��) , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 6 ெசAP% 

ேதவ% சA8 , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 7 எ-.ேக.ப6. சA8 , 7.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா%& 7 சாமி?ேதவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

116 116 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள�பைழயக��ட� 

- ெத��ப�தி, ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 தி'மலா�ர� (மண_%) , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா%& 8 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 

ேகாவல5 கிண?8ெத' (ம?தியப�தி) , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 

க'ப5ேகாவ6� ெத' , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 ேகாவல5 கிண?8 

ெத' (வட�� ப�தி) , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 9 கண�கப6�ைளெத' , 

7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 9 மY.கா. ெத' , 8.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 9 

வழ�காள� சA8 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள�பைழய 

க��ட� >வட�� ப�தி 

ப(ெபாழி

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 6 தி'மலா�ர� 

கீழ?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 6 

தி'மலா�ர� நாடா% ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%& 7 தி'மலா�ர� ப�ள�வாச� ெத' , 4.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 7தி'மலா�ர� ப�ள�Hட?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

118 118 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள�பைழய கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

ப(ெபாழி

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 7 தி'மலா�ர� 

நாக�ம5ேகாவ6�ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%& 7தி'மைல�ேகாவ6� அ�வார� , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 9 தி'மலா�ர� ஹNஜன ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�H&த� 

�திய க��ட� ேம�� 

ந&ப�தி ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 ேகாவல5 கிண?8 ெத' வட�� ெத' , 

2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 ேப�ைடெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 10 

அரசமர?த�ெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 10 வாண6யT ெச��யா% 

ெத��? ெத' , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 10 வாண6யT ெச��யா% 

வட��? ெத' , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 11 ேமலஊ% சாவ� ெத' , 

7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 11 �S��? ெத' , 8.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 

11மண_% சாைல வட�� ப�தி , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

120 120 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�H&த� 

ப6ரதான க��ட� 9சி அைற 

கிழ�� ந&ப�தி ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 12 மண_% சாைல ெத�� ப�தி , 2.ப(ெபாழி 

சி.ஊ வா%& 12 ஊ.ஆ.ந. ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 12 ;?8 

மYரா5 சA8 , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 13 �8?ெத' , 5.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா%& 13 ப6Tசபா ராZ?த% சA8 , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 

பாைறய�? ெத'ெத��ப�தி , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� - ேம�� ப�தி, 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 12 தி�&?ெத' , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 

தி'மைல ேகாவ6� கிழ�� சாைல  , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 

வ(டா&� ெபா�ட� , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 தி'மைல ேகாவ6� 

அ�வார� , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 பாைறய� வட�� ெத'   , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 ெலைப ெத' , 7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 

14 பாைறய� ெத' (ம?தியப�தி) , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� - கிழ�� >ப�தி, 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 15 கAதசாமி�ர� , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 15 

ச?தியவாண6;?8நக% , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

123 123 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ேம�� �திய 

க��ட� >கNச���ய6'�, 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 வட�� ெத' , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 

கNச� வடகைர hன�ய5 சாைல (கிழ��) , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 

அNஜன காலன� , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 கNச� வடகைர hன�ய5 

சாைல (ம?தியப�தி) , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 2 பஜைன மட? ெத' , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 2 ப�ள�� Hட?ெத' , 7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா%& 2 கNச� வடகைர hன�ய5 சாைல (ேம��) , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 இA8 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி 

ேத5ெபா?ைத.

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 1 உலக�ம5 

ேகாவ6� வட��?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%& 1 உலக�ம5 ேகாவ6� ெத��?ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 1 ஊ%சாவ� கீழ?ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125 இA8 

8வ�கப�ள�கிழ��ப�தி 

ேத5ெபா?ைத.

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 2 ஊ%சாவ� 

ேமல?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 2 

பா�ப(ைண?ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 

 2 ச?8ணZ Hட?ெத' , 4.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%&  3 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 3 �லால% ெத' , 6.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 3ஆசாN? ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�மYனா�சி�ர� 

ேத5ெபா?ைத

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 4 

மYனா�சி�ர� காலன� , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச 

(ஊ) வா%& 4 மYனா�சி�ர� அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத 

(வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 மYனா�சி�ர� ஊ%சாவ� 

ெத' , 4.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 

மYனா�சி�ர� ஆலமர?8 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�4 ம�S� 5வ8 

வ�� அைற ேம�� அல� 

மYனா�சி�ர� ேத5ெபா?ைத

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 

மYனா�சி�ர� ப�ள��Hட?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 மYனா�சி�ர� அ�ேப?கா% ெத' , 

3.கண�கப6�ைளவலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 

ராஜ�ர� காலன� , 4.கண�கப6�ைளவலைச (வ.கி ), 

கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 5 ேதவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�ேம�� ப6NZ - 

ெத�� க��ட�, 

கண�கப6�ைளவலைச

1.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 

எ( 1 கீழ?ெத' , 2.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& எ( 1 ெமய65 ேரா& , 3.கண�கப6�ைள வலைச 

(வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& எ( 1 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& எ( 1 �ள?Pரா5 ேகாவ6� ெத' , 

5.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 

எ( 1 பா�ப(ைண? ெத' , 6.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& எ( 2 வட�� ப6�ைளயா%  

ேகாவ6�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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129 129 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி 

 கண�கப6�ைளவலைச.

1.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

பZ(� ந&? ெத' , 2.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 2 பா�ப(ைண? ெத' , 3.கண�கப6�ைள வலைச 

(வ.கி ),கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 3 அ�ம5 ேகாய6� ெத' , 

4.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 3 

அ�ம5 ேகாய6� ெத�� ெத' , 5.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 3 அ�ம5 ேகாய6� கீழ?ெத' , 

6.கண�கப6�ைள வலைச  (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 

3 ெமய65 ேரா& , 7.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 3 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�
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1 2 3 4 5

130 130 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�வட��ப�தி,

 வ6-வநாத�ர�

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 1 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 1 அ�ேப?கா% ெத' , 3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி 

), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 1 இAதிரா ெத' , 4.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 1 க'பசாமி 

ேகாய6� ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச 

(ஊ) வா%& 1 கசமாடசாமி ேகாய6� ெத' , 6.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி 

), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ப�ள��Hட? ெத' , 

7.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

ப�ள� வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

131 131 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�ேம�� ப�தி 

வ6-வநாத�ர�

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

ஆசாN கா�பZ(� , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 2 �8 மைன?ெத' , 3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ராேஜ-வN ெத' , 4.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ஏ.வ6.எ-. காலன� , 

5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

ரய6�ேவ காலன� , 6.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 2 ;?8சாமி ெத' , 7.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ெபNயகைட ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 1 

வ6-வநாத�ர�.

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.2 �8மைனெத' , 2.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.3 மLக�மா ெத' , 

3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.3 

எ�. ஆ%. ைல5 ெத' , 4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா.எ(.3 க%ண� ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.3 ேபா-� ஆபt- ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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133 133 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - ெத�� ப�தி 

வ6-வநாத�ர�.

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) 

வா.எ(.4.இ.ேக. ேதவ% ெத' , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 ெமய65 ேரா& , 3.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 மாவ�� கா� , 

4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 

ஈ-வNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 மேனா5மண6 கா�பZ(& , 

6.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 

8%�ைகய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

134 134 எ�.எ-.வ6. 

8வ�கப�ள�ெபNயப6�ைளவ

லைச

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 

�8காலன� , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) 

வா%& 5 வ.உ.சி.ெத' , 3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 5 ெமய65ேரா& , 4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 காமராeெத' , 5.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 ேநதாஜி ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

135 135 அLக5வா� ைமய�கிழ�� 

க��ட� ேம�� அல� 

ெபNயப6�ைளவலைச

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 ப�ள� வாச� ெத' , 

3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 

வட�� ெத' , 4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச 

(ஊ) வா%&  6 அ'Aததிய% ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 கீழ?ெத' , 6.ெபNயப6�ைள வலைச 

(வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 பா� ப(ைண ெத' , 

7.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 

பா� ப(ைண வட�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அNஜ5 8வ�கப�ள�கிழ�� 

அல� கலLகாதக(�

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 

வட��?ெத' கலLகாதக(� , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 பைழய காலன� கலLகாதக(� , 

3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 �8 

காலன� கலLகாதக(� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 இA8 

ந&நிைலப�ள�ேம��ப�தி 

சிLகிலிப��

1.ெசா�கப��( வ.கி)�5ைனயா�ர� (ஊ) சிLகிலிப�� வா%& எ( 1 

வட��? ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி)�5ைனயா�ர�(ஊ)சிLகிலிப�� 

வா%& எ( 1 ந&?ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி)�5ைனயா�ர� 

(ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 1 ந&?ெத'ேம�� , 4.ெசா�கப��( வ.கி) 

�5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 2 ஆதிதிராவ6ட% மிரா� 

ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& 

எ( 2 ஆதி திராவ6ட% ெத��? ெத' , 6.ெசா�கப��( வ.கி) 

�5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 2 மட?8? ெத' , 

7.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 2 

ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 இA8 ந&நிைலப�ள�ெத�� 

ப�திசிLகிலிப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 3 

சAைத 1,2 வ8 ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� 

(ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 3 இAதிரா ஹNஜ5 காலன�,ெத' 1,2 , 

3.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 3 

ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ெத�� ப�தி, 

வட�� க��ட�, 

�5ைனயா�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 4 ேபTசிய�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 4 

ேபா-� ஆப6- ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 

4 வடகாசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� 

(ஊ) வா%& 5 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 1வ8 ெத', 2 வ8 ெத', 3 வ8 

ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 5 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� கிழ ேம� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப�தி, 

�5ைனயா�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 ப�ள��Hட? 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 

ெமய65ேரா& 1, 2 , 3.ெசா�கப�� (வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 

எ( 6 ;Aத� ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

�5ைனயா�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 த%மா �ர� , 

2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 வடகாசி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 

ஆதி திராவ6ட% காலன� , 4.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) 

வா%& எ( 6 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 இA8 வாைலயா் 

8வ�கப�ள�கிழ�� ப�க� 

ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 1;'க5 ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ(1 வனரா�கி? ெத' 3 

, 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 2 க(ணப% ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஹNஜ5 ப6ைரமN 

ப�ள�ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 3 அ�ேப?கா% ெத' 

, 2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 3 அ�ேப?கா% 

காலன� , 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ(  4 ேந' 

ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 4 

காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 4 �றவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 ஆ%.சி. 8வ�கப�ள�வட�� 

ப�தி ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 5 மாNய�ம5 

ேகாவ6� ெத'1 , 2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 5 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 5 காAதி ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 6 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) 

ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 6 ெச�க�?ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஆ%.சி. ப6ைரமN ப�ள�ெத�� 

அல� ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 6 ெக5ன�?ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 சலைவயாள% 

ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 வண6க 

ைவசிய% ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 

ெபNய ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 

மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' 2 , 6.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 7 மAைதய�?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�
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Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

146 146 பiசாய?8 ச;தாய 

நல�Hட�பைழய க��ட� 

ேம�� ப�தி ெமய65 

ேரா&ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 8 மAைதய�?ெத' 

, 2.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 8 

அர5மைன?ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 

8 பாரதியா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 இA8 ப6ைரமN ப�ள�H&த� 

க��ட�, ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 9 தி'வ�aவ% 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 9 தி'பதி 

ெவLகடாஜலபதி ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& 

எ( 10 ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 இA8 8வ�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட�, ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 11 

சAதனமாNய�ம5 ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 11 ெகா�டார ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� 

(ஊ) வா%& எ( 11 ெசAதிலா(டவ% ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) 

ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 11 ஊ%சாவ� வட�� ெத' , 

5.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 11 ஊ%சாவ�? 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

149 149 பiசாய?8 நல�Hட 

அைற�திய கிழ�� க��ட� 

ெமய65ேரா& ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 12 க%ண� ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி ), ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 12 க%ண� 

ெத��? ெத' , 3.ெசா�க�ப�� (வ.கி),  ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 13 

சிவ5 ேகாவ6� ெத' , 4.ெசா�க�ப�� (வ.கி), ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& 

எ( 13 வட�� ெத' , 5.ெசா�க�ப�� (வ.கி), ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& 

எ( 13 காAதாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 இA8 ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 ப�ள��Hட?ெத' 

, 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 பஜைனமட� 

1வ8 ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 

பஜைனமட� 2 வ8 ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) 

வா%& எ( 1 �வாமி ராம கி'3ண5 ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

151 151 இA8 ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி கிழ�� அல� ெத�� 

ப�க� திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 ப��ெபா5 ேதவ% 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 மாம5ன5 

Oலி ேதவ% ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 

அ5ைன சாரதா ேதவ6 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

ப�தி, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 2 வ6ேவகானAத% ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 2 ேச%ம5 ெத' , 

3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 2 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 கைடவ 0தி ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 இA8 

ந&நிைலப�ள�H&த� 

�திய க��ட� 4 ம�S� 

5வ8 வ�� ைஅற ேம�� 

ப�தி கிழ�� அல�ேம�� 

ப�தி, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 காள�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 தி'வ�aவ% 

ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 ஊரா�சி 

ஒ5றிய அ]வல% ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 

3 ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ;-o� 

8வ�கப�ள�ப�ள� வாச� 

அ'கி� ெத��� க��ட�, 

திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 3 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 

ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ;-o� 

8வ�கப�ள�ப�ள� வாச� 

அ'கி� ெத5ேம�� ந&� 

க��ட� கிழ�� அல� 

திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 பா?திமா ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 க'பாநதி ேட� 

ேரா& , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 காAதி நக% 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ;-o� 

8வ�கப�ள�ப�ள� வாச� 

அ'கி� ெத5கிழ�� 

க��ட�, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 5 வடகாசி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 5 

க(ண5 ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 5 

வ 0ர5 அழ�;?8ேகா5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 ஹNஜ5 

8வ�கப�ள�ேபாகந�_%

1.ேபாகந�_% ( வ.கி )ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 ரய6�ேவ காலன� , 

2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 ெச5பகந�_% , 

3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 ேதவ%ெத' , 

4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 இAதிராகாலன� , 

5.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.2 ஆசாN ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 பiசாய?8 hன�ய5 

க��ட�மனமகி: ம5ற� 

ேம�� க��ட� கிழ�� 

அல�ேபாகந�_%

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(. 2  

ப6�ைளயா%ேகாவ6� ெத' , 2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& எ(.2  ேபா-� ஆபt- ெத' , 3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) 

ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.2  ப�ள�Hட?ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி 

) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ( .2  ராேம-வர� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட�, �Aதேரச�ர�

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 3 வட��?ெத' , 

2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� ஒ�& 

க��ட�, �Aதேரச�ர�

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 4 காமராஜ% ெத' , 

2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 4 ெமய65 ேரா& , 

3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 8 மYனா�சி�ர� 

அ'Aததிய% ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 8 

ெமய65 ேரா& , 5.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 8 

இAதிரா காலன� ெத��?ெத' , 6.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& 8 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 இA8 ெதாட�கப�ள�ப6ளா� 

எ(.6 சLகனாேபN

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 5 சLகனேபN 

வட��?ெத' , 2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 5  

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& 6  ெத��?ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& 6  இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 பiசாய?8 hன�ய5 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 7வ8 

வ�� அைற சித�பராேபா◌ி

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7  சித�பரேபN 

ெத��?ெத' , 2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7  

ந&?ெத' , 3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7 

வட��ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7  

இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 இA8 

ெதாட�கப�ள�க�பேனN�8�

��

1.க�பேனN �8��� 1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1தைலயாN 

வட��?ெத', , 2.க�பேனN �8���1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 

1 ந&?ெத' , 3.க�பேனN �8��� 1  (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 

1இ�ல?தா% கிழ�� ந&?ெத' 1 , 4.க�பேனN �8��� 1 (வ.கி ) 

க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1�டைலமாடசாமி ேகாவ6� கீழ?ெத' , 

5.க�பேனN �8���1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 

1�டைலமாடசாமி ேகாவ6� ெத' , 6.க�பேனN �8���1 (வ.கி ) 

க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1ேதவ% சLக?8?ெத' , 7.க�பேனN 

�8���1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1ேதவ% ந&?ெத' , 

8.க�பேனN �8��� 1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 ஊரா�சி ஒ5றிய 

 ந&நிைலப�ள�1வ8 வ�� 

ம�S� 2வ8 வ�� ேம�� 

பா%?த8 

பாலஅ'ணாTசல�ர�

1.க�பேனN �8��� (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2 அ'Aததிய% ெத' , 

2.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2ப�ள��Hட?ெத' , 

3.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2ந&?ெத' , 

4.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2 வட��?ெத' , 

5.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2வட��� காலன� , 

6.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2இராேம-வர� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ5றிய 

 8வ�கப�ள�கிழ�� ப�தி - 

வலைச >

1.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 3அ'Aததிய% ெத' 1 , 

2.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2ச�க�மா ேகாவ6� 

ெத' , 3.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 3ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 

2ப�ள�வாச� ெத' , 5.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 

2ேம�&?ெத' , 6.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 

3ப6�ைளயா% ேகாவ6� வட��? ெத' , 7.க�பேனN �8���1(வ.கி ) 

க�பேனN (ஊ) வா%& 3வட�� காலன� 1 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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ñ¢ àó¤òî£? 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166 '�மண6 

உய%நிைலப�ள�ெத�� 

ப�தி - �திய ம?திய 

க��ட� மLகளா�ர�

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 1 ேதவ% ெத' , 

2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 1 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 

1 ெத�� ெத' 1 , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

எ( 1 ெத�� ெத' 2 , 5.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) 

வா%& எ( 1 ெத�� ெத' 3 , 6.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� 

(ஊ) வா%& எ( 1 ெத�� ெத' 4 , 7.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& எ( 1 காலன� , 8.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& எ( 1 காமராஜ% �ர� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 '�மண6 

உய%நிைலப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

மLகளா�ர�

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 2 அ�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 2 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 2 

ச?8ணZHட?ெத' , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

2  மLகளா�ர� ேம_% ;த� ெத' , 5.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& 2 ப�ள��Hட?ெத' , 6.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& 2 ெத�� காலன� , 7.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& 2 பைடயாTசி காலன� , 8.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி 

) �8��� (ஊ) வா%& 2 வட�� காலன� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ;'கா 

ெதாட�கப�ள��8���

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 3அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 

4 காலன� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

எ( 3 ந&?ெத' , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

எ( 3 வட�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 71 of 135



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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® 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� அல� 

க�மாபTேசN

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 5 வட அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 5 

வட�� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 5  

ப�ள��Hட? ெத' , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

5 மாதாேகாவ6� ெத' , 5.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) 

வா%& 6 கீழ காலன� ெத' , 6.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) 

வா%& 6 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஒ5றிய ச;தாய 

நல�Hட�ேம�� 

பா%தத8கனகசபாபதிேபN

1.கனகசபாபதிேபN (வ.கி )க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 4 கனகசாபாபதி ேபN 

ப�ள��Hட ெத' , 2.கனகசபாபதிேபN (வ.கி )க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 4 

கனகசபாபதிேபN கீழ? ெத' , 3.கனகசபாபதிேபN (வ.கி )க�பேனN (ஊ) 

வா%& எ( 4 இAதிரா நிைனZ அNஜ5 காலன� , 4.கனகசபாபதிேபN (வ.கி 

) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 3 ஓைடேமல? ெத' , 5.கனகசபாபதிேபN 

(வ.கி )க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 3 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

171 171 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 1 ப�ள��Hட?ெத' , 

2.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 1 அ�ம5ேகாய6� 

ெத' , 3.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 1 ��ள�கார? 

ெத' , 4.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 2 ப6�ைளயா% 

ேகாய6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 2 ேபா-� ஆப6- 

ெத' , 2.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 2,3  ந&?ெத' , 

3.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ(  3 எ�.ஜி.ஆ% நக% , 

4.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 3 ெமய65ேரா& , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள��திய 

க��ட� ேம��ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 �8மைன கீழ?ெத' , 

2.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 ெமய65ேரா& , 

3.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 �8மைன ேமல? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 ஓைட?ெத' , 2.காசித%ம� 

( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 ராஜி1 நக% , 3.காசித%ம� ( வ.கி ), 

காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 தLக�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 கிL<ன�வ%- 

ெம�N��ேலச5 

ப�ள�ெத�� வ6L 

 ேம��ப�தி, �மAதா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 �மAதா�ர� ேரா& எ( 11 , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 காலன� வட�� வ6ைள ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 வடகாசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 கிL<ன�வ%- 

ெம�N��ேலச5 

ப�ள�ெத�� வ6L 

 கிழ��ப�தி, �மAதா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 வட�� ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 1ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& 

எ( 1 ப�ள��Hட� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 வட�� 

ெத' (ஆதிதிராவ6ட% ெத') , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 நகரா�சி ச;தாய 

அைற�மAதா�ர� 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 ந&?ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 1 ெத�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

178 178 g சLகரா 

ந&நிைலப�ள�ப6ராதான 

க��ட� கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 2  ;�டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 2  க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 2  ந&? ெத' , 4.கைடயந�_% 

(ந) வா%& எ( 2 ேரா& எ( 11 , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 

ேம�� ந&?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 g சLகரா 

ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட�,வட�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 2 ேகாபால கி'3ணசாமி ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 2 மி�டா ஆபt- ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 சLகரா 

ந&நிைலப�ள�ெத�� �திய 

 க��ட� கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 3 கி'3ணா�ர� ரய6�ேவ பtட% ேரா& , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& .3  �ள�ய�ப�� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 காAதி ஆர�பப�ள�பைழய 

க��ட� கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 ப�ள��Hட� ெத��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 ப�ள��Hட� வட�� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 நகரா�சி ச;தாய 

அைறகி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 ப�ள��Hட? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 5 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 

ெத5வட� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 காAதி ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� >வட�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 திலக% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 3 கிழ�� மல�பா�ைட ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 76 of 135



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 காAதி ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� >ெ◌த�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 5 ந&? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� வட�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 ேபTசிய�ம5ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 13� ெத' (அ'Aததிய% ெத') , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� வட��ப�தி, 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 ேரா& எ( 11 , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 33  ைவராவ6 ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 

நா5கா� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 ம'கா� ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 ெகாv�� ெச�� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ெத�� ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 33 ேம�� மல� பா�ைட? ெத' கதZ எ( 

ஒ�ைறபைட வாNயாக , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

187 187 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�8வ8 

வ�� அைற ெத�� அல� 

கிழ�� ப�தி கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 33 ேம�� மல� பா�ைட? ெத' கதZ எ( 

இர�ைட பைடவாNயாக , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ர�மான�யா�ர� வட�� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ேவதிய6ய� 

ஆRZHட� �8�க��ட�, 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ஜாமியா ெத5வட� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 உம% அலி ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 32 ைபஜ0� அ5வ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ெமய65 ப6ளா� 

ேம��ப�தி கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 32 காய6ேதமி�ல? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 32 ெம�கா ப�ள�? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 32 

அ�அமY5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ெமய65 ப6ளா� 

கிழ�� ப�தி கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 3 வ.உ.சி. ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� வட�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத�� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 இர(டா� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ேவளா(

ைம?8ைற க��ட� 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 3வ8 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 4வ8 ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 5வ8 ெத'(கீ:) , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ெபாறிய6ய� ப6NZ 

ப�தி கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 5வ8 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 6வ8 ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 6வ8 ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ��ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 4 பாரதியா% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 கி'3ணா�ர� J5றா� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

195 195 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�H&த� 

�தியக��ட� 11வ8 வ�� 

அைற >ெத�� ப�தி வட�� 

அல� கைடயந�_ா்

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ேரா& எ( 11 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 அர� ெப(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� 10 ப6 வ�� 

ம?தியப�தி,  கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 க'பசாமி ேகாவ6� வட�� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 மகாராஜா�ர� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 அர� ெப(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� 10 சி வ�� கிழ�� 

ப�க� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ர�மான�யா�ர�  ேம�� பாக� , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ர�மான�யா�ர� ெத�� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

198 198 அர� ெப(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி >வட�� அல� 9வ8 

ப6◌ா◌ிZ கைடயந�_ா்

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 4  ெவறிய5 ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 ெசவ� வ6ைள ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  2வ8 ெத' (ேசைனய% ெத') , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 அர� மகள�% 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

ப�க� >- கிழ�� ப�தி 

(வாச]�� ேம� �ற�) 

 கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 27 ேரா& எ( 11 , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 29 �Aதர? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29 

�ள�ய;��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29 ேப�ைட ந&? 

ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 18 அRயா�ர� ந&?ெத' , 

6.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 20 அRயா�ர� ெத��? ெத' , 

7.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 20 பஜா% ேரா& , 8.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 20 �8? ெத' , 9.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 20 

அ�ட��ள� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 அர� மகள�% 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

 ப�க� ம?திய க��ட� 

ம?திய அைற கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந)  வா.எ(.18 மகள�% ேம�நிைலப�ள� வட��?ெத' 

, 2.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 மகள�% ேம� நிைலப�ள� ெத��? 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 பt%;க�ம8 ைத�கா ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 ப�கீ% ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ(.18 அRயா�ர� வட��? ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 

அRயா�ர� ந&?ெத' , 7.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 அRயா�ர� 

ெத��? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ர?னா 8வ�கப�ள�பைழய 

கிழ�� க��ட� 

 ;?8கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 வட�� வ6ைள 2� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 வட�� வ6ைள ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  ெத�� வ6ைள ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  ;?தார�ம5 ேகாவ6� 

ெத5வட�ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  ேபாK- ேடஷ5 

ேமல?ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 ஒைட?ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 ர?னா  8வ�கப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

;?8கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 6 �டைலமாட5 ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 6 ப�ள��Hட� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 7 ப�ள��Hட� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ர?னா 8வ�கப�ள�பைழய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

;?8கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ப�ள��Hட� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 வட�� வாT ெச�வ6ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ர?னா 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� - ெத��ப�தி 

;?8கி'3ணா�ர�,கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ஜவக% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 7 வட�� வ6ைள? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ெத�� 

வ6ைள? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 �டைலமாட5 ேகாவ6� 

ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத5வட� 

ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 6 ேபாK- -ேடச5 ேம��?ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ெத��ப6NZ 

;?8கி'3ணா�ர�,கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 ப'?தி வ6ைள? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 9 வட��? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� வட�� ப6NZ 

;?8கி'3ணா�ர�,கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 சிAதாமதா% ப�ள�வாச� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 உலகா 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

வட�� ப6NZ 

;?8கி'3ணா�ர�.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 ஐவக% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 9 ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

 ;?8கி'3ணா�ர�.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 ெத��? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 11 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத��? ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�ேம�� 

�திய க��ட� ெத�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 ;?தார�ம5 ேகாவ6� ெத5வட� ெத' 

, 2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 ெபNய ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 8 சிAதாமத% ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 அர� மகள�◌ா◌் 

ேம�நிைலப�ள�ப6ளா� ப6 

ம?திய ப�தி 10வ8 வ�� 

அைற கைடயந�_ா்

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 நா�டா(ைம ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ேப�ைட ;-K� 

ேம�நிைலப�ள�ேம�� 

ப�தி அைற எ(.1, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 ேரா& எ( 11 , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 29 ந?த& ப�ள�வாச� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 

காத%ைமத05 ப�ள�வாச� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 ேரா& 

எ( 11 (மதினா நக% ;த� ெத') , 5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 

மதினா நக% 2வ8 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ேப�ைட ;-K� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 11ஏப6 

 ப6NZகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 3வ8 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 4 வ8 ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 5 வ8 ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 6 வ8 ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 7வ8 ெத' , 

6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 8 வ8 ெத' , 99.அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ேப�ைட ;-K� 

8வ�கப�ள�ேம�� அல� 

 ெத�� ப�தி ேப�ைட 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 31அழ� ம�தண5 ெத5வட� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 �ள�ய ;��? ெத' , 3.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 28 ேப�ைட ெத5வட� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 நகரா�சி 

 ந&நிைலப�ள�ேம��ப�தி 

 ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29  காத%ைமத05 ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29 �ள�ய ;��?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 நகரா�சி 

 ந&நிைலப�ள�கிழ��ப�தி

 >ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 ந?த& ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 மல�பா�ைட ேரா& , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ேப�ைட 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 ந?த& ப�ள�வாச� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_%  (ந) வா.எ( 31 காத% ைமத05 ப�ள�வாச� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 31 ேப�ைட ப�ள��Hட� ெத5 வட� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�ெமய65 

க��ட� 8 வ�� அைற 

ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 ந?த& ப�ள�வாச� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 நகரா�சி 

 ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

அல� வட�� க��ட� , 

ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 �8மைன வட�� ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா%& 28  �8மைன ெத�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 

�8மைன கிழ�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

கிழ�� அல� >ேப�ைட 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 அழ� ம�தன5 கிழேம� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 ேப�ைட ப�ள��Hட� ெத5வட� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) சAைத ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

220 220 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� ப�தி 

ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ைர-மி� வட�� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ைர-மி� வட��? ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ைர-மி� ெத�� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ெசRய8 ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 �P% �திய 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 டா�ட% அ�ேப?கா% ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 ;ப6டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 ;ப6டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத�� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 �P% �திய 

ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 �P% ப�ள��Hட� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 ெத5 வட� ெத' , 3.கைடயந�_% 

(ந) வா%& எ( 17 பஜா% ேரா& , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 

இர(டா� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

223 223 இதய?8� இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ெத�� ப6NZ 

கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.15 பர�ராம�ர� வட��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 இதய?8� இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� வட�� அல� 

கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.15 பர�ராம�ர� ெத��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஹிதாய?8� >இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி >கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11ப6�ைளயா% ேகாவ6� வட��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 ெப'மா� ேகாவ6� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 ெப'மா� ேகாவ6� ெத5வட� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத5வட� ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 பஜா% ேரா& , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஹிதாய?8� இ-லா� 

ெதாட�கப�ள�கிைள 

க��ட� வட�� ப�தி 

இ�பா� நக% கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 அ�லி Jப5 கிழ�� வட�� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 அ�லி Jப5 கிழ�� வட�� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 கலAத% ம-தா5 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

227 227 ஹிதாய?8� >இ-லா� 

ெதாட�கப�ள�கிைள 

க��ட� ெத�� ப�தி 

இ�பா� நக% கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 ஆசா? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 13 ஆமினா� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 ஆலி�ஷா 

ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 இ�பா� ந&?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஹிதாய?8� இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

அைற >கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 12 க�வ?8 நாயக� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 13 காய6ேத மி�ல? ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஹிதாய?8� >இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 12 இராசாலியா�ர� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 தா'-லா� 

8வ�கப�ள�பைழய 

க��ட� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 14 அ�லி Jப5 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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 இA8 ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� - ெத�� அல� 

மாவ��கா� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 10 ெத�� வ6ைள? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 10 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 10 நா�டா(ைம ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 10 

பாரதியா% ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 10 காள�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத5வட� ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 பஜா% ேரா& , 

7.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 பஜா%ேரா& 1 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 இA8 ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� - வட�� ப6NZ 

மாவ��கா� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 10 ப�ள�வாச� கிழேம�ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 10 ப�ள�வாச� ெத5வட� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 10 வ.உ.சி.ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 10 தAைத ெபNயா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 நகரா�சி அLக5வா� 

ைமய�வ&க% ச;தாய 

நல�Hட� அ'கி� 

 மாவ��கா� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 11 சிAதாமதா% ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 11 ஓைட?ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 11 தAைத ெபNயா% ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 

11 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

234 234 தா'-லா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப�தி 

ெத�� ப6NZகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 12 பஜா% ேரா& , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 12 க�வ?8 நாயக� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 

இ�பா� வட��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 15 பர�ராம�ர� 

வட�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 தா'-லா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப�தி 

வட��ப6NZகைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 13 இ�பா� ெத��?ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 14 க�வ?8 நாயக� ச5னதி ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 கலAத% ம-தா5 ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 தா'-ஸலா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம��ப�தி 

ெத��ப6NZகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 கலAத% ம-தா5 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 12 இராசாலியா�ர�  ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 தா'-ஸலா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம��ப�தி 

வட��ப6NZ கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 அ�லி Jப5 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

238 238 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - கிழ��ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 கலAத% ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 அ�ட��ள� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�11வ8 எ 

வ�� அைற ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 ெபNய ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 20 ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�ஒ5பதா� 

வ�� ம?திய 

க��ட�,வட��ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 16 �8? ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

241 241 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�12வ8 

வ�� அைற � ப6◌ா◌ிZ 

ந&� க��ட� ெத�� 

ப�திகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 16 பஜா% ேரா& , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 16 இர(டா� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 16 

அ�லி Jப5 ெத5 வட� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 

ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ேசைன?தைலவ% 

ச;தாயக�வ6 கமி�� 

8வ�கப�ள�ேம�� ப�க� 

ேமல� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 கNய மாண6�க ெப'மா� ேகாவ6� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ேசைன?தைலவ% 

ச;தாயக�வ6 கமி�� 

8வ�கப�ள�கிழ�� ப�க� 

ேமல� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 ெத�� ரத வ 0தி , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 27 ப�ள��Hட� வட�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 

பஜைன மட� ெத5 வட� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 26 

காமா�சிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�வட��ப6NZ

 ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 க��வ6நாயக% ேகாவ6� ெத5வட� ெத' 

, 3.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� 

ெத5வட�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�3 ம�S� 

4வ8 வ�� அைற ெத�� 

ப�தி ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத5வட� 

ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 மல� பா�ைட ேரா& , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 26 க�� வ6நாயக% ேகாவ6� ெத5வட� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�வட�� ப6NZ 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 மாதாL ேகாவ6� வட��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 ேகா�ைட மAைத ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 மாதாL ேகாவ6� ெத��  ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�ெத�� ப6NZ 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 க�� வ6நாயக% ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 ப(ெபாழி ேரா& , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 26 வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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248 248 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�6வ8 வ�� 

 அைற வட�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 ந&?ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 22 கீழபாைளய� ெத5வட� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 23 க�லக நா�ய�ம5 ேகாவ6� வட��? ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  க�லக நா�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத��? ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  கீழபாைளய� 

ெத5வட� ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  நாடா% கீழ?ெத' 

, 7.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  ேவத� ேகாவ6� ேம��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அ'�மி� ேவLகடா 

8வ�கப�ள�ேமல�கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  வட��? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 24 மாNய�ம5 ேகாவ6� ேம��? ெத' , 3.கைடயந�_% 

(ந) வா%& எ( 24 கடகாK-வர ேகாவ6� வட��? ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 கி'3ணா 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 25 பZ(& ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 25 பZ(� கிழ�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ(. 25 

மல�பா�ைட ேரா& , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& 25 ப(ெபாழி ேரா& , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ(. 25 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� ெத' , 

6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 ப(ெபாழி ேரா& , 7.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 27 பZ(& ெத' , 8.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 பZ(� 

கிழ�� ெத' , 9.கைடயந�_% (ந) வா.எ(. 27 ேதர� ெத5வட� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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221   கைடயந�� 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£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251 கி'3ணா 

ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட�  2ஆ� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட� 3ஆ� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட� 4ஆ� ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத5வட� ;த� 

ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத5வட� 

2ஆ� ெத' , 7.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� 

ெத5வட� 3ஆ� ெத' , 8.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 

ேகாவ6� ெத5வட�  4ஆ� ெத' , 9.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 

கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 1ஆ� சA8 , 10.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 

23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 2ஆ� சA8 , 11.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 3ஆ� சA8 , 12.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 4ஆ� சA8 , 

13.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 5ஆ� சA8 

, 14.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 6ஆ� 

சA8 , 15.கைடயந�_% (ந) பஜைனமட� ெத5வட� ெத' , 

16.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 25 க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

17.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 25 வட��? ெத' , 18.கைடயந�_% (ந) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

252 252 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 மாNய�ம5 ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 க(ணா% ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 22 க(ணா% ெத' 1 , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 

இAதிரா நக% 1 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ�� ப�க� 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 இAதிரா நக% ெத' எ(  2 , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 இAதிரா நக% ெத' எ( 3 , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 இAதிரா நக% ெத' எ( 4 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 �.�.�.ஏ. 

8வ�கப�ள�வட�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21கி'3ண5 ேகாவ6� வட��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� 1� 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� 

2 � ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� 

ச5னதி ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� 

கிழேம� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

255 255 �.�.�.ஏ. 

8வ�கப�ள�ெத�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 ந&?ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 21 ந&?ெத' ;த� சA8 , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 

21 ந&?ெத'  2� சA8 , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 8 ஆ� ெத' 

, 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 ெத��? ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 21 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத5வட� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 மைனகாவல5 

8வ�கப�ள�வட�� ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 21 மல�பா�ைட ேரா& , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 21 ேவதேகாவ6� ேமல? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 

22 ேவத� ேகாவ6� வட��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 22 

ேவத�ேகாவ6� ெத��? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 மைனகாவல5 

8வ�கப�ள�ெத�� ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 22 நாடா% ெத��? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 22 மாNய�ம5 ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 22 ஆதிதிராவ6ட% ெத��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 

22 ேரா& எ( 11 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�
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258 258 gைகலாச 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட�, இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 இAதிரா காலன� வடப�தி 

, 2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 வா�ட% ேடL� ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ(2 ச?8ணZ Hட?ெத' , 

4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 இAதிராகாலன� ெத�� 

ெத' , 5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ேவளா% ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 gைகலாச 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ெத�� ப�தி 

ைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 நாH% ஆ(டவ% ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ெமய65ேரா& , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2வாெனாலி நிைலய?ெத' 

, 4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2நாடா% ெத' , 

5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ேசைன;தலியா%ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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260 260 gைகலாச 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 வ�aவ% ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 வாெனாலி நிைலய?ெத' 

, 3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ;தலியா%ெத' , 

4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 எ�.எ�. ப�ள� எதி%�ற� 

, 5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 பா�ப(ைண?ெத' , 

6.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 யாதவ% ெத' , 

7.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 எ.ஆ%.எ-. ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 g மYனா�சி �Aதர� ப6�ைள 

நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 அ�ம5ேகாவ6� ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3கமலாப6ர- ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 ப6ராiசி 

ப�ள��Hட?ெத' , 4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 

ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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262 262 மYனா�சி �Aதர�ப6�ைள 

நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய க��ட�, கிழ��ப�தி, 

இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 காமராe�ர� ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 நாடா%ச;தாய? ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 அ�ம5 ேகாவ6�ெத' , 

4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 நாடா%ச;தாயஎதி%�ற 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 மYனா�சி �Aதர�ப6�ைள 

நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�10வ8 

அைற இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 ேதவ% ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 ஜ- க�பன� ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 ஆதிதிராவ6ட% காலன� 

வா�ட% ேடL� ெத' , 4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 

ச?8ணZ Hட? ெத' , 5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 

அ'Aததிய% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

264 264 மYனா�சி �Aதர� நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

க��ட� >வட�� ப�தி, 

இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 1 பா%வதிய�ம5 ேகாய6�  

ெத' , 2.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 1 ச%T ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 1 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத', 

, 4.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& .2 யாதவ% வட��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 மYனா�சி �Aதர� நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி 

இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 2 ந&? ெத', , 2.இைடகா� 

(ஊ) வா%& 2 ெத�� ெத' , 3.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 3 

கைரயாள% ெத', , 4.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&  3 ஏ. 

ஆ%.எ-. ெத' , 5.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 3 

பைடயாTசி ெத', , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 மYனா�சி �Aதர� ப6�ைள 

நிைனZ ேம�நிைலப�ள� 

10 � வ�� ஆ ப6NZம?திய 

க��ட�, ெத��ப�தி, 

 இைடகா�

1.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத' , 2.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& எ( 4 

;?8ராமலிLக? ேதவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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267 267 மYனா�சி �Aதர� ப6�ைள 

நிைனZ ேம�நிைலப�ள� 

12 � வ�� ஆ ப6NZ 

ெத��ப�தி,  இைடகா�

1.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 அ(ணாநக% காலன� 

ெத' , 2.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 நாடா% 

ஊ%மட? ெத' , 3.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& எ( 4 

ெத��? ெத' , 4.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 

ேதவ% ெத' , 5.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 

சம?8வ�ர� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 இA8 

8வ�கப�ள�வட��ப6NZ 

ேம�� ப�தி நய6னாரகர�

1.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1 ெப'மா�ேகாவ6� ெத' 

, 2.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1மAைதெத' , 

3.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1பா�கிய வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 இA8 8வ�கப�ள�ெத�� 

ப�தி கிழ�� அல� 

நய6னாரகர�

1.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1யாதவ% ெத' , 

2.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1 ச?8ணZHட?ெத' , 

3.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1ேசைன வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 4.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 

1ேசைனய% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

270 270 இA8 

8வ�கப�ள�ெத��ப�க� 

நய6னாரகர�.

1.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1காள�ய�ம5ேகாவ6� 

ெத' , 2.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1 ந&?ெத' , 

3.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1ஈ-வN அ�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 4.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1அ'Aததிய%  

காலன� , 5.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 

வ�ள�ய�மா��ர� அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 6.நய6னாகர� ( வ.கி ), 

நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 வ�ள�ய�மா��ர� ந&?ெத' , 7.நய6னாகர� ( 

வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 வ�ள�ய�மா��ர� ச%Tெத' , 

8.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 ம'தப�ர� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - ெத�� ப�தி, 

சிவராமேப�ைட.

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 

1அ�ம5ேகாவ6� ெத', , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) 

வா%& எ( 1 தி'மைல�ெகாvA8 வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

272 272 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - ம?திய ப�தி, 

சிவராமேப�ைட.

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 2 

ச?8ணZ�Hட?ெத' , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) 

வா%& எ( 2 ேசைனய% ஊ%Tசாவ�?ெத' , 3.ெகா���றிTசி (வ,கி ), 

ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 2 ெத��?ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 இA8 

ந&நிைலப�ள�கிழ��ப�தி 

சிவராமேப�ைட

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 2 

,கி'3ண5ேகாவ6� ந�லமாட5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி 

), ெகா���றிTசி (ஊ) ,வா%& எ( 3 அ'Aததிய% ெத' , 3.ெகா���றிTசி 

(வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 3 ேசைனய% ஊ%Tசாவ� ெத' , 

4.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 3 ப��க� ெத' 

, 5.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 3 த(ண 0% 

ெதா��?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

274 274 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 

சிவராமேப�ைட

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 4 வடகாசி 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) 

வா%& எ( 4 பா%வதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ெகா���றிTசி (வ,கி ), 

ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 4 பா�ப(ைண?ெத' , 4.ெகா���றிTசி 

(வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 4 பா�ப(ைண? ெத��? ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அர� ஆர�பப�ள�ேம�� 

ப�தி அகர�க�&

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ(.10 ெத' எ(2  ெபNயா% காலன� , 

2.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-14 ெத'எ(1 மைலயா5 ெத' , 3.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா%& எ( 14 ெத'எ(.1 மா%கிேர� மாதா ேகாவ6� ெத' , 

4.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 14 ெத' எ( 1அகர�க�& ெமய65ேரா& , 

5.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-14  ெத' எ( 2 வட��?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

276 276 அர� ஆர�பப�ள�கிழ�� 

ப�தி அகர�க�&

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ( 1மா%�ெர� மாதா ேகாவ6� 

ெத' , 2.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ(2 ெமய65ேரா& 

அகர�க�& , 3.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ( 2  

எ-.ேக.�.ஆ%. நக% ஆR��� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� >அனAத�ர�

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெத' எ(-1  ேதசிய நக% அனAத�ர� , 

2.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெத' எ(-1 ெமய65 ேரா& அனAத�ர� , 

3.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ(-12 ெத' எ(-1 அ'Aததிய% ெத' , 

4.ஆR���  சி.(ஊ) வா%& எ(-12 ெத' எ(-1   கி'3ண5 ேகாவ6� 

ெத' , 5.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-13 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 

6.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-13 ராம% ேகாவ6� ெத' , 7.ஆR��� சி.(ஊ) 

வா.எ(-13 பா�ப(ைண? ெத' , 8.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-13 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

278 278 �ன�த அ'ளானAத% 

உய%நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� சாகாயா அ(ைண 

அைற கிழ�� 

ப�திஅகர�க�&

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ( 12 மா%கிேர� ேகாவ6� ெத' 2 , 2.ஆR��� 

சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' எ( 3 ெமய65 ேரா& அகர�க�& , 

3.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 1  ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' 1 , 

4.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 11  ��� நக%, ஆR��� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 �ன�த அ'ளானAத% 

உய%நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - ேம��ப�தி, 

அகர�க�&

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 11 ெத' எ( 1 அ�ேப?கா% நக% , 

2.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 11 ெத' எ( 2 கி'3ண5 ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 அர� 8வ�கப�ள�ம?திய 

அல� ஆR���

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஆR���  

சி.(ஊ) வா.எ(-10 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ஆR��� சி.(ஊ) 

வா.எ(-10 ேகாதவ%ம�ர� , 4.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-10 M.G.R. காலன� 

, 5.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத' எ(-4  ேபTசிய�ம5ேகாவ6�ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

281 281 அர� 8வ�கப�ள�ேம�� 

ப�க�ஆR��� .

1.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத' எ(-1  சிவ5ேகாவ6� வட��ெத' , 

2.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத' எ(-2  அ(ணா கைலயரLக� ெத'  

, 3.ஆR��� சி.ஊ வா.எ( 5 ெத' எ( 3 சிவ5ேகாவ6�ெத' , 

4.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ( 5 ெத' எ( 4 ெச�க�ப6�ைளயா% 

ேகாவ6�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� >ெத��ப6NZ 

ஆR���

1.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ( 6 ெத' எ( 1 

ெத��ெச�க�ப6�ைளயா%ேகாவ6� ெத' , 2.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 

ெத' எ(-2  ெமய65ேரா& வட��ப�தி , 3.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 

ெத' எ(-3  ெமய65ேரா&ெத�� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 அர� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� >ெத��ப6NZ 

ஆR���

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-1 ஓைட?ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-2 ம(டகப�ெத'(வட��) , 3.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-4 ம(டகப�?ெத'(ெத��) , 4.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-

4 ேமல�கிராம� , 5.ஆR��� சி.ஊ வா.எ( 7 ேமலகாமா�சி அ�ம5 

ேகாவ6�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

284 284 அர� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� வட��ப�தி 

ஆR���

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத'எ(-1�ேடா5 ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-2 ெமய65ேரா& , 3.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-

7 ெத' எ(-3 ப��க�ெத' , 4.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-4  

கீழகாமா�சிய�ம5ேகாவ6�ெத' , 5.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத' 

எ(-5 ேசைனவ6நாயக%ேகாவ6�ெத' , 6.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ( 7 

ெத' எ( 6 ெமய65ேரா& (அர� ம'?8வமைன எதி%) , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ��ப�தி 

ஆR���.

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-3 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-3 அழ� நாTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ஆR��� (சி.ஊ) 

வா.எ(-3 சா-?தா5 ேகாவ6�  வட�� ெத' , 4.ஆR��� (சி.ஊ) 

வா.எ(-4 சா-தா5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப6NZ 

வட��ப�தி ஆR���.

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-3 அNசி� கைட? ெத' , 2.ஆR��� (சி.ஊ) 

வா.எ(-3 ேமல காமா�சிய�ம5 ேகாவ6� வட��? ெத' , 3.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா%& எ( 10 உTசி ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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221   கைடயந�� 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

287 287 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ேம��ப6N

Z ப6ரதான க��ட� ஆR���

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-1  வட��? ெத' , 2.ஆR��� சி.(ஊ) வா. 

எ( 1 கி'3ண5 ேகாய6� ெத' வட��   , 3.ஆR���  சி.(ஊ) 

வா.எ(-1 கி'3ண5 ேகாய6� ெத' ெத�� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 அர� ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� >ெத��ப6NZ 

கிழ��ப�திஆR���

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ( 2 ெபNயநாயக� ேகாய6� ெத' ெத�� , 

2.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-2 சா-?தா5 ேகாவ6� ெத' (வட��) , 

3.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-2 சா-?தா5 ேகாய6� ெத' (ெத��) , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 அர� 

ந&நிைலப�ள��8�க��ட� 

 க�ப6ள�

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 8 ெத'எ( 1 வட��? ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா%& 8 ெத'எ( 2  ந&?ெத' , 3.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 8 

ெத' எ( 3 ஈ-வN அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 

 9 ெத' எ( 1 ெமய65 ேரா& க�ப6ள� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 அர� 

ந&நிைலப�ள��8�க��ட� -

 ேம��ப�தி க�ப6ள�

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%&  9 ெத' எ( 2 யாதவ% ெத', ஆR��� , 

2.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 3 ெத��?ெத',ஆR��� , 

3.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 3 க�ப6ள� காலன� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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221   கைடயந�� 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

291 291 அர� 

ெதாட�கப�ள�ம�&சி5னா5

 ெபாRைக

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 1  ெத' எ(-1 அ'Aததிய% ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-2 வடகாசி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-3  

ப6�ைளயா%  ேகாவ6� ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ( 4  

ெத' எ( 4 ந&?ெத' சா�பவ%வடகைர  , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) 

வா.எ( 5 ெத' எ( 5  அ�ம5 ேகாய6� ெத'  , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 அர� ெதாட�கப�ள�வட�� 

ப6NZ - ம?தியப�தி 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-6  அ'ைம நாயக� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 அர� ெதாட�கப�ள� 

ேம��ப�தி  கிழ��  

;கமாக சா�பவ% வடகைர 

கீv%

1.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா.எ( 2 ெத' எ( 1 வட�� ரதவ 0தி வட 

பாக� , 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-7  

ைவ?தியலிLக� ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-

8  வால5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�
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221   கைடயந�� 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 அர� ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� ேம��ப�தி 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-2 �ள�ய�ப��? ெத'  , 

2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-4 வட�க?தி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 2 அ�ைணAத 

ெப'மா� ேகாவ6� ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர ( சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' 

எ(-3 மாiேசாைல? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

ப�தி ேம��ப6NZ, சா�பவ% 

வடகைர கீz%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-5 த(ண 0% கிண�S? 

ெத' , 2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-6   �S��? 

ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-7  

ச5ைனய5ப��? ெத'  , 4.சா�பவ%வடகைர  சி.ஊ வா.எ( 2 ெத' 

எ( 8  ��றால� ெத' , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' 

எ(-9  �ைலயேநN சாைல வட பாக�  , 6.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) 

வா.எ( 2  ெப?த ெப'மா� ெத' ெத5 பாக� , 7.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா.எ(-3 ெப?த ெப'மா� ெத'  வட பாக� , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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221   கைடயந�� 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 அLக5வா� ைமய�சா�பவ% 

வடகைர கீz%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 3 �ைபதா ெத' , 2.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா.எ(-4  ெவ�ள�ேகா�ைடய5 ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-4  ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-1  ெகா�� மாடசாமி 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-4 ெச�க�� கிண�S? ெத'  , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-4 �டைல மாட5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� ெத�� ப6NZ 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ப�ள�வாச� ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத�� யாதவ% ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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221   கைடயந�� 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

299 299 �ழAைத வளா்Tசி தி�ட� 

அLக5வா� ைமய�ம?திய 

கிழ�� அல� சா�பவ% 

வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2  ெத' எ(-6 �ைலயேநN சாைல  

, 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-7 சி5னைவரவ5 

கீழ?ெத',  , 3.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ). வா. எ( 2 ெத' எ( 8  

அ�ம5 ேகாவ6�கீழ?ெத', , 4.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 2 ெத' 

எ( 1 சி5ன ைவரவ5ெத',  , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ( 3 

ெத' எ( 2 ெப?தெப'மா� ெத', , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 அர� 8வ�கப�ள�ேம�� 

�திய க��ட� சா�பவ% 

வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14 ெத'எ(-1 இராமசாமி ேகாவ6� 

ெத', , 2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-14 ெத' எ(-2  ந&?ெத', , 

3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14 ெத' எ(-3  ச%T ெத', , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14  ெத' எ(-4 ெதRவநாயக� ெத', 

, 5.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ). வா.எ(-14  ெத' எ(-5 தி'.வ6.க. ெத', , 

6.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14  ெத' எ(.-6 8]�கா(�?ெத',  

, 7.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(.14 ெத' எ(.7 வட��ரதவ 0தி 

ெத5பாக� ,  , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 117 of 135



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

301 301 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� . ேம�� ப6NZ 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-5 ஆசாN ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' 

, 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத�� ரத வ 0தி , 

3.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-5 பா%வதிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ராமசாமி ேகாவ6� ெத�� ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ராமசாமி ேகாவ6� ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-10 ேசைனய% கீழ? ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-4  ப�ட5 ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-5  ;�லி மாட5 

ேகாவ6� ெத' , 9.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-7   

அ�ம5 ேகாவ6�  ெத�� ெத'   , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

302 302 அர� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 கி'3ண5 ெத'  வட�� , 

3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத' எ( 8 கி'3ண5  ெத' 

ெத�� , 4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 வா�ட% ேடL� ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-11 கி'3ண5ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-11 ஊ%T சாவ� ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெர�ைட?  ெத�� ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெர�ைட? ெத' , 99.அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

303 303 அர� ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 6 இAதிரா காலன� , 

2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 6 ப?திரகாள�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 6 ச%T ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 7 சாைல? ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( ,8 கிறி-தவ% ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ப�ட5 ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ேசா�ைடய5 ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எண 12 அைர?ெத' , 

9.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( ,12 ம��சி5னா5 ெபாRைக ேரா& 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

304 304 அர� ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ம?திய ப�தி 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத��?ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ேமலரதவ 0தி , 

3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 பா� ப(ைண? ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 13அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 Nச%வாய% ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 13 யாத1 ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 கி'3ணேகாவ6� ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எண 13 ந&?ெத' , 9.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா%& எ( 13 இ�ல�ப6�ைள? ெத' , 10.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ந�ப6யா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

சா�பவ%வடகைர ேம_%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-7  ேவலா<த�ர� ேரா& , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-8  வட�� அ�ரஹார� 

ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-9  அ�ரஹார� 

கீழ? ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-10  ெத�� 

அ�ரஹார� ெத' , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-11  

வ6Aத5 ேகா�ைட , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

306 306 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப6NZ 

ம?தியப�தி வட�� 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத'எ(-1  சாைல  வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-2   

ஆசாNமா%  ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத'எ(-3  

மாதாL ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307 அர� 

8வ�கப�ள�ெத��ப�தி 

பைழய க��ட� சா�பவ% 

வடகைர ேம_%

1.சா�பவ%வடகைர (சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-1  , 2.சா�பவ%வடகைர 

(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-2  , 3.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 

ெத'எ(-3  , 4.சா�பவ%வடகைர (சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-4  , 

5.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-5  , 6.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) 

வா.எ(-8 ெத'எ(-6 , 7.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-7 , 

8.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-8 , 9.சா�பவ%வடகைர 

(சி.ஊ) வா.எ( 8 ெத'எ( 9 , 10.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 

ெத'எ(-10  , 11.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-11  , 

12.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-9 ெத'எ(-1  , 

13.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-9 ெத'எ(-2  , 14.சா�பவ%வடகைர 

(சிஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-1 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

308 308 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�கிழ�� ப�தி சா�பவ% 

வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 3 ெச�க� ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 4 அரசப Jபனா% ெத' 

, 3.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 10 ெத'எ( 1 ெசL�Aத% 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 10 ெத' 

எ( 2 ேசைனய% கீழ?ெத' , 5.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 10 ெத' 

எ( 3 ெச��யா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

309 309 தLக� 

8வ�கப�ள�சி5ன?த�ப6 

நாடாf%.

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(8வட�� கைடசி ெத' , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(8வட�� ெத' , 3.ெபாRைக 

(வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(8ந&?ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக 

(ஊ) வா.எ(8அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(8ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9கீழ?ெத' , 7.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9��ளகைரெத' , 8.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9ப�ள��Hட?ெத' , 9.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9ந&?ெத' , 10.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(9மாட5 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

310 310 இA8 8வ�கப�ள�ெத�� 

ப�தி கிழ�� பா%?த8 

க�ள��ள�

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 வ6ேவகானAத5 நக% , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 ராஜ01 காAதி நக% , 

3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 காAதி ெத' (கர��ள� 

சாைல) , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 மாட5 ேகாவ6� 

ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 ந&?ெத' , 

6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 காமராஜ% ெத' , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

311 311 இA8 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� ெத�� ப�தி 

கிழ�� பா%?த8 க�ள��ள�

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ேச%Aதமர� ெமய65 ேரா& , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ெபNய ;?தார�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ஆைனமைல 

சா-தா ேகாவ6� ெத' , 5.ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 எம5 ேகாவ6� ெத' 

, 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' 

, 7.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 மாNய�ம5 ேகாவ6� 

ெத��? ெத' , 8.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 மாNய�ம5 

ேகாவ6� கிழ�� ப�தி , 9.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 

க�க5 காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 124 of 135



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

312 312 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�கப�ள�ெத�� க��ட� 

ெபாRைக

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 எ�.ஜி.ஆ% நக% , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 இAதிரா காலன� , 

3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 ந&ப6�ைளயா% 

ேகாய6� ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 ெத�� 

ப6�ைளயா% ேகாய6� ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 

எ( 5 திN�ர�Aதர�ர� காலன� , 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா%& எ( 5 எ-.வ6. கைர சாைல , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

313 313 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�கப�ள�ேகாவ6லா(ட

fா்

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 ேரச5கைட ெத' , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 கீழேம� ெத' , 

3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 ச%T ெத' , 4.ெபாRைக 

(வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 �ப6ரமண6ய�ர� , 5.ெபாRைக (வ.கி 

), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ(  11 ேசAதமர� சாைல , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

314 314 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�கப�ள�வட�� 

க��ட� ெபாRைக

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 1 ெபNய ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 1 ேமல? 

ெத' , 3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 1 சி5ன ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 2 ப�ள�� 

Hட?ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 2 அ(ணா நக% 

, 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 ெமய65 ேரா& , 

7.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 ெத5வட� ெமய65ேரா& , 

8.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 வட�� ெத' , 9.ெபாRைக 

(வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 ந&ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

315 315 அர� 

உய%நிைலப�ள�ம?திய� 

க��ட�, ேவலா<த�ர�.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ(1 காலன� ெத' , 

2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 1 ச;தாய 

கிண�S ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 

1, 2 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி 

),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 2, 3 வா�ட% ேடL ெத' , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 2 ேரச5 கைட 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

316 316 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�க ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேவலா<த�ர�.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 3 ெமய65 ேரா& , 

2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 3 கீழகாலன� , 

3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 3 அ(ணா 

காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

317 317 அர� 

 ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

அல� ஊ%ேம�அழகியா5

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 ;�டாதி 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 

(ஊ) வா.எ( 6 ;ப6டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 

3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 ;ப6டாதி 

அ�ம5 ேகாவ6� ந&? ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 இAதிரா காலன� , 5.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 மYனா�சி�ர� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

318 318 அர� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி வட�� அல� 

ஊ%ேம�அழகியா5

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 

மாண6�க� வா.எ( 7 சா-தா5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 மாண6�க� வா.எ( 7 

;�டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 மாண6�க� வா.எ( 7 ந&? 

ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& 

ெகா(டா5 மாண6�க� வா.எ( 7 ;'க5 ேகாவ6� ெத' , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 

மாண6�க� வா.எ( 7 காலன� , 6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) சி5ன பைனயா5 �ள� வா.எ( 10 வட�� ெத' 

, 7.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) சி5ன பைனயா5 

�ள� வா.எ( 10 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

319 319 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

ப�தி,  ஊ%ேமலழகியா5.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ(.1,3 காAதி வ 0தி 

, 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 2 

கீழப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 2 ஆசாN ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 2 ஆR��� ேரா& , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ(. 2,3,4 ேநதாஜி 

வ 0தி , 6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 3 

ஏ.ஆ%.எ.- காலன� , 7.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) 

வா.எ(. 3 வட�� �8 ெத' , 8.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 4 ேந' வ 0தி , 9.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ(. 4, 5 ப�ள�Hட ெத' எ( 1 , 

10.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 5 ந&?ெத' 

, 11.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 5 ேபா-� 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

320 320 அர� 8வ�கப�ள�ேம��  

ப�தி ஊ%ேமலழகியா5.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 ெபா5வ6ழா 

ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 

வா�ட% ேடL ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ)  

வா%& 1- 2 ப�ள�Hடெத' 1 , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 ;&��? ெத' , 5.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 ெக5ன� வ 0தி , 

6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%&  2 

ப�ள��Hட?ெத' 2 , 7.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) 

வா%& 2 ப(�த% ெத' , 8.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 

(ஊ) வா%& 2 ஆR��� ேரா& , 9.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 மாசான;?8 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

321 321 அர� 8வ�கப�ள�கிழ��  

ப�தி ஊ%ேமலழகியா5.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 

கீழப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 இAதிரா காலன� , 3.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 வட�� �8 ெத' , 

4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 3 காAதி வ 0தி , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 3 ேநதாஜி வ 0தி 

, 6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 3 ஏ.ஆ%.எ-. 

காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

322 322 அர� 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி 

பாலமா%தா(ட�ர�

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத' 1 வட��? ெத' , 

2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 பைழய ப6ரசிெட(� 

ெத' பாலமா%?தா(ட�ர� , 3.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  

வா%& 1 ெத'  2 �(டாள? ெத',  , 4.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& 

(ஊ)  வா%& 1 ெத' 3 �(டாள? ெத'  , 5.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத'  5 வா�ட% ேடL ெத'    , 

6.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத'  6 நாடா% ெத'   , 

7.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத'  7 ேம�{%  

ரய6�ேவ லய5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

323 323 அர� 

8வ�கப�ள�கிழ��ப�தி 

பாலமா%தா(ட�ர�

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 2 ெத'  1 சீதாராம? ேதவ% 

ெத'  , 2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 2 ெத' 2 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 

2 ெத' 3 ெத�� ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ) வா%& 2 ெத'  4 ப�ள�வாச� ெத'  , 5.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 3 ெத' 1  வட�� அ�ரகார� ெத'  , 

6.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 2  கீழ? ெத' 

பாலமா%தா(ட�ர� , 7.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 3 

ெத' 3 ெச�O% காலன�,ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

324 324 அர� ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

கிளாLகா&

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 3 க5ன�மார�ம5 ேகாவ6� 

ெத�� ெத' , 2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 4 

க5ன�மார�ம5 ேகாவ6� வட�� ெத'  , 3.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ) வா%&  4 ஆசாN ெத' , 4.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& 

(ஊ) வா%&  4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 5.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ) வா%&  4 ஈ-வர5 ேகாய6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� 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

325 325 அர� ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� ெத5ப�தி >கிழ�� 

அல� கிளாLகா&

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%&  5 ெப'மா� ேகாவ6� ெத' 

, 2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 5 கீழ?ெத' , 3.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 5 வய�கா�& காலன� , 4.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 6 வரைதய5 கிராம� , 5.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 6 வரைதய5 கிராம� அ�ரகார� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி'மதி.ஷி�பா ப6ரபாகா் சதி3, இ.ஆ.ப.,

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி'ெந�ேவலி
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�ெத�� 
பைழய க��ட�, 
அழக�ப�ர�

1.����க  வல ைச (வ.கி ),  ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4 
ேம�$�ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ),  ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 4 ரய( ேவ ப)ட# ேரா$ , 3.����க  
வல ைச (வ.கி ),  ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4 ந$�ெத' , 
4.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4 
ெத��� ெத' , 5.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 4 வட�� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

2 2

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�,ப(ரதான�
 க��ட�, வட��� ப�தி, 
அழக�ப�ர�

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), 
����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4  ப�ள��-ட�ெத' , 
3.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4  
அ�ம�ேகாவ( ெத' , 4.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 4  டா�ட# கா�ப./$ , 5.����க  
வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4  ேமல �ெத' , 
6.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 4  
ம0ைதெத' , 7.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச 
(ஊ) வா#$ 4  1�ப(ரமண(ய�ர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

3 3

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ேவத��3#கிழ��� 
க��ட�, ேம��� ப�தி

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 2 
ப�ள�வாச  ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 2 ெமய(� ேரா$ , 3.����க  வல ைச 
(வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 2 ப1�ெபா� நக# , 
4.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 2 
ந$�ெத' , 5.����க  வல ைச (வ.கி ),  ����க  வல ைச 
(ஊ) வா#$ 2 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 6.����க  வல ைச 
(வ.கி ),  ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 2 காள�ய�ம� ேகாவ(  
ெத' , 7.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) 
வா#$ 2 காமராஜ# கால ன� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

4 4

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அ5யா�ர�வட��� 
க��ட�

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 
மா6ய�ர� ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 3 கா0தி ெத' , 3.����க  வல ைச (வ.கி ), 
����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 காமராஜ# ெத' , 4.����க  
வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 ஆ89கனா# 
ெத' , 5.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) 
வா#$ 3 ஜடா9ன� ேகாவ(  ெத' , 6.����க  வல ைச (வ.கி 
), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அ5யா�ர�கிழ��� 
க��ட�

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 
ெச ல �பா ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 3 ேமல �ெத' , 3.����க  வல ைச (வ.கி ), 
����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 ���கிண�8� ெத' , 
4.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 
கி.9. ெத' , 5.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச 
(ஊ) வா#$ 3 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 6.����க  வல ைச 
(வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 3 காள�ய�ம� ேகாவ(  
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

6 6

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
����க வல ைசேம�� 
பைழய க��ட� ,ேம�� 
ப�தி

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 
ெமய(�ேரா$ , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச 
ஊ வா#$ 1 ேந'ஜி ெத' , 3.����க  வல ைச (வ.கி ), 
����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 கா0திெத' , 4.����க  
வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 வ('ஷமர�� 
ெத' , 5.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) 
வா#$ 1 பா#வதிய�ம� ேகாவ(  ெத' , 6.����க  வல ைச 
(வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 வ ;ரமா9ன�வ# ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
����க வல ைசேம�� 
பைழய க��ட� கிழ�� 
ப�தி

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 
தி'வ�<வ# ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 1 ெத��ரதவ ;தி , 3.����க  வல ைச (வ.கி 
), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 
4.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 
ேநதாஜி ெத' , 5.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 1 கைல வான# ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

8 8

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
����க வல ைசவட�� 
�திய க��ட�, ேம�� 
ப�தி

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 
ெத���ெத' , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச 
(ஊ) வா#$ 1 வட��ரதவ ;தி , 3.����க  வல ைச (வ.கி ), 
����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 ேமல ரதவ ;தி , 4.����க  
வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 ெத��ரதவ ;தி , 
5.����க  வல ைச (வ.கி ),  ����க  வல ைச (ஊ) வா#$1 
வ(ேவகான0த# ெத' , 6.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 1 ராம#ேகாவ( ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
����க வல ைசவட�� 
�திய க��ட�, ேம�� 
ப�தி, கிழ�� ப�தி

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 
அ/ணாநக# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

10 10

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
����க வல ைசவட�� 
�திய க��ட� =கிழ�� 
ப�தி

1.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 
சி�ரா நக# , 2.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச 
(ஊ) வா#$ 1 பாரதிநக# , 3.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  
வல ைச (ஊ) வா#$ 1 அல >கா#நக# , 4.����க  வல ைச (வ.கி 
), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 சிவ0திநக# , 5.����க  
வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) வா#$ 1 வ(.ேக.எ� 
கால ன� , 6.����க  வல ைச (வ.கி ), ����க  வல ைச (ஊ) 
வா#$ 1 ேக.ஆ# கால ன� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11
�.�.�.ஏ. ெதாட�க�ப�ள�, 
இல Bசிேம�� க��ட�, 
ெத��� ப�க�

1.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 1வ� ெத' வா#$ 1 , 
2.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 6வ� ெத' வா#$ 1 , 
3.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 4வ� ெத' வா#$ 1 , 
4.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 7வ� ெத'  வா#$ 1 , 
5.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� ேமல �பEேச6 1வ� ெத' வா#$ 1 , 
6.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� ேமல �பEேச6 2வ� ெத' வா#$ 1 , 
7.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� ேமல �பEேச6 3வ� ெத' வா#$ 1 , 
8.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� ெத�வட  ெத' வா#$ 1 , 9.இல Bசி 
(ேப) ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 1வ� கால ன� வா#$ 1 , 10.இல Bசி (ேப) 
ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 2வ� கால ன� வா#$ 1 , 11.இல Bசி (ேப) 
ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 3வ� கால ன� வா#$ 1 , 12.இல Bசி (ேப) 
ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 4வ� கால ன� வா#$ 1 , 13.இல Bசி (ேப) 
ெத�காசி ெச>ேகா�ைட ேரா$ வா#$ 1 , 14.இல Bசி (ேப) 
�'நாத�ேகாவ(  ெத' வா#$ 2 , 15.இல Bசி (ேப) �.�.�.ஏ 
ப�ள� ெத' வா#$ 2 , 16.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� கீழ�பEேச6 
2வ� ெத' வா#$ 2 , 17.இல Bசி (ேப) ஜூ�ள� ேமல �பEேச6 
5வ� ெத' வா#$ 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12

இராம1வாமி ப(�ைள 
ேம நிைல �ப�ள�, 
இல Bசிப(ரதான க��ட�, 
ெத�� சரக�, அைற 
எ/ 1

1.இல Bசி (ேப) த>க�ம� ேகாய(  ெத' வா#$ 3 , 2.இல Bசி 
(ேப) ஜூ�ள� கிண�8� ெத' வா#$ 3 , 3.இல Bசி (ேப) 
கா�தவராய� 9$�� ெத' வா#$ 3 , 4.இல Bசி (ேப) 
ெச>ேகா�ைட ெத�காசி ேரா$ வா#$ 4 , 5.இல Bசி (ேப) 
ராமசாமிப(�ைள 2வ� ெத' வா#$ 4 , 6.இல Bசி (ேப) வா#$ 4 
ஜூ�ள� கிண�8�ெத' , 7.இல Bசி (ேப) வா#$ 4 ேவளா# 
ெத�வட  9$��� ெத' , 8.இல Bசி (ேப) வா#$ 4 ேவளா# 
ெத' கீழ�ப�தி , 9.இல Bசி (ேப) வா#$ 4 ேவளா# ெத' 
கீழ�ப�தி , 10.இல Bசி (ேப) வா#$ 4 மாBேசாைல  , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

இராம1வாமி ப(�ைள 
ேம நிைல �ப�ள�, 
இல Bசிப(ரதான க��ட�, 
ந$� ப�தி, அைற எ/ 2

1.இல Bசி (ேப) வா#$ 4 ��றால � ம�ைர சாைல  , 2.இல Bசி 
(ேப) வா#$ 5 ம�ைர ��றால � சாைல  , 3.இல Bசி (ேப) 
இல Bசி ராமசாமி� ப(�ைள 2வ� ெத' கீ+ப�தி , 4.இல Bசி 
(ேப) வா#$ 5 ராமசாமி�ப(�ைள 9த  ெத' , 5.இல Bசி (ேப) 
வா#$ 5 ஜூ�ள� கிண�8�ெத' , 6.இல Bசி (ேப) வா#$ 5 
ராமசாமி�ப(�ைள 2வ� ெத' , 7.இல Bசி (ேப) வா#$ 5 
1டைல மாட� ேகாய(  ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14

இராம1வாமி ப(�ைள 
ேம நிைல �ப�ள�, 
இல Bசிப(ரதான க��ட�, 
வட��� ப�தி, அைற 
எ/ 4

1.இல Bசி (ேப) 1டைல மாட� ேகாய(  ெத' வா#$ 6 , 
2.இல Bசி (ேப) வா#$ 6 ��றால � ம�ைர சாைல  , 3.இல Bசி 
(ேப) வா#$ 6 ஜூ�ள� கிண�8� ெத' , 4.இல Bசி (ேப) 
வட���திய�ம� ேகாய(  2�ெத' வா#$ 6 , 5.இல Bசி (ேப) 
ெச�க��ெத' வா#$ 7 , 6.இல Bசி (ேப) 
வட���திய�ம�ேகாய(  1�ெத' வா#$ 7 , 7.இல Bசி (ேப) 
ேகாமதி நக# வா#$ 7 , 8.இல Bசி (ேப) வா#$ 7 ஜூ�ள� 
கிண�8�ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

15 15

இராம1வாமி ப(�ைள 
ேம நிைல �ப�ள�, 
இல Bசி�திய 
இைண���க��ட�, 
ெத��� ப�தி, அைற 
எ/ 6

1.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 ம�ைர ��றால � ேரா$ , 2.இல Bசி 
(ேப) வா#$ 10 ஜூ�ள� ெத' , 3.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 ஜூ�ள� 
1வ� �8���ெத' ெச வவ(நாயக# ெத' , 4.இல Bசி (ேப) 
வா#$ 10 ஜூ�ள� 2வ� �8��� ெத' , 5.இல Bசி (ேப) வா#$ 
10 இராம1வாமி ேகாவ(  ெத' , 6.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
இராம1வாமி ேகாவ(  2வ� ெத' , 7.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
வா5�கா  2வ� 9$��� ெத' , 8.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
ெப'மா� ேகாவ(  ெத' , 9.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
ஈGவர�ப(�ைள ெத' , 10.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
வா5�காH��� ேபா�� 1வ� 9$�� ெத' , 11.இல Bசி (ேப) 
வா#$ 10 சி>கார ஊரண( 9$��� ெத' , 12.இல Bசி (ேப) 
வா#$ 10 சி>கார ஊரண( ெத' , 13.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
பழன�ய�பப(�ைள 9$��� ெத' , 14.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 
சித�பர� நக# 1� ெத' , 15.இல Bசி (ேப) வா#$ 10 சித�பர� 
நக# 2� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 11 of 122



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16

இராம1வாமி ப(�ைள 
ேம நிைல �ப�ள�, 
இல Bசிவட�� 
இைண�� க��ட� 
கிழ��� ப�தி =வட�� 
பா#�த க��ட� அைற 
எ/ 31

1.இல Bசி (ேப) வா#$ 8 நாராயணசாமி ேகாய(  ெத' , 
2.இல Bசி (ேப) வா#$ 8 உEசி மாகாள�ய�ம� ேகாய(  ெத' , 
3.இல Bசி (ேப) வா#$ 8 ஊரண( 9$��� ெத' , 4.இல Bசி (ேப) 
வா#$ 8 சி�றா�8 வ ;6ய�ம� ச�னதி ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17

இராம1வாமி ப(�ைள 
ேம நிைல �ப�ள�, 
இல Bசிவட�� 
 இைண�� க��ட� 
ேம�� ப�தி வட�� 
பா#�த க��ட� அைற 
எ/ 32

1.இல Bசி (ேப) வா#$ 7 சாைல � ெத' , 2.இல Bசி (ேப) வா#$ 9 
ஜூ�ள� ெத�வட  ெத' , 3.இல Bசி (ேப) வா#$ 9 ஜூ�ள� கீழ 
3வ� ெத' , 4.இல Bசி (ேப) வா#$ 9 1�ள�கைர ப(�ைளயா# 
ேகாய(  ெத' , 5.இல Bசி (ேப) வா#$ 9 சி�றா�8வ ;6 
அ�ம�ேகாய(  1வ� ெத' , 6.இல Bசி (ேப) வா#$ 9 
சி�றா�8வ ;6 அ�ம�ேகாய(  2வ� ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 12 of 122



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

18 18

ஐ.சி.ஈGவர� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
இல Bசிகிழ�� ப�தி 
க��ட�

1.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 ஹ6ஜ�கால ன�, ந$�ெத', 
ெபா�நக#ெத' , 2.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 இல Bசி ெபா�நக# 
ெத' , 3.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 வ ல � சாைல  , 4.இல Bசி (ேப) 
வா#$ 12 ஆதிதிராவ(ட# ���கால ன� , 5.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 
அ�ம� ேகாய(  ெத' , 6.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 கீழேம  
9$���ெத' , 7.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 கீழ�ெத' , 8.இல Bசி 
(ேப) வா#$ 12 கால ன�ெத' , 9.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 
கைடய(ல ி'0� ப(6L� ெத' , 10.இல Bசி (ேப) வா#$ 12 
கி'Mண� ேகாய(  ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ஐ.சி.ஈGவர� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
இல Bசிேம�� க��ட� 
ெத�� ப�தி

1.இல Bசி (ேப) வா#$ 13 9தல ாள� ��ய('�� ெத' , 2.இல Bசி 
(சி.ஊ.) வா#$ 13 வ�ள�N# ெத' , 3.இல Bசி (ேப) வா#$ 13 
இ0திரா நக# , 4.இல Bசி (ேப) வா#$ 13 இ0திரா நக# ேகாய(  
ெத' , 5.இல Bசி (ேப) வா#$ 13 ெத�ற  நக# , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20

கிராம பBசாய�� 
ேசைவ ைமய�ெத�� 
ப�தி ,வட�� ப�தி, 
காசிேமஜ#�ர�

1.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 1 ேநதாஜி ெத' , 
2.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 1 நாராயணசாமி 
ேகாய(  வட�� ெத' , 3.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) 
வா#$ 1 நாடா# ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21

கிராம பBசாய�� 
ேசைவ  ைமய�, 
காசிேமஜ#�ர�ம�திய 
ப�தி கிழ�� ப�தி

1.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 1 
வ ல பவ(நாயக# ேகாய(  ெத' , 2.��றால � (வ.கி) 
காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 2 வ ல பவ(நாயக# ேகாய(  ெத' , 
3.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 2 கா.Eசாமி 
ேகாவ( ெத' , 4.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 3 
கா.Eசாமி ேகாய(  ெத' , 5.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22

இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
காசிேமஜ#�ர��திய 
க��ட�, ேம�� ப�க�, 
ெத�� ப�தி

1.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 3 
சி�ன�ப(�ைளயா# ேகாய(  ெத' , 2.��றால � (வ.கி) 
காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 3 சி�ன�த�ப( ேகாய(  ெத' , 
3.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 3 பாரதி நக# , 
4.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 4 சி�ன� த�ப( 
ேகாவ(  ெத' , 5.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 4 
ெச/பகவ(நாயக# ேகாய(  ெத' , 6.��றால � (வ.கி) 
காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 4 1�ப(ரமண(யசாமி ேகாய(  ெத' , 
7.��றால � (வ.கி) காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 4 
1�ப(ரமண(யசாமி ேகாய(  ெத' , 8.��றால � (வ.கி) 
காசிேமஜ#�ர� (ஊ) வா#$ 5 ��றால � ெச>ேகா�ைட சாைல  , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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
நக6ய ெதாட�க�ப�ள�, 
��றால �ேம�� 
க��ட�, ேம�� ப�தி

1.��றால � (ேப) வா#$ 2 ராமால ய� , 2.��றால � (ேப) வா#$ 3 
ம�தள� பாைற ேரா$ , 3.��றால � (ேப) வா#$ 4 
��றால நாத# ேகாவ(  ேம���ெத' , 4.��றால � (ேப) வா#$ 
6 ெல �1மி�ர� ெத' கிழ�� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24
நக6ய ெதாட�க�ப�ள�, 
��றால �ேம�� 
க��ட�, கிழ�� ப�தி

1.��றால � (ேப) வா#$ 7 ச�னதி ெத' , 2.��றால � (ேப) 
வா#$ 7 ச�னதி ெத' வட�� , 3.��றால � (ேப) வா#$ 7 
ஐ0த'வ( ேரா$ , 4.��றால � (ேப) வா#$ 6 சி�திரசைப வ ;தி , 
5.��றால � (ேப) வா#$ 6 ெச>ேகா�ைடசாைல  , 6.��றால � 
(ேப) வா#$ 8 மய(ேல ாைட எGேட� , 7.��றால � (ேப) வா#$ 5 
O>கா ேரா$ , 8.��றால � (ேப) வா#$ 8 ஜ0த'வ( ேரா$ , 
9.��றால � (ேப) வா#$ 1 ெச>ேகா�ைட சாைல  , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25

பP� நிைன. 
ெதாட�க�ப�ள�, 
��ய('��வட�� 
பைழய க��ட�

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 12 ேல �வ(Nகால ன� ��ய('�� , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 12 ந$� ெத' , 3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 11 
��ய('�� ந$�ெத' , 4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 12 ெத���ெத' 
��ய('�� , 5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 11 ெபா��பண(��ைற 
கால ன� , 6.ேமல கர� (ேப) வா#$ 10 த>க�ம� ேகாவ(  ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26

பP� நிைன. 
ெதாட�க�ப�ள�, 
��ய('��வட�� �திய 
க��ட�, கிழ�� ப�தி

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 11 வட���ெத' ��ய('�� , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 10 காள�ய�ம� ேகாய(  ெத' 
��ய('�� , 3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 10 ச#E ெத' ��ய('�� , 
4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 11 ��றால �சாைல  ��ய('�� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27

ெவ>கடாசல � 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ந�னகர��திய க��ட� 
ேம�� ப�தி

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 9 அ�ம� ேகாவ(  ெத', ந�னகர� , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 10 த>க�ம� ேகாவ(  ெத' , 
3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 7 எ�.ஜி.ஓ. ப(, கால ன� , 4.ேமல கர� (ேப) 
வா#$ 8 வட�� ெத' , 5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 8 இ0திரா நக# , 
6.ேமல கர� (ேப) வா#$ 9 ெத���ெத' , 7.ேமல கர� (ேப) வா#$ 
8 பா#� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

ெவ>கடாசல � 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ந�னகர��திய க��ட� 
கிழ�� ப�தி

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 7 மி�நக# , 2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 7 
ராம#ேகாவ(  ெத' ந�னகர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29

ெவ>கடாசல � 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ந�னகர�பைழய 
க��ட� கிழ�� பா#�த  
ெத�� ப�தி

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 7 ப(�ைளயா#ேகாவ(  ெத' ந�னகர� 
, 2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 6 ெவ>கேடச�ர� 1� ெத' , 
3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 8 பா#� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

30 30

அர1 ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல கர�ேம�� ப�க� 
ெத�� க��ட� ெத�� 
ப�தி அைற எ/ 4

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 5 ப�ள��-ட� ெத' , 2.ேமல கர� (ேப) 
வா#$ 5 பாைற��ள� ெத' , 3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 6 
அ�ரகார� ெத' , 4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 6 ��றால �சாைல  
ெத��ற� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31

அர1 =ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல கர�ேம�� ப�க� 
ெத�� க��ட� ேம�� 
ப�தி அைற எ/ 2

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 6 ெத�ப��ள� ெத' , 2.ேமல கர� (ேப) 
வா#$ 5 ெத���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

அர1 =ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல கர�வட�� ப�க� 
ேம�� க��ட� கிழ�� 
ப�தி அைற எ/ 13  

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 3 9��டாதி அ�ம� ேகாய(  1� ச0� 
2� ச0� , 2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 4 ந$�ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33

அர1 =ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல கர�வட�� ப�க� 
கிழ�� க��ட� கிழ�� 
ப�தி அைற எ/ 3

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 3 வட��� ெத' , 2.ேமல கர� (ேப) 
வா#$ 4 அ�ேப�கா# ெத' , 3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 4 
ெந�களBசிய� ெத' , 4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 4 �ல ேசகரேப6 
, 5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 5 ந$ 9$��� ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

அர1 ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல கர�வட�� ப�க� 
கிழ�� க��ட� கிழ�� 
ப�தி அைற எ/ 2

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 3 த>க�ம� ேகாவ(  ெத' , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 3 ��றால � சாைல  , 3.ேமல கர� (ேப) 
வா#$ 2 அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 
Gேட�பா>�கால ன� 1வ� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

அர1 =ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல கர�வட�� ப�க� 
கிழ�� க��ட� ேம�� 
ப�தி அைற எ/ 1

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 Gேட�பா>�கால ன� 3வ� ெத' , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 Gேட�பா>� கால ன� 4வ� ெத' , 
3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 Gேட�பா>� கால ன� 5வ� ெத' , 
4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 Gேட�பா>� கால ன� 6வ� ெத' , 
5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 Gேட�பா>� கால ன� 6வ� ெத' 
வ(6வா�க� , 6.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 Gேட� பா>� கால ன� 
1� ெத' வ(6வா�க� , 7.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 எழி  நக# , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ேமல கர�பைழயக��ட�, 
வட��� ப�க�

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 5வ� ெத' , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$14 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 4வ� ெத' , 
3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 3வ� ெத' , 
4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 2வ� ெத' , 
5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 13 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 1வ� ெத' , 
6.ேமல கர� (ேப) வா#$ 2 9�ப(டாதி அ�ம� ேகாவ(  வட�� 
ச0� ெத' , 7.ேமல கர� (ேப) வா#$ 2 9�ப(டாதி அ�ம� 
ேகாய(  ெத' , 8.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 வ(ேவகான0தா 1வ� 
ெத' , 9.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 வ(ேவகான0தா 2வ� ெத' , 
10.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 வ(ேவகான0தா 3வ� ெத' , 
11.ேமல கர� (ேப) வா#$ 14 வ(ேவகான0தா 4வ� ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ேமல கர�கிழ�� பா#�த 
ந$� க��ட�

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 1 பாரதிநக# 1வ� ெத' , 2.ேமல கர� 
(ேப) வா#$ 1 பாரதிநக# 2வ� ெத' , 3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 1 
பாரதிநக# 3வ� ெத' , 4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 1 பாரதிநக# 
4வ� ெத' , 5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 1 பாரதிநக# 5வ� ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
ேமல கர�ெத�� �� 
க��ட�

1.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 6வ� ெத' , 
2.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 ெதாைல ேபசி இல ாக ஊழிய#க� 
��ய('��க� , 3.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 
7வ� ெத' , 4.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 8வ� 
ெத' , 5.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 9வ� ெத' , 
6.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 6வ�ெத' 
வ(6வா�க� 1 , 7.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ கால ன� 
6வ�ெத' வ(6வா�க� 2 , 8.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 எ�.ஜி.ஓ 
கால ன� 6வ�ெத' வ(6வா�க� 3 , 9.ேமல கர� (ேப) வா#$ 15 
எ�.ஜி.ஓ கால ன� 6வ�ெத' வ(6வா�க� 4 , 10.ேமல கர� (ேப) 
வா#$ 15 வ(ேவகான0தா 5வ� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39

ஆன0தா 
ெதாட�க�ப�ள�, 
சி0தாமண(ெத�� 
க��ட�

1.ெத�காசி (ந) சி0தாமண( ெத' வா#$ 20 ெத' 5 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40
எG.�.ஏ. ெம�6�ேல ச� 
ேம நிைல ப�ள�, 
ெத�காசிவட�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) கீழஆவண(Rல வ ;தி வா#$ 14 ெத' 8 , 
2.ெத�காசி (ந) கீழரத வ ;தி வா#$ 14 ெத' 7 , 3.ெத�காசி (ந) 
9$�� வ(நாயக# ேகாவ(  ெத' வா#$ 14 ெத' 2 , 
4.ெத�காசி (ந) ெச/பக வ(நாயக# ேகாவ(  ெத' வா#$ 11 
ெத' 4 , 5.ெத�காசி (ந) ேமல  ஆவண( Rல  வ ;தி வா#$ 14 
ெத' 6 , 6.ெத�காசி (ந) ேமல  9�தார�ம� ேகாய(  ெத' 
வா#$ 12 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41
எG.�.ஏ.ெம�6�ேல ஷ�
 ேம நிைல ப�ள�, 
ெத�காசிெத�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ேமல மாசி� ெத' வா#$ 20 ெத' 3 , 2.ெத�காசி 
(ந) ெத�� மாசி� ெத' வா#$ 21 ெத' 1 , 3.ெத�காசி (ந) 
வட��ரத வ ;தி வா#$ 14 ெத' 1 , 4.ெத�காசி (ந) ம�ட�பா� 
ெத' வா#$ 21 ெத' 5 , 5.ெத�காசி (ந) ெப'மா� ேகாவ(  
ெத' வா#$ 21 ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

தி'மதி.மBச�மா� 
அர1 மகள�# 
ேம நிைல �ப�ள� 
ெத�காசி�திய ெத�� 
க��ட� பண(யாள# 
அைற

1.ெத�காசி (ந) எ  ஆ# சாமி பாைளய� வா#$ 6 ெத' 2 கத. 
எ/ 1-341 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

தி'மதி.மBச�மா� 
அர1 ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
ெத�காசிஎG.எG.ஏ 
க��ட� அைற எ/ 47

1.ெத�காசி (ந) எ  ஆ# சாமி பாைளய� வா#$ 6 ெத' 2 கத. 
எ/ 342-954 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44

தி'மதி.மBச�மா� 
அர1 ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிவட�� 
க��ட�, ேம�� ப�தி, 
அைற எ/ 2

1.ெத�காசி (ந) வா#$ 1 ெத' 1 ரய( ேவ ேரா$ , 2.ெத�காசி (ந) 
வா#$ 1 ரய( ேவ கால ன� , 3.ெத�காசி (ந) வா#$ 4 ெத' 1 
ரய( ேவ ேரா$ , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45

தி'மதி.மBச�மா� 
அர1 ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
ெத�காசிவட�� 
க��ட� ந$� ப�தி 
அைற எ/ 4

1.ெத�காசி (ந) ெச>ேகா�ைட ேரா$  வா#$ 5 ெத' 1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46

தி'மதி.மBச�மா� 
அர1 ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிவட�� 
க��ட�,கிழ�� ப�தி , 
அைற எ/ 7  

1.ெத�காசி (ந) ைத�கா ெத' வா#$ 4 ெத' 2 , 2.ெத�காசி (ந) 
ேமல  ஆவண( Rல  வா#$ 20 ெத' 6 ைத�கா ெத' வா#$ 5 
ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47

ஐ.சி.ஈGவர� ப(�ைள 
அர1 ஆ/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�, அைற எ/ 3

1.ெத�காசி (ந) வா#$ 1 தமி+நா$ வ ;�$வசதி வா6ய 
��ய('�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48

ஐ.சி.ஈGவர� ப(�ைள 
அர1 ஆ/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�, அைற எ/ 5

1.ெத�காசி (ந) ச�தி நக# வா#$ 1 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49

ஐ.சி.ஈGவர� ப(�ைள 
அர1 ஆ/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�, அைற எ/ 8

1.ெத�காசி (ந) தமி+நா$ வ ;�$வசதி வா6ய ��ய('�� 
வா#$ 1 ெத' 2 , 2.ெத�காசி (ந) வா#$ 1 தமி+நா$ வ ;�$வசதி 
வா6ய ��ய('�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

தி'வ�<வ# 
ெதாட�க�ப�ள�, 
உைடயா# ெத', 
ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�

1.ெத�காசி (ந) நா��� ெத' வா#$ 3 ெத' 2 , 2.ெத�காசி (ந) 
ரய( ேவ ேம�$� ெத' வா#$ 2 ெத' 1 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51

தி'வ�<வ# 
ெதாட�க�ப�ள�, 
உைடயா# ெத', 
ெத�காசிகிழ��� 
க��ட�

1.ெத�காசி (ந) ம>க�மா சாைல  வா#$ 2 ெத' 2 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

தி'வ�<வ# 
ெதாட�க�ப�ள�, 
உைடயா# ெத', 
ெத�காசிேம�� க��ட�

1.ெத�காசி (ந) உைடயா# ெத' வா#$ 2 ெத' 3 , 2.ெத�காசி (ந) 
ம>க�மா சாைல  வா#$ 2 ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

நகரா�சி 
ச9தாயநல �-ட� 
உைடயா# ெத' 
ெத�காசிநகரா�சி 
ச9தாயநல �-ட�

1.ெத�காசி (ந) கள�ேகா� ெத' வா#$ 3 ெத' 2 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54

அ>க�வா� ைமய� 
ம>க�மா சாைல  
ெத�காசிம>க�மா 
சாைல

1.ெத�காசி (ந) கள�ேகா� ெத' வா#$ 3 ெத' 2 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55

9Gதப(யா ந$நிைல � 
ப�ள�, ெச5ய� �'�க� 
ப�ள� வாச  ெத', 
ெத�காசிேம�� 
க��ட� ெத�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) பாைறய� ெத' வா#$ 10 ெத' 2 , 2.ெத�காசி 
(ந) மனகாவல � ெத' வா#$ 10 ெத' 4 , 3.ெத�காசி (ந) 
9ன�சிப  கால ன� வா#$ 10 ெத' 5 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56

9Gதப(யா ந$நிைல � 
ப�ள�, ெச5ய� �'�க� 
ப�ள� வாச  ெத', 
ெத�காசிேம�� 
க��ட�, வட�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ெசா#ண�ர� ெத' வா#$ 19 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57
ஹமSதியா ந$நிைல � 
ப�ள� ெத�காசிப(ரதான 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) வா#$ 16 ெச5ய� �8�க� ப�ள�வாச  
ெத'ெத' 2 , 2.ெத�காசி (ந) வா#$ 18 ெச5ய� �8�க� 
ப�ள�வாச  ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58
ஹமSதியா ந$நிைல � 
ப�ள� ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�, கிழ��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ேம�$� ெத' வா#$ 10 ெத' 1 , 2.ெத�காசி (ந) 
ெச5ய� �8�க� ப�ள�வாச  ெத' வா#$ 19 ெத' 2 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

59 59
ஹமSதியா ந$நிைல � 
ப�ள� ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�, ந$� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) பாைறய� 2� ெத' வா#$ 10 ெத' 3 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60

அ'�மி� 
ெபா�ன�பல � 
ந$நிைல � ப�ள� 
ெத�காசிேம�� 
க��ட� , ெத�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ந$ேப�ைட� ெத' வா#$ 17 ெத' 4 கத. எ/ 
1-234 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

அ'�மி� 
ெபா�ன�பல � 
ந$நிைல � ப�ள�, 
ெத�காசிேம�� 
க��ட� ந$� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ந$ேப�ைட� ெத' வா#$ 17 ெத' 4 கத. எ/ 
235-530 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62

அ'�மி� 
ெபா�ன�பல � 
ந$நிைல � ப�ள�, 
ெத�காசிப(ரதான 
க��ட�

1.ெத�காசி (ந) ெப6யசாமிேகாவ(  ெத' வா#$ 17 ெத' 1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63

அ'�மி� 
ெபா�ன�பல � 
ந$நிைல � ப�ள�, 
ெத�காசிேம�� 
க��ட� வட�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ம./� ேரா$ , 2.ெத�காசி (ந) ம./� ேரா$ , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிவட�� 
க��ட�, கிழ���ப�தி 
மா��ப� அ'கி 

1.ெத�காசி (ந) கா�$பாவா ப�ள�வாச  ெத' , 2.ெத�காசி (ந) 
ஆபா� ப�ள�வாச  ெத' வா#$ 9 ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிவட�� 
க��ட� ேம�� ப�தி 
மா��ப� அ'கி 

1.ெத�காசி (ந) ம./� ேரா$ கா�$பாவா ப�ள�வாச  ெத' 
வா#$ 16 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிெத�� 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) மைல யா� ெத' வா#$ 7 ெத' 1 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிெத�� 
க��ட� ந$�ப�தி

1.ெத�காசி (ந) மைல யா� ெத' வா#$ 7 ெத' 1 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிெத�� 
க��ட�, கிழ��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) மைல யா� ெத' வா#$ 8 ெத' 1 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிந$ க��ட� 
கிழ�� பாக�

1.ெத�காசி (ந) O>க� வ(நாயக# ேகாவ(  ெத' வா#$ 12 
ெத' 1 , 2.ெத�காசி (ந) ேமல  9�தார�ம� ேகாவ(  ெத' 
வா#$ 12 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

கா�$பாவா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெத�காசிந$ க��ட�, 
ேம�� பாக�

1.ெத�காசி (ந) ெச>�0த# ��� ெத' வா#$ 7 ெத' 3 , 
2.ெத�காசி (ந) ஹ6ஹர வ(நாயக# ேகாவ(  ெத' வா#$ 12 
ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 28 of 122



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள�, 1வாமி 
ச�னதி ெத' 7வ� 
வா#$,ெத�காசிஎG.எG.
ஏ க��ட�, 
வட���ப�க�, ேம��� 
ப�தி

1.ெத�காசி (ந) அ6���கார� ெத' வா#$ 12 ெத' 3 , 
2.ெத�காசி (ந) க�ன�மார�ம� ேகாவ(  ெத' வா#$ 13 ெத' 
5 , 3.ெத�காசி (ந) மைர�காய# ப�ள� வாச  1வ� ெத' வா#$ 
13 ெத' 1 , 4.ெத�காசி (ந) மைர�காய# ப�ள�வாச  2வ� ெத' 
வா#$ 13 ெத' 2 , 5.ெத�காசி (ந) ஐவராஜா ேகாவ(  ெத' 
வா#$ 13 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள�, 1வாமி 
ச�னதி ெத' 7வ� 
வா#$, ெத�காசிகிழ�� 
க��ட�, ெத��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) அ�ம� ச�னதி வா#$ 21 ெத' 4 , 2.ெத�காசி 
(ந) மைல யா� ெத' வா#$ 7 ெத' 1 , 3.ெத�காசி (ந) 1வாமி 
ச�னதி ெத' வா#$ 14 ெத' 3 , 4.ெத�காசி (ந) மைல யா� 
ெத' வா#$ 8 ெத' 1 , 5.ெத�காசி (ந) 1வாமி ச�னதி ெத' 
வா#$ 15 ெத' 3 , 6.ெத�காசி (ந) 1வாமி ச�னதி ெத' வா#$ 
17 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள� 1வாமி 
ச�னதி ெத' வா#$-7 
ெத�காசிகிழ�� 
க��ட� வட��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) வட�� கைடய�ெத' வா#$ 17 ெத' 2 , 
2.ெத�காசி (ந) அ'ணாசல �ர� ெத' வா#$ 15 ெத' 1 , 
3.ெத�காசி (ந) ந$மாதா>ேகாவ(  ெத' வா#$ 15 ெத' 2 , 
4.ெத�காசி (ந) வட�� ஒ�பைன� ெத' வா#$ 15 ெத' 4 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74

ேமல 9�தார�ம� 
ேகாவ(  ெத' 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ெத�காசிெத�� க��ட�

1.ெத�காசி (ந) அரT#ந>ைக அ�ம�ேகாவ(  ெத' வா#$ 11 
ெத' 3 , 2.ெத�காசி (ந) அ�கசாைல  ப(�ைளயா#ேகாவ( ெத' 
வா#$ 11 ெத' 2 , 3.ெத�காசி (ந) -ல �கைட பஜா# வா#$ 11 
ெத' 1 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75
நகரா�சி ெதாட�க�ப�ள�, 
ச�பா� ெத', 
ெத�காசிவட��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) க�ன�மார�ம� ேகாவ(  ெத' வா#$ 14 ெத' 
5 , 2.ெத�காசி (ந) ��� ெத' வா#$ 21 ெத' 6 , 3.ெத�காசி (ந) 
அப(ேசக�ர� ெத' வா#$ 21 ெத' 8 , 4.ெத�காசி (ந) 
அUம0த�ர� ெத' வா#$ 21 ெத' 9 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76
தா�ஸ� 
ெதாட�க�ப�ள� 
ெத�காசிெத�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ெத�� ஒ�பைன�ெத' வா#$ 22 ெத' 1 , 
2.ெத�காசி (ந) ச�பா� ெத' வா#$ 22 ெத' 2 , 3.ெத�காசி (ந) 
ெத�� ெசா�க# ெத' வா#$ 22 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77
தா�ஸ� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ெத�காசிவட�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) வட�� ெசா�க# ெத' வா#$ 22 ெத' 6 , 
2.ெத�காசி (ந) நய(னா# ெத' வா#$ 22 ெத' 4 , 3.ெத�காசி (ந) 
ெத�� கைடய�ெத' வா#$ 22 ெத' 5 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

78 78

சி.எ�.எG. 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அைண�கைர ெத', 
ெத�காசிவட�� 
ப(ரதான க��ட�

1.ெத�காசி (ந) அைண�கைர� ெத' வா#$ 24 ெத' 1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

நகரா�சி 
அHவல க�,ெத�காசிெத
�� க��ட� கிழ�� 
ப�தி

1.ெத�காசி (ந) அைண�கைர� ெத' வா#$ 23 ெத' 1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

சி.எ�.எG. 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அைண�கைர ெத', 
ெத�காசிகிழ�� சரக�

1.ெத�காசி (ந) ச�பா� ெத' வா#$ 23 ெத' 2 , 2.ெத�காசி (ந) 
ஐ0�வ#ண� ெப6ய�ெத' வா#$ 24 ெத' 2 , 3.ெத�காசி (ந) 
ப��க�$ ப�ள�வாச  ெத' வா#$ 24 ெத' 4 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள� 
ெச5ய� �'�க� 
ப�ள�வாச  ெத' . 
வா#$ 9 ெத�காசிெத�� 
க��ட� கிழ�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ெபா�ன��பாைற ெத' வா#$ 18 ெத' 1 , 
2.ெத�காசி (ந) ெச5ய� �'�க� ப�ள�வாச  ெத' வா#$ 18 
ெத' 3 , 3.ெத�காசி (ந) �ள�3ரா� அ5யனா# ேகாய(  ெத' 
வா#$ 18 ெத' 5 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

82 82

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள� 
ெச5ய� �'�க� 
ப�ள�வாச  ெத' 
 வா#$ 9 
ெத�காசிவட�� 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) 9ைகத;� ப�ள�வாச  ெத' வா#$ 18 ெத' 6 , 
2.ெத�காசி (ந) தவள�ர� 1� ெத' வா#$ 18 ெத' 2 , 
3.ெத�காசி (ந) தவள�ர� 2� ெத' வா#$ 18 ெத' 4 , 
4.ெத�காசி (ந) உமேரபாP� ெத' வா#$ 25 ெத' 2 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள� 
ெச5ய� �'�க� 
ப�ள�வாச  ெத' 
 வா#$ 9 
ெத�காசிவட�� 
க��ட� கிழ�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) வட�� கீழ�ேகா5�கா  ெத' வா#$ 25 ெத' 3 
, 2.ெத�காசி (ந) ெத�� கீழ�ேகாய(�கா  ெத' வா#$ 25 ெத' 
4 , 3.ெத�காசி (ந) ெத�� ேமல  ேகாய(�கா  ெத' வா#$ 25 
ெத' 1 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள� 
ெச5ய� �'�க� 
ப�ள�வாச  ெத' 
 வா#$ 9 
ெத�காசிெத�� 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) சி�க0த# ேம�த# ெத' வா#$ 16 ெத' 3 , 
2.ெத�காசி (ந) ப��க�$ 9$��� ெத' வா#$ 24 ெத' 3 , 
3.ெத�காசி (ந) ெத�� கைடய� ெத' வா#$ 24 ெத' 5 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

85 85

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள�, 
மனகாவல � ெத' 
வா#$ 
13,ெத�காசிேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ��மைன 1� ெத' வா#$ 30 ெத' 1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86

நகரா�சி 
ந$நிைல �ப�ள�, 
மனகாவல � ெத' 
வா#$ 13, 
ெத�காசிகிழ��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ��மைன 2� ெத' வா#$ 30 ெத' 2 , 
2.ெத�காசி (ந) கீழ�ேப�ைட� ெத' வா#$ 30 ெத' 3 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87

வ ;ரமா9ன�வ# ஆ#.சி. 
ேம நிைல �ப�ள�, 
சித�பேரGவர# 
ேகாய(  ெத', 
ேமல ��ல ிN#ெத�� 
க��ட�, ேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) 9��டாதிய�ம� ேகாவ(  ெத' வா#$ 28 
ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

வ ;ரமா9ன�வ# ஆ#.சி. 
ேம நிைல �ப�ள�, 
சித�பேரGவர# 
ேகாய(  ெத', 
ேமல ��ல ிN#ெத�� 
க��ட� ந$� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ��மைன 4� ெத' வா#$ 29 ெத' 3 , 
2.ெத�காசி (ந) சித�பேரGவர# ேகாவ(  ெத' வா#$ 29 ெத' 
5 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89

வ ;ரமா9ன�வ# ஆ#.சி. 
ேம நிைல �ப�ள�, 
சித�பேரGவர# 
ேகாய(  ெத', 
ேமல ��ல ிN#ெத�� 
க��ட� கிழ��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) ��மைன 5� ெத' வா#$ 29 ெத' 4 , 
2.ெத�காசி (ந) 9��டாதிய�ம� ேகாவ(  ெத' வா#$ 28 
ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90

�ன�த மி�ேக  ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
 ேமல ��ல ிN#ெத�� 
க��ட� கிழ�� ப�க� 
அைற எ/ 3 
ேம�கில ி'0� கிழ��

1.ெத�காசி (ந) மாதா>ேகாவ(  1�ெத' வா#$ 26  , 2.ெத�காசி 
(ந) ��மைன 3ஆ� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

91 91

�ன�த மி�ேக  ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
 ேமல ��ல ிN#கிழ��� 
க��ட� வட��� ப�க�

1.ெத�காசி (ந) மாதா>ேகாவ(  1�ெத' வா#$ 28 ெத' 1 , 
2.ெத�காசி (ந) மாதா>ேகாவ(  2�ெத' வா#$ 28 ெத' 2 , 
3.ெத�காசி (ந) மாதா>ேகாவ(  3வ� ெத' வா#$ 29 ெத'1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92
�ன�த பா�திமா 
ெதாட�க�ப�ள�, ஆசா� 
நக# ெத�காசிஆசா� நக#

1.ெத�காசி (ந) ஆசா� நக# வா#$ 27 ெத' 5 , 2.ெத�காசி (ந) 
ஆசா� நக# கால ன� வா#$ 27 ெத' 6 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
உEசிமாகாள�ய�ம� 
ேகாய(  1� ெத', 
கீழ��ல ிN#ெத��� 
க��ட� =கிழ�� ப�க�

1.ெத�காசி (ந) உEசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ(  1�ெத' வா#$ 31 
ெத' 4 , 2.ெத�காசி (ந) �ல ி���� வ(நாயக#ேகாவ(  ெத' 
வா#$ 31 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
உEசிமாகாள�ய�ம� 
ேகாய(  1� ெத', 
கீழ��ல ிN#கிழ�� 
க��ட� =கிழ�� ப�க�

1.ெத�காசி (ந) உEசி மாகாள�ய�ம� ேகாவ(  2� ெத'  
வா#$ 32 ெத' 1 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95

ஆ#.சி.ெதாட�க�ப�ள�, 
உEசிமாகாள�ய�ம� 
ேகாய(  1� ெத', 
கீழ��ல ிN#ெத�� 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) உEசிமாகாள�ய�ம� ேகாய(  4� ெத' வா#$ 
32 ெத' 2 , 2.ெத�காசி (ந) உEசிமாகாள�ய�ம�ேகாவ(  5� 
ெத' வா#$ 32 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96
இ0� ேம நிைல �ப�ள�, 
கீழ��ல ிN#ேம�� �திய 
க��ட�, ெத��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) உEசிமகாள�ய�ம� ேகாவ(  3� ெத' வா#$ 33 
ெத' 1 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97
இ0� ேம நிைல �ப�ள�, 
கீழ��ல ிN#ேம�� �திய 
க��ட� வட�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) உEசிமாகாள�ய�ம� 1வ� ெத' வா#$ 31 ெத' 
4 , 2.ெத�காசி (ந) �ல ி���� வ(நாயக# ேகாவ(  ெத' வா#$ 
31 ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98
இ0� ேம நிைல �ப�ள�, 
கீழ��ல ிN#ேம�� �திய 
க��ட� , வட��� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) காமராஜ# ெத' வா#$ 33 ெத' 3 , 2.ெத�காசி (ந) 
�ல ிN# ெத' வா#$ 33 ெத' 2 , 3.ெத�காசி (ந) ேந' ெத' 
வா#$ 33 ெத' 5 , 4.ெத�காசி (ந) அறிஞ# அ/ணா ெத' 
வா#$ 33 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

99 99

ெசய(�� மி�ேக  
ெப/க� ேம  நிைல � 
ப�ள� 
,ேமல ��ல ிNா்�ன�த 
ேமா◌ி ப(ளா� ,கிழ�� 
க��ட� , ெத�� ப�தி

1.ெத�காசி (ந) கீழ�பாைளய� ெத' வா#$ 26 ெத' 2 , 
2.ெத�காசி (ந) �ல ேசகரநாத# ேகாவ(  ெத' வா#$ 27 ெத' 3 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100

ெசய(�� மி�ேக  
ெப/க� ேம  நிைல � 
ப�ள�ெத�� க��ட� 
ேம�� ப�தி 
ேமல ��ல ிNா்

1.ெத�காசி (ந) அைண�கைர�ெத' வா#$ 27 ெத' 1 , 
2.ெத�காசி (ந) கீழ�பாைளய� ெத' வா#$ 27 ெத' 2 , 
3.ெத�காசி (ந) கீழ9�தார�ம� ேகாவ(  ெத' வா#$ 27 ெத' 
4 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101
ல �1மி ெதாட�க�ப�ள�, 
பா�ட�ப��ெத�� 
க��ட�

1.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) வா#$ 1 �வர� கால ன� , 
2.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) வா#$ 1 கா0தி கால ன� , 
3.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) வா#$ 1 இ0திராகால ன� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102
ல �1மி ெதாட�க�ப�ள�, 
பா�ட�ப��வட��� 
க��ட� கிழ�� ப�தி

1.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) வா#$ 2 ராஜ;Z கால ன� , 
2.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) வா#$ 2 பாரதிவ ;தி , 
3.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) வா#$ 3 9��டாதி 
அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 4.பா�ட�ப�� (வ.கி) பா�ட�ப�� (ஊ) 
வா#$ 4 காள�ய�ம� ேகாவ(  ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103

கிராம பBசாய�� 
ேசைவ ைமய� 
,ஆய(ர�ேப6ெத�� 
க��ட� ந$�ப�தி 
வட�� ப�க�

1.ஆய(ர�ேப6 (வ.கி) ஆய(ர�ேப6 (ஊ) வா#$ 2 �3# , 
2.ஆய(ர�ேப6 (வ.கி) ஆய(ர�ேப6 (ஊ) வா#$ 2 ெத�� மறவ# 
ெத' , 3.பா�ட�ப�� (வ.கி) ஆய(ர�ேப6(ஊ) வா#$ 1 
ப/ைணய� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104

கிராம பBசாய�� 
ேசைவ ைமய� 
,ஆய(ர�ேப6ெத�� 
க��ட� கிழ�� பா#�த 
ேம�� ப�க�

1.பா�ட�ப�� (வ.கி) ஆய(ர�ேப6(ஊ) வா#$ 3 பா�ட�ப�� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�. 
அ>கராய��ள�அ>கரா
ய��ள�

1.ஆய(ர�ேப6(வ.கி) ஆய(ர�ேப6 (ஊ) வா#$ 3 ெச/பகாேதவ( 
ெத' , 2.ஆய(ர�ேப6(வ.கி) ஆய(ர�ேப6 (ஊ) வா#$ 3 அ>கராய� 
�ள� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106
�.�.�.ஏ.ந$நிைல �ப�ள�, 
கா�ைகய[#ெத�� 
ப�தி

1.சி ல ைர��ர. (வ.கி) சி ல ைர��ர. (ஊ) வா#$ 2 
9��மாைல �ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107
�.�.�.ஏ.ந$நிைல �ப�ள�, 
கா�ைகய[#வட�� 
ப�தி

1.சி ல ைர��ர. (வ.கி) சி ல ைர��ர. (ஊ) வா#$ 3 
�8�கி�டா[# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

வ(ேவகான0தா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம�தள�பாைறெத�� 
க��ட� ேம�� ப�தி 
ெத�� ப�க�

1.சி ல ைர��ர. (வ.கி) சி ல ைர��ர. (ஊ) வா#$ 1 மாரேன6 
தி6-ட�ர� , 2.ம�தள�பாைற (வ.கி) ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 
2 த>க�ம� ேகாய(  ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109
அ>க�வா� ைமய� 
ம�தள�பாைற ஊரா�சி 
,ஆசா� நக#ஆசா� நக#

1.ம�தள�பாைற (வ.கி) ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 2 9�� 
வ(நாயக#�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

வ(ேவகான0தா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம�தள�பாைறெத�� 
க��ட�, ேம��� ப�க�, 
ந$� ப�தி

1.ம�தள�பாைற (வ.கி) ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 2 
ப�ள�வாச  ெத' , 2.ம�தள�பாைற (வ.கி) ம�தள�பாைற (ஊ) 
வா#$ 1 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 3.ம�தள�பாைற (வ.கி) 
ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 1 9��டாதி அ�ம� ேகாவ(  
ெத' , 4.ம�தள�பாைற (வ.கி) ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 1 
ச0தனமா6ய�ம� ேகாய(  ெத' , 5.ம�தள�பாைற (வ.கி) 
ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 1 நாராயணசாமி ேகாவ(  ெத' , 
6.ம�தள�பாைற (வ.கி) ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 1 மா69�� 
அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 7.ம�தள�பாைற (வ.கி) 
ம�தள�பாைற (ஊ) வா#$ 1 கால சாமி ேகாவ(  ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111

வ(ேவகான0தா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம�தள�பாைறெத��� 
க��ட�, கிழ��� ப�தி

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 2 
கா0தி�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112

வ(ேவகான0தா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம�தள�பாைற�திய 
ெத�� க��ட�, 
ேம���ப�தி

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 4 
க�$���தைக பEேச6 , 2.�ணராமந \# (வ.கி) 
�ணராமந \# (ஊ) வா#$ 3 மகாராஜ�ர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113

அர1 ேம நிைல �ப�ள� 
� Hகா�$வல ைசவ(ைள
யா�$ 
ைமதான�திH�ள 
ேம�� �திய க��ட�

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 14 ப(ளா� 7 
� H�கா�$வல ைச , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114

அர1 ேம நிைல �ப�ள� 
� Hகா�$வல ைசவட�
� க��ட� ந$�ப�தி , 
கிழ�� பாக� 
 ஆ5.-ட� ப(��ற�

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 14 ப(ளா� 8 
� H�கா�$வல ைச , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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
அர1 ேம நிைல �ப�ள�, 
� H�கா�$வல ைசேம�
� பைழய க��ட�

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 3 ப(ளா� 6 
9�ப(ல ிN# , 2.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) 
வா#$ 4 ப(ளா� 6 � H�கா�$வல ைச , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
க/டம>கல � 
�ள�Eசி�ள��திய 
க��ட� ெத�� பாக�

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 3 ப(ளா� 4 
க/டம>கல � , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
க/டம>கல � 
�ள�Eசி�ள��திய 
க��ட� வட�� ப�தி

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) வா#$ 3 ப(ளா� 5 
�ள�Eசி�ள� , 2.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) 
வா#$ 3 ப(ளா� 5 அ'0ததியா#�ர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

�.�.�.ஏ. ந$நிைல � 
ப�ள�, 
ேமல ெமBஞான�ர�வட�
� க��ட�

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 
இராமல ி>க�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

119 119

�.�.�.ஏ. ந$நிைல � 
ப�ள�, 
ேமல ெமBஞான�ர��திய
 க��ட� ேம�� ப�தி

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 
ஆ# சி ச#E ெத' , 2.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# 
(ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 மட�3# ேரா$ , 3.�ணராமந \# (வ.கி) 
�ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 அ/ணா ெத' , 
4.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 
ெகப( ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120

�.�.�.ஏ. ந$நிைல � 
ப�ள�, 
ேமல ெமBஞான�ர��திய
 க��ட� கிழ�� ப�தி

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 
சி எG ஐ ச#E ெத' , 2.�ணராமந \# (வ.கி) 
�ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 2 ப/ைணவ(ைள ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121
]கா0தி வ(�யாசாைல , 
கடேபாக�திப(ரதானக��
ட�, 9� ப�தி

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 
வ(ஜயராகவ�ேப6 , 2.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# 
(ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 கடேபாக�தி , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122
]கா0தி வ(�யாசாைல , 
கடேபாக�திேம��� 
க��ட�

1.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 1 
�ேபரப��ன� , 2.�ணராமந \# (வ.கி) �ணராமந \# (ஊ) 
ப(ளா� 1 வா#$ 1 ேவ�ைட�கார��ள� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

123 123

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
சைடய�ப�ர��திய 
க��ட�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 3 
சைடய�ப�ர� , 2.�ல ேசகர�ப�� வ.கி �ல ேசகர�ப�� ஊ 
ப(ளா� 3 சைடய�ப�ர� , 3.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) 
�ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2 ேமல  சிவஞான�ர� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

� � � ஏ 
ந$நிைல �ப�ள�, 
�8�பல ா�ேப6ெத�� 
க��ட�, கிழ��� ப�தி

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 9 
சிவஞான�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125

� � � ஏ 
ந$நிைல �ப�ள�, 
�8�பல ா�ேப6ெத�� 
க��ட� வட��� ப�தி

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 9 
�8�பல ா�ேப6 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126

� � � ஏ 
ந$நிைல �ப�ள�, 
�8�பல ா�ேப6ெத�� 
க��ட�, ேம��� ப�தி

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 10 
ெப'�பைனN# , 2.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) 
ப(ளா� 10 ேந'நக# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

127 127

பBசாய�� Nன�ய� 
�வ�க ப�ள� 
அய��8�பல ா�ேப6ப(ர
தான க��ட�, வட��� 
ப�க�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 5 
சிவல ி>கப��, தி6-ட�ர�, ச9�திர�ர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128

பBசாய�� Nன�ய� 
�வ�க ப�ள� அய� 
�8�பல ா�ேப6ப(ரதான 
க��ட� ெத�� ப�தி

1.�ல ேசகர�ப�� வ.கி �ல ேசகர�ப�� ஊ ப(ளா� 4 
�ல ேசகர[# கைடய��நாடா# ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

ஊரா�சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள�, அய� 
�8�பல ா�ேப6கிைள 
க��ட�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 8 
�8�பல ாேப6 ஆ+வா#ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130

ஊரா�சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள�, அய� 
 �8�பல ா�ேப6ப(ரதான 
க��ட�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 6 ெசவ0தி 
1�ப(ரமண(யப�� , 2.�ல ேசகர�ப�� (ஊ) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) 
ப(ளா� 7 �8�பல ாேப6 உல காசி�ர� ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

131 131

ெபா�Uசாமி 
ஆர�ப�ப�ள�, 
�ல ேசகர�ப��ேம�� 
சரக�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) ப(ளா� 1 
�ல ேசகர�ப�� , 2.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) 
ப(ளா� 2 �ல ேசகர�ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� காமரா^ 
நக# (வட��) 
பா_#ச�திர�வட�� 
க��ட�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) பா_#ச�திர� 
காமராஜநக# வட�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133

வ�டார க வ( 
அHவல க�.காமரா^ 
நக# (வட��) 
பா_#ச�திர�ெத�� 
க��ட�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) பா_#ச�திர� 
ச0ேதாM நக#, தாவ ;� நக#. எழி  நக#. , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134

ஔைவயா# அர1 
ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
பா_#ச�திர�வட�� 
ப�க� கிழ�� ப�தி , 
வடகிழ�� க��ட�

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) வா#$ 4 ப(ளா� 10 
பா_#ச�திர�, காமரா^ நக# , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

135 135

ஔைவயா# அர1 
ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
பா_#ச�திர�வட�� 
க��ட� வடகிழ�� ப�தி

1.�ல ேசகர�ப�� (வ.கி) �ல ேசகர�ப�� (ஊ) வா#$ 4 ப(ளா� 10 
பா_#ச�திர�, ெச வ வ(நாயக�ர�, ேக.சி.� நக#. 
ராமச0திரப�டண� வட�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

ஔைவயா# அர1 
ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
பா_#ச�திர�ெத�� 
ப�க� கிழ�� க��ட� 
வட�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 13 
�'சாமி�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137

ஔைவயா# அர1 
ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
பா_#ச�திர�ெத�� 
ப�தி, ேம�� க��ட� 
வட�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 14 
பா_#ச�திர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

138 138

ஔைவயா# அர1 
ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
பா_#ச�திர�ெத�� 
ப�க� ேம�� க��ட� 
ெத�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 14 காமரா^ 
நக# ெத�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139

ஔைவயா# அர1 
ெப/க� 
ேம நிைல �ப�ள� 
பா_#ச�திர�ெத�� 
ப�க� கிழ�� க��ட� 
ெத�� =ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 14 
க \ரண( , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140
�.�.�.ஏ.ெதாட�க�ப�ள�, 
க \ரண(ெத�� 
க��ட�

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 4 ப(ளா� 12 
க \ரண( , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141
�.�.�.ஏ.ெதாட�க�ப�ள�, 
க \ரண(கிழ�� 
க��ட�

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 4 ப(ளா� 11 
சி�ன�த�ப( நாடா#ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142
இ0� ந$நிைல �ப�ள� 
சிவநாடா[#ேம�� 
ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) தி'மல ா�ர� வா#$ 3 
ப(ளா� 5 , 2.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) ராமநாத�ர� 
வா#$ 3 ப(ளா� 5 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 47 of 122



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

143 143
இ0� ந$நிைல �ப�ள� 
சிவநாடா[#கிழ�� 
ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) வா#$ 4 ப(ளா� 6 
சிவநாடா[# , 2.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) வா#$ 3 
ப(ளா� 7 ஐய[# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144
இ0� ந$நிைல �ப�ள� 
மட�3#ெத�� பைழய 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 3 
மட�3#,ெப6யக/a�ப�� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145
இ0� ந$நிைல �ப�ள� 
மட�3#ெத�� பைழய 
க��ட�, கிழ�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 4 
ெவ/ண(N# , 2.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) வா#$ 4 
ப(ளா� 8 Oைசயா�தா�ப�� , 3.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# 
(ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 2 ராஜ;Z கால ன� , 4.க \ரண( (வ.கி) 
சிவநாடா[# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 3 அ'0ததிய# ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
ராமEச0திரப�டண�ராமE
ச0திரப�டண�

1.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) ராமச0திர ப��ண� 
வா#$ 1 ப(ளா� 1 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

147 147
இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
மட�3#ேம�� �திய 
க��ட�

1.க \ரண( (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) மட�3# 
1�ப(ரமண(ய�ர� வா#$ 1 ப(ளா�  2 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148
அ�� ெதாட�க�ப�ள� 
ெச��N#கிழ�� க��ட�

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 2 ெச��N# , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149
அ�� ெதாட�க�ப�ள� 
ெச��N#ந$� க��ட� 
கிழ�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 3 
ேவHமய(  ப�� , 2.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 1 
ப(ளா� 3 அ'0ததிய# ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150
அ�� ெதாட�க�ப�ள�, 
ெச��N#ந$� க��ட� 
ேம�� ப�தி

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 4 
பைனய��ப�� , 2.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 3 
ப(ளா� 5 மா�தி'கா.ைடயா#ப�� , 3.க \ரண( (வ.கி) 
க \ரண( (ஊ) வா#$ 3 ப(ளா� 5 மாடநாடா#ப�� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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
அ�� ெதாட�க�ப�ள�, 
ெச��N#ேம�� க��ட�

1.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 3 ப(ளா� 6 
பBசா/�N# , 2.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) வா#$ 3 
ப(ளா� 6 ேவத��3# , 3.க \ரண( (வ.கி) க \ரண( (ஊ) 
வா#$ 3 ப(ளா� 7 மைல யராம�ர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152

இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
ெவ�ள�பைனேயறி�ப��
ேம�� க��ட�, 
வட��� ப�க�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) சீதாராமப�� ப(ளா� 5 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

இ0� ேம நிைல �ப�ள�, 
ெவ�ள�பைனேயறி�ப��
ேம�� க��ட�, 
வட��� ப�க�

 , 2.தி�பண�ப�� (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 கண�க 
நாடா#ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154
இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
ெவ�ள�பைனேயறி�ப��
கிழ�� க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 8 நாடா�க/a 
ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

155 155

இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
ெவ�ள�பைனேயறி�ப��
ேம�� க��ட�, ெத��� 
ப�க�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 9 
ெவ�ளபைனேயறிப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156

�.�.�.ஏ. ெதாட�க�ப�ள� 
த;� மSனா�சி�ர��திய 
க��ட� ேம�� ப�தி 
வட�� பா#�த�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2 
வ(ைனத;#�தநாடா#ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157

�.�.�.ஏ. ெதாட�க�ப�ள�, 
தி�.மSனா�சி�ர��திய 
க��ட� கிழ�� ப�தி 
வட�� பா#�த

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) ப(ளா� 5 மSனா�சி�ர� 
, 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

அர1 உய#நிைல � ப�ள�, 
வ(ைனத;#�தநாடா#ப��
ேம�� ப�க� வட�� 
ப�தி கிழ��� பா#�த 
�திய க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) ப(ளா� 1 வ(ைனத;#�த 
நாடா# ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

அர1 உய#நிைல � ப�ள�, 
வ(ைனத;#�தநாடா#ப��வ
ட��� ப�க� 
���க��ட� ேம��� 
ப�தி

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) ப(ளா� 1 வ(ைனத;#�த 
நாடா# ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160

அர1 உய#நிைல � ப�ள� 
வ(ைனத;#�தநாடா#ப��வ
ட�� ப�க�, கிழ�� 
ப�தி, ெத�� பா#�த 
�திய க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) தி�பண�ப�� ப(ளா� 
4 , 2.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) வ�ன�ய10தர�ர� 
ப(ளா� 6 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

அர1 உய#நிைல � ப�ள� 
வ(ைனத;#�த 
நாடா#ப��ேம�� ப�க� 
ெத�� ப�தி,  கிழ�� 
பா◌ா◌்�த �திய க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) ஆ6ய>கா_# ப(ளா� 
7 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

162 162

இ0� ந$நிைல �ப�ள� 
ெச�ன தா����ள�கிழ
�� பா#�த வட�� 
பைழய க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) 
ெச0ெந தா����ள� வா#$ 10 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163

இ0� ந$நிைல �ப�ள� 
ெச�ன தா����ள�கிழ
�� பா#�த ெத�� �திய 
க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) நா�டா#ப�� வா#$ 
11 , 2.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) 
ெச0ெந தா����ள� வா#$ 12 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164
இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
1�ப[#வட��� 
க��ட�

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) ப(ளா� 8 
வ ;ர��திரநாடா[#, ந ல மாடநாடா[#, தைல வ[# , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165
இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
1�ப[#ெத��� 
க��ட�, வட��� ப�தி

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) ப(ளா� 9 1�ப[# , 
2.தி�பண�ப�� (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) ப(ளா� 9 Oவb# , 
3.தி�பண�ப�� (வ.கி) சிவநாடா[# (ஊ) ப(ளா� 7 ஐ5ய[# , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

�ன�த அ'ள�ப# 
ேம நிைல �ப�ள� 
ஆ.ைடயா[#வட�� 
�� க��ட� கிழ�� 
பாக� ெத�� 9க�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 6 க'ேவ  
நாடா# ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167

�ன�த அ'ள�ப# 
ேம நிைல �ப�ள� 
ஆ.ைடயா[#வட�� 
�திய க��ட� ெத�� 
பா#�த ேம�� ப�தி

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 7 
ஆ.ைடசிவ�ப�� , 2.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப�� (ஊ) 
ப(ளா� 13 ைவ�தில ி>க�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168

�ன�த அ'ள�ப# 
ேம நிைல �ப�ள� 
ஆ.ைடயா[#ப(ரதான 
க��ட� வட�� சரக� 
கிழ�� ப�க� அைற 
எ/ 1

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 9 
ஐய�ப�ப�� , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
வா#$ 9 மாட�க/aப�� , 3.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) 
ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 9 ம'தன�N# , 4.ஆ.ைடயா[# 
(வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 9 சாைல �N# , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�. 
ெகா/ட\#கிழ�� 
பா#�த ேம�� க��ட�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 10 
உைடயா#ப�� , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
வா#$ 10 ெகா/ட\# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

170 170

�ன�த அ'ள�ப# 
ேம நிைல �ப�ள� 
ஆ.ைடயா[#ப(ரதான 
க��ட� ேம�� ப�க� 
அைற எ/ 5

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
ஆ.ைடசிவ�ப�� ைக�ெகா/டா[# வா#$ 8 , 
2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) சித�பரநாடா# 
ெத' வா#$ 9 , 3.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
த;#�தார�ப�ர� வா#$ 9 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171

பா.ஆ.ெபா.நா. அர1 
உய#நிைல �ப�ள�, 
மா�ய[#ெத�� 
க��ட� ேம�� ப�தி

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 4 
மா�வ ;ரராகவ�ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

பா.ஆ.ெபா.நா. அர1 
உய#நிைல �ப�ள�, 
மா�ய[#ெத�� 
க��ட� கிழ�� பாக�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 5 
க'ேவ நாடா[# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173
அ'ணாசல னா# 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ெபா�ய[#ேம�� ப�க�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 11 �3# , 
2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 11 
ெபா�ய[# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174
அ'ணாசல னா# 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ெபா�ய[#கிழ�� ப�க�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 12 
ெபா�ய[# , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
வா#$ 13 ெல �1மி ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

175 175
இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
சி�னநாடா[#ெத�� 
சரக�, ெத��� ப�தி

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 2 
1�ப(ரமண(ய�ர� , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
வா#$ 2 அழ�ெப'மா��ர� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176

ஊரா�சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள� 
ம'த�N#-$த  
வ��� க��ட� வட�� 
பா#�த�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 1 
ம'த�N# , 2.ஆ.ைடயா[#(வ.கி) ஆ.ைடயா[#(ஊ) வா#$ 1 
ெப'மா��ர� , 3.ஆ.ைடயா[#(வ.கி) ஆ.ைடயா[#(ஊ) 
வா#$ 1 சால �N# , 4.ஆ.ைடயா[#(வ.கி) ஆ.ைடயா[#(ஊ) 
வா#$ 1 சி�னக/a�ப�� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177
இ0� ந$நிைல �ப�ள�, 
சி�னநாடா[#ேம�� 
க��ட�, வட��� ப�தி

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) வா#$ 3 
மா6ச[# , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) ஆ.ைடயா[# (ஊ) 
வா#$ 3 ேகா�ைடவ(ைளN# , 3.ஆ.ைடயா[#(வ.கி) 
ஆ.ைடயா[#(ஊ) வா#$ 2 ராய�பநாடா[# , 
4.ஆ.ைடயா[#(வ.கி) ஆ.ைடயா[#(ஊ) வா#$ 2 
ச0தன�மா#ப�� , 5.ஆ.ைடயா[#(வ.கி) ஆ.ைடயா[#(ஊ) 
வா#$ 3 சி�னநாடா[# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

178 178

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள� 
அ6ய�ப�ர�கிழ�� 
பா#�த கிழ�� க��ட�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) வா#$ 7 
ர�மான�யா�ர� , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) 
வா#$ 9 ர�மான�யா�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள� 
அ6ய�ப�ர�கிழ�� 
பா#�த ேம�� க��ட�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) வா#$ 3 அ6ய�ப�ர� 
, 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) வா#$ 7 
பல ேவசநாடா#ப�� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள�, 
அ6ய�ப�ர�ெத�� 
சரக�, வட��� பா#�த 
கிழ�� க��ட�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) வா#$ 1 
சிவைசல [# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள�, 
அ6ய�ப�ர�ெத�� 
சரக� ேம�� க��ட� 
-$த  ப�ள� க��ட�

1.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) வா#$ 2 
கீழஅ6ய�ப�ர� , 2.ஆ.ைடயா[# (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) 
வா#$ 3 வட�� மாைல  T��ப�� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182
ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள�, 
திரவ(யநக#வட�� ப�தி

1.தி�பண�ப�� (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 திரவ(யநக# , 
2.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப��(ஊ) ப(ளா� 14 
இராமநாத�ர� , 3.தி�பண�ப�� (வ.கி) அ6ய�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 
4 தவசிநக# , 4.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப��(ஊ) ப(ளா� 14 
காமரா^ நக# , 5.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப��(ஊ) ப(ளா� 4 
9'ேகச�ர� , 6.தி�பண�ப�� (வ.கி) தி�பண�ப��(ஊ) ப(ளா� 4 
எ ைல ��ள� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183

எE.எ�.ேக.எ� 
பா/�ய� 
வ(�தியாசாைல  
பா�டா�றிEசி9க�� 
ப�தி

1.பா�டா�றிEசி (வ.கி) பா�டா�றிEசி (ஊ) ப(ளா� 1 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184

எE.எ�.ேக.எ� 
பா/�ய� 
வ(�தியாசாைல  
பா�டா�றிEசிந$� 
க��ட�

1.பா�டா�றிEசி (வ.கி) பா�டா�றிEசி (ஊ) ப(ளா� 2 , 
2.பா�டா�றிEசி (வ.கி) பா�டா�றிEசி (ஊ) ப(ளா� 3 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185

அரசின# 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ேமல �பா_#கிழ��� 
க��ட�

1.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 1 
சைடய�ப�ர� வடப�தி , 2.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# 
(ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 1 ேமல �கிராம� , 3.ேமல �பா_# (வ.கி) 
ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 2 கீழ�கிராம� , 
4.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 3 வ.உ.சி 
ெத' , 5.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 1 ப(ளா� 4 
வ�ன�ய#ெத' , 6.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 1 
ப(ளா� 4  பா ப/ைண�ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186
அர1 ேம நிைல �ப�ள�, 
ேமல �பா_#ேம��� 
க��ட�

1.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 5 
த>க�ம� ேகாவ(  வட��� ெத' , 2.ேமல �பா_# (வ.கி) 
ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 5 ேவ�ப� அ�ம� ேகாவ(  
ெத' , 3.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 5 
ஏமகால  ேபா�தி ேகாவ(  ெத' , 4.ேமல �பா_# (வ.கி) 
ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 6 த>க�ம� ேகாவ(  ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

187 187

அர1 ேம நிைல �ப�ள� 
ேமல �பா_#வட�� 
க��ட� ெத�� ப�தி 
த/ண;# ெதா��அ'கி 

1.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 2 ப(ளா� 7 
சாைல � ெத' , 2.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 2 
 ப(ளா� 8 ஒ�த�பைனய�யா� ேகாவ(  ெத' , 3.ேமல �பா_# 
(வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) வா#$ 4 ப(ளா� 11 ேமல �கால ன� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188
�ழ0ைதக� நல  ைமய� 
  ேமல �பா_#ேமல �பா_
#

1.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) ப(ளா� 8 ேபாG� 
ஆப)G ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189
பBசாய�� அHவல க�, 
 ேமல �பா_# ப(ளா� 
9,ம�திய பாக�

1.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) ப(ளா� 9 ப�ள��-ட� 
ெத' , 2.ேமல �பா_# (வ.கி) ேமல �பா_# (ஊ) ப(ளா� 10 இ0திரா 
நக# , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள� 
தி'Eசி�ற�பல ��திய 
க��ட� வட�� ப�தி

1.தி'Eசி�ற�பல � (வ.கி) தி'Eசி�ற�பல � (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 
1 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள� 
தி'Eசி�ற�பல ��திய 
க��ட� ெத�� ப�தி

1.தி'Eசி�ற�பல � (வ.கி) தி'Eசி�ற�பல � (ஊ) ப(ளா� 2  
வா#$ 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, ெத�� 
ரதவ ;தி, 
10தரபா/�ய�ர��திய 
க��ட� வட�� ப�தி 
கிழ�� ப�க�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ம0ைத ெத' வட�ப�தி வா#$ 13 , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) யாதவ# இைண��� ெத' வா#$ 13 , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) யாதவ# ெத' வா#$ 13 , 
4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) நாடா# ெத' ெத�ப�தி வா#$ 13 , 
5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ��� ெத' வா#$ 16 , 
6.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ம0ைதெத' ெத�ப�தி வா#$ 12 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

193 193

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, ெத�� 
ரதவ ;தி, 
10தரபா/�ய�ர��திய 
க��ட�, வட��� ப�தி, 
ேம��� ப�க�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) பானா# ெத' வா#$ 15 , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) இைண�� ெத' வா#$ 15 , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) க யாண( �ர� வா#$ 14 ெத' 4 , 
4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) 9��Eசாமி ேகாய(  ெத' வா#$ 15 
ெத' 1 , 5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ெத��ரதவ ;தி மறவ# ெத' 
வா#$ 15 , 6.10தரபா/�ய�ர� (ேப) அ'0ததிய# கால ன� வா#$ 
12 ெத' 1 , 7.10தரபா/�ய�ர� (ேப) மறவ# ெத' வா#$ 12 , 
8.10தரபா/�ய�ர� (ேப) நாடா# ெத' வடப�தி வா#$ 14 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194
ேபPரா�சி அHவல க� 
10தரபா/�ய�ர�ேம��
 பாக�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 8 ெத' 6 இைண��� ெத' , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 11 ெத' 1 டானா� ெத' , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 ெத' 6 அ'0தியா# 
இைண�� ெத' , 4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 8 மிஷ� 
ேகாவ(  ெத' , 5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 ந$�ெத' , 
6.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 மத�� ெத' , 
7.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 �ள��� ெத' , 
8.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 அ'0ததியா# கால ன� , 
9.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 ேட> ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

195 195

ேதசிய �ழ0ைத 
ெதாழில ாளா் ைமய� 
 10தரபா/�ய�ர�ஊரா�
சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள� ெத�� 
ரத வ ;தி அ'கி 

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 8 மிஷ� ேகாவ(  ெத' , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 8 �ள� ெத' , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 வ/ணா# ெத' , 
4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 8 மிஷ� ேகாய(  இைண�� 
ெத' , 5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 ெப�ைட��ள� ெத' 
, 6.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 7 ேமல �பEேச6 ச0� , 
7.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 7 �றவ# ெத' , 
8.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 9 ச>கில ி மாட� ேகாவ(  
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க� ப�ள�, ெத�� 
ரதவ ;தி, 
10தரபா/�ய�ர�கிழ��
 க��ட� ேம�� ப�க�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) மாற�பாைற ெத' வா#$ 5 ெத' 3 , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ப�ப� ெத' வா#$ 10 ெத' 1 , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) பEேச6 ேமல � ெத' வா#$ 10 ெத' 
2 , 4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ெத�காசி இைண�� ெத' வா#$ 
10 ெத' 3 , 5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) ேமல �பEேச6 
ெத���ெத' வா#$ 10 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, ெத�� 
ரதவ ;தி, 
10தரபா/�ய�ர�கிழ��
�க��ட� ந$�ப�தி

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 11 கால ன� 3வ� ெத' , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) மாற�பாைற ெத' வா#$ 6 ெத' 2 , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) மாற�பாைற ெத' வா#$ 7 ெத' 1 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

198 198

�ழ0ைதக� ைமய�, 
10தரபா/�ய�ர�ஊரா�
சி ஒ�றிய 
�வ�க�ப�ள� அ'கி 

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 3 R�பனா# ெத' , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 3 ����க  ெத' , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 3 ெத�� ரத வ ;தி , 
4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 3 சாைல �ெத' வடப�தி , 
5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 4 �ள�த�� ெத' , 
6.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 4 வ/ணா# ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 
ரத வ ;தி 
10தரபா/�ய�ர�கிழ��
 ப�க� பைழய க��ட�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 4 நாவ(த# ெத' , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 6 ெமய(�ேரா$ , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 11 ஆ�8�ெத' , 
4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 4 சாைல  ெத' ெத� ப�தி , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 
ரத வ ;தி 
10தரபா/�ய�ர�ேம��
 ப�தி பைழய க��ட�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 1 ச�னதி ெத' , 
2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 2 வ(நாயக�ர� ெத' , 
3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 2 �� ெத' , 
4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 1 ேமல �கிராம� வட��� 
ெத' , 5.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 15 மாட� ெத' , 
6.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 2 அ�ம�ேகாய(  ெத�வட  
ெத' , 7.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 2 அ�ம� ேகாவ(  
கிழேம  ெத' , 8.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 2 வட�� ரத 
வ ;தி , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� ெத�� 
ரத வ ;தி 
10தரபா/�ய�ர�கிழ��
 க��ட� கிழ�� ப�க�

1.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 2 -�தா�Eசி அ�ம� 
ேகாய(  ெத' , 2.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 15 நாவ(த# 
ெத' வட�� ப�தி , 3.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 5 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 4.10தரபா/�ய�ர� (ேப) வா#$ 
15 நாவ(த# ெத' ெத�ப�தி , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள� 
�வர>கா$வட�� 
க��ட� ெத�� பாக�

1.ெவ�ளகா  (வ.கி) கீழெவ�ளகா  (ஊ) வா#$ 2 �வர>கா$ , 
2.ெவ�ளகா  (வ.கி) கீழெவ�ளகா  (ஊ) வா#$ 3 �வர>கா$ , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள� 
ெவ�ளகா கிழ�� 
க��ட�. ெத�� பாக�

1.ெவ�ளகா  (வ.கி) கீழெவ�ளகா  (ஊ) வா#$ 1 வட�� 
கால ன� கீழெவ�ளகா  , 2.ெவ�ளகா  (வ.கி) கீழெவ�ளகா  
(ஊ) வா#$ 1 கீழ�கால ன� ெத���ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ெவ�ளகா �திய 
க��ட� ேம�� பாக�

1.ெவ�ளகா  (வ,கி) இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) ப(�ைளயா# 
ேகாவ(  ெத' , 2.ெவ�ளகா  (வ,கி) இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) 
வட��வாச  ெச வ( அ�ம�ேகாவ(  ெத' , 3.ெவ�ளகா  
(வ,.கி) இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) ஏகா�பரகாமா�சி 
அ�ம�ேகாவ(  ெத' , 4.ெவ�ளகா  (வ,கி) 
இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) ��அ�ம�ேகாவ(  ெத' , 
5.ெவ�ளகா  (வ,கி) இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) 9��டாதி 
அ�ம�ேகாவ(  ெத��ெத' , 6.ெவ�ளகா  (வ,கி) 
இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) அ�ேப�கா# ெத' , 7.ெவ�ளகா  
(வ,கி) இனா�ெவ�ளகா  (ஊ) 9��டாதி அ�ம�ேகாவ(  
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205
இ0� �வ�க� ப�ள�, 
இராஜபா/�பைழய 
க��ட�, ேம�� பாக�

1.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராஜபா/� (ஊ) 1�ப(ரமண(ய1வாமி 
ேகாவ( ெத' , 2.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராஜபா/� (ஊ) 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 3.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராஜபா/� 
(ஊ) ெத���ெத' , 4.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராஜபா/� (ஊ) 
ப/ைண� ேதா�ட� ெத' , 5.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராஜபா/� 
(ஊ) ெமய(�ேரா$ , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206
இ0� �வ�க� ப�ள�, 
இராஜபா/�பைழய 
க��ட� ம�திய பாக�

1.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராசபா/� (ஊ) ப(ளா� 3 ேதவ# வட�� 
ெத' , 2.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராசபா/� (ஊ) ப(ளா� 2 க யாண( 
அ�ம�ேகாவ(  ெத' , 3.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராசபா/� (ஊ) 
கீழேம$ ��ய('�� ெச��ல ிப�டண� , 4.ெவ�ளகா  (வ,கி) 
ராசபா/� (ஊ) ெச��ல ிப�டண� ஈGவ6 அ�ம�ேகாய(  
ெத' , 5.ெவ�ளகா  (வ,கி) ராசபா/� (ஊ) ெச��ல ிப�டண� 
கால ன� வட���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207

ர�னா ந$நிைல �ப�ள�, 
இ. 
மSனா�சி�ர�வடேம�� 
க��ட� ெத�� ப�தி

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 7 பா_#ச�திர� ேரா$ , 2.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 7 �'>காவன� ந$�ெத' , 3.1ர/ைட (வ.கி) 
�'>காவன� ெத���ெத' வா#$ 7 , 4.இைடய#தவைண (ஊ) 
1ர/ைட (வ.கி) இைடய#தவைண வட���ெத' வா#$ 2 , 
5.இைடய#தவைண (ஊ) 1ர/ைட (வ.கி) இைடய#தவைண 
ெத���ெத' வா#$ 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208
ர�னா ந$நிைல �ப�ள� 
இ.மSனா�சி�ர�வட�� 
க��ட�, வட�� ப�தி

1.1ர/ைட 2 (வ.கி) இைடய#தவைண (ஊ) வா#$ 2 ெத' 1,2 
வட���ெத' இைடய#தவைண , 2.1ர/ைட 2 (வ.கி) 
இைடய#தவைண (ஊ) மிஷ� ேகாய(  ெத' வா#$ 2 , 
3.1ர/ைட 2 (வ.கி) இைடய#தவைண (ஊ) க�ன�ய�ம� 
ேகாவ(  ெத' வா#$ 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

ர�னா ந$நிைல �ப�ள� 
இ. 
மSனா�சி�ர�வட��ேம�
� க��ட� வட�� பாக�

1.1ர/ைட 2 (வ.கி) இைடய#தவைண (ஊ) வா#$ 2 ெத' 1 
ெத���ெத' , 2.1ர/ைட 2 (வ.கி) இைடய#தவைண (ஊ) 
இராம#ேகாய(  வட���ெத' வா#$ 2 , 3.1ர/ைட 2 (வ.கி) 
இைடய#தவைண (ஊ) 1�ப(ரமண(யசாமி ேகாய(  ெத' வா#$ 
2 , 4.1ர/ைட 2 (வ.கி) இைடய#தவைண (ஊ) இராம# ேகாவ(  
ெத���ெத' வா#$ 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210

அரசின# 
ேம நிைல �ப�ள� 
 வ ;ரேகரள��3#ேம�� 
க��ட� வட�� பாக� 
தைர தள� (நபா#$ 
க��ட�)

1.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி) வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(�ைளயா# 
ேகாவ(  ெத' , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) 
தாயா#ேதா�� ெத�� ெத'. , 3.வ ;ரேகரள��3# 
(வ,கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) தாயா# ேதா�� வட�� ெத'. , 
4.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) வா5�கா  
அ�ெத'. , 5.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) 
ேகாவ(0தேப6 ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

அரசின# 
ேம நிைல �ப�ள� 
வ ;ரேகரள��3#வட�திய 
க��ட� ேம��ப�தி

1.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) உய#நிைல �ப�ள� 
ெத'. , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) 
இராஜேகாபால ேப6 ேரா$. , 3.வ ;ரேகரள��3# 
(வ,கி)வ ;ரேகரள��3# (ஊ) �ல ால # ெத'. , 
4.வ ;ரேகரள��3#(வ,கி),வ ;ரேகரள��3#(ஊ) வட��ெத'. , 
5.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ல ா0த#க ெத' , 
6.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) இ0திராநக#. , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212

அரசின# 
ேம நிைல �ப�ள�, 
வ ;ரேகரள��3# வட�� 
�திய க��ட� ைமய� 
பாக�

1.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி) வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 1 
அர/மைன கீழ�ெத' , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி) 
வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 1 நவந;தகி'Mண� ேகாவ(  
ெத' , 3.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி) வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 1 
தாயா# ேதா�� ேரா$ , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213

அரசின# 
ேம நிைல �ப�ள�, 
வ ;ரேகரள��3#ைமய� 
 க��ட�(�திய) ெத�� 
பாக� (தைர தள�)

1.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி) வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 2 ம'��வ 
ப(�ைளயா#ேகாவ(  ெத' , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி) 
வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 2 ேவத�ேகாவ(  ெத' , 
3.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி) வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 3 
ேவத�ேகாவ(  வட���ெத' , 4.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி) 
வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 3 வட���ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

214 214
ஆ#.சி ெதாட�க�ப�ள�, 
வ ;ரேகரள��3#கிழ�� 
பாக�

1.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 4 வ ;ராண� 
ேரா$ , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 4 
வா�ட# ேட>� ேரா$ , 3.வ ;ரேகரள��3# 
(வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 4 ப�ள�வாச  ெத' , 
4.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 5 
ராமல ி>க� ச0� ெத' , 5.வ ;ரேகரள��3# (வ,கி), 
வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 5 ெத�ன�ப(�ைள ெத' , 
6.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 5 �ற�கைட 
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215
ஆ#.சி ெதாட�க�ப�ள�, 
வ ;ரேகரள��3#ேம�� 
பாக�

1.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 6 
பா�திர�கைட ெத' , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# 
(ஊ) ப(ளா� 6 1�ப(ரமண(யசாமி ேகாவ(  ெத' , 
3.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 7 
உEசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ(  ெத' , 4.வ ;ரேகரள��3# 
(வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 7 நா�டாைம வட��� ெத' 
, 5.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 7 
நா�டாைம ெத���ெத' , 6.வ ;ரேகரள��3# 
(வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 7 உய#நிைல �ப�ள� ெத' , 
7.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) ப(ளா� 7 
வா5�கா  அ� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
கல ி>க�ப��ேம�� 
க��ட�

1.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) கல ி>க�ப�� 
ெத��ெத' , 2.வ ;ரேகரள��3# (வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) 
கல ி>க�ப�� வட�� ெத' , 3.வ ;ரேகரள��3# 
(வ.கி),வ ;ரேகரள��3# (ஊ) இராம[# ெத���ெத' , 
4.வ ;ரேகரள��3#(வ.கி), வ ;ரேகரள��3#(ஊ) இராம[# 
வட���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

217 217

�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
இராஜேகாபால ேப6ப(ரதா
ன க��ட�, கிழ��� 
பாக�

1.இராஜேகாபால ேப6 (வ,கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) கீழ�ெத' , 
2.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ராம# 
ேகாவ(  ெத' , 3.இராஜேகாபால ேப6 (வ,கி) இராஜேகாபால ேப6 
(ஊ) ஆ#.சி.ச#Eெத' 1 , 4.இராஜேகாபால ேப6 (வ,கி) 
இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ஆ#.சி ச#Eெத' 2 , 
5.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) சி.எG.ஐ. 
ச#E ெத���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
இராஜேகாபால ேப6ேம��
 க��ட�

1.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) அ'0ததிய# 
ெத' , 2.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) 
சி.எG.ஐ. ச#E ெத' , 3.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) 
இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) சி.எG.ஐ. ச#E ேமல �ெத', 
வட���ெத', ேவளா# ெத' , 4.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) 
இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) காமரா^ நக# கால ன� , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

219 219
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
இராஜேகாபால ேப6ப(ரதா
ன க��ட� ேம�� பாக�

1.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 4 
இராஜேகாபால ேப6 வட���ெத' ெச��யா#ெத' , 
2.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 4 
ேமல  இராஜேகாபால ேப6 ெத��ெத' கால ன� , 
3.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 4 
ேமல இராஜேகாபால ேப6 சி.எG.ஐ.ச#E ப(ளா� ெத' , 
4.இராஜேகாபால �ேப6 (வ.கி) இராஜேகாபால �ேப6(ஊ) ப(ளா� 4 
ேசாசிய# ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
இராஜேகாபால ேப6ப(ரதா
ன க��ட� ந$� பாக�

1.இராஜேகாபால ேப6 (வ,கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 5 
சி.எG.ஐ ச#E வட��ெத' , 2.இராஜேகாபால ேப6 (வ,கி) 
இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 5 அ'0திய# ெத' , 
3.இராஜேகாபால ேப6 (வ,கி) இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 5 
9தல ியா# ெத' , 4.இராஜேகாபால ேப6 (வ.கி) 
இராஜேகாபால ேப6 (ஊ) ப(ளா� 5 ேகா�ைட அ/ணாநக# , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

221 221
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
பர>��றா�ர�ெத�� 
க��ட� ந$� பாக�

1.வா�N# (வ,கி) வா�N#(ஊ) ப(ளா� 2 ம'��ர� ெத��ெத' , 
2.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 ம'��ர� ந$�ெத' , 
3.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 ம'��ர� 
வட���ெத' , 4.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 
ம'��ர� ேமல  வட���ெத' , 5.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) 
ப(ளா� 2 ம'��ர� ேமல  ெத���ெத' , 6.வா�N# (வ.கி) 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 பர>��றா�ர� ேமல  வட���ெத' , 
7.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 பர>��றா�ர� 
கீழவட���ெத' , 8.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 
பர>��றா�ர� கீழ�ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

222 222
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
பர>��றா�ர�வட�� 
க��ட�, கிழ�� பாக�

1.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 பர>��றா�ர� 
ம'��ர� ெமய(�ேரா$ , 2.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 
3 பர>��றா�ர� ம'��ர� ேமல �ெத' 3 , 3.வா�N# (வ.கி) 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 பர>��றா�ர� ம'��ர� ேமல �ெத'  
2 , 4.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 பர>��றா�ர� 
ேமல �ெத' 1 , 5.வா�N# (வ,கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 3 
பர>��றா�ர� ந$�ெத' , 6.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) 
ப(ளா� 4 பர>��றா�ர� ேமல �ெத' , 7.வா�N#(வ.கி) 
வா�N#(ஊ) ப(ளா� 4 பர>��றா�ர� ெத��ெத' 1 , 8.வா�N# 
(வ,கி), வா�N# (ஊ) ப(ளா� 4 பர>��றா�ர� ெத��ெத' 2 , 
9.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 4 பர>��றா�ர� 
கீழ�ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

223 223
ஆ#.சி. ந$நிைல �ப�ள� 
 ம6யதா5�ர�ெத�� 
க��ட� கிழ��� பாக�

1.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 வடகிழ�� ெத' , 
2.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 வட�� ெத' , 3.வா�N# 
(வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 கீழ� ெத' , 4.வா�N# (வ.கி), 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 ெத�� ெத' , 5.வா�N# (வ.கி) வா�N# 
(ஊ) ப(ளா� 2 ம6யதா5�ர� ேரா�$�ெத' , 6.வா�N# (வ.கி) 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 ம6யதா5�ர� ேமல �ெத' , 7.வா�N# 
(வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 ம6யதா5�ர� ந$ெமய(�ெத' , 
8.வா�N# (வ,கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 2 ம6யதா5�ர� 
கீழெத��ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224
ச9தாய-ட�, 
வா�N#வட��� 
க��ட� கிழ�� பாக�

1.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 கீழ�ெத' , 2.வா�N# 
(வ.கி),வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 கீழEச0� ெத' , 3.வா�N# (வ.கி), 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 வட��� ெத' , 4.வா�N# (வ.கி) 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 5.வா�N# (வ.கி) 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 6.வா�N# 
(வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 ந$�ெத' , 7.வா�N# (வ.கி) 
வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 ேமல �ெத' , 8.வா�N# (வ.கி) வா�N# 
(ஊ) ப(ளா� 1 9$��� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

225 225
ச9தாய-ட�, 
வா�N#வட�� க��ட� 
ேம�� பாக�

1.வா�N# (வ.கி) வா�N#(ஊ) ப(ளா� 1 ஆ#.சி.ேகாவ(  ெத' , 
2.வா�N# (வ.கி), வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 த/ண;# கிண�8 ெத' 
, 3.வா�N# (வ,கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 பா ப/ைண�ெத' , 
4.வா�N# (வ.கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 ெத���ெத' , 5.வா�N# 
(வ,கி) வா�N# (ஊ) ப(ளா� 1 கால ன��ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226
�.�.�.ஏ ெதாட�க�ப�ள�, 
அEச>��ட�வடேம���
க��ட�

1.அEச>��ட� (வ.கி),அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 
வட���ெத' 1 , 2.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) 
ப(ளா� 1 வா#$ 1 வட���ெத' 2 , 3.அEச>��ட� (வ.கி), 
அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 கீழ�ெத' 1 , 
4.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 
ேமல �ெத' , 5.அEச>��ட� (வ.கி),அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 1 
வா#$ 1 அEச>��ட� ெமய(�ெத' , 6.அEச>��ட� (வ.கி), 
அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 ேரா$ , 7.அEச>��ட� 
(வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 1 வா#$ 1 கீழ�ெத' 2 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

227 227
�.�.�.ஏ ெதாட�க�ப�ள�, 
அEச>��ட�வடேம�� 
க��ட�

1.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 2 
ெத�வட  ெத' , 2.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) 
ப(ளா� 2 வா#$ 2 அEச>��ட� ெமய(�ெத' 2 , 
3.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 2 
ெத���ெத'1 , 4.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 
2 வா#$ 2 ேமல �ெத' 1 , 5.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� 
(ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 2 ேமல �ெத' 2 , 6.அEச>��ட� (வ.கி), 
அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 2 கீழ�ெத' 3 , 
7.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 2 
ெத���ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

228 228

ேஜாதி ெதாட�க�ப�ள� 
ல �1மி�ர�, 
அEச>��ட�ெத�� 
க��ட� ேம�� பாக�

1.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 
ெல �1மி�ர� ெத�வட  ெத' , 2.அEச>��ட� (வ.கி), 
அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 ெல �1மி�ர� 
ெமய(�ேரா$ , 3.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 
3 வா#$ 3 ெல �1மி�ர� வட�� ெத' , 4.அEச>��ட� (வ.கி), 
அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 ல �1மி�ர� ெத�� ெத' , 
5.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 
ல �1மி�ர� ேமல �ெத' , 6.அEச>��ட� (வ,கி), அEச>��ட� 
(ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 ல �1மி�ர� கீழேம ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

229 229
அ>க�வா� 
க��ட�அEச>��ட�

1.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 
ல �1மி�ர� ராஜிZ நக# , 2.அEச>��ட� (வ,கி), அEச>��ட� 
(ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 ல �1மி�ர� ெத��ெத' 1 , 
3.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 
ல �1மி�ர� ெத��ெத' 2 , 4.அEச>��ட� 
(வ.கி),அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 3 வா#$ 3 ல �1மி�ர� 
ெத��ெத' 3 , 5.அEச>��ட� (வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 
2 வா#$ 2 அEச>��ட� ெத�வட  ெத' 1 , 6.அEச>��ட� 
(வ.கி), அEச>��ட� (ஊ) ப(ளா� 2 வா#$ 2 அEச>��ட� 
ெத�வட  ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
க'வ0தாேம�� 
க��ட�, வட��� பாக�

1.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 1 ெத���ெத' 2 
வட���ெத' , 2.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 1 
ப�திரகாள�ய�ம� ேகாவ( ெத' , 3.க'வ0தா (வ,கி), க'வ0தா 
(ஊ) ப(ளா� 3 சி.எG.ஐ ச#E ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
க'வ0தாேம�� 
க��ட� =ெத��� பாக�

1.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 3 ஆ#.சி. ச#Eெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

232 232
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
க'வ0தாகிழ�� 
க��ட�, வட�� பாக�

1.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 2 ப(�ைளயா# ேகாவ(  
ெத' , 2.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 2 ச#E ெத' 
வட�� , 3.க'வ0தா (வ,கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 2 ச#E ெத' , 
4.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 ெத��ெத' , 
5.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 ெத��ெத' 1 , 
6.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 ெத��ெத' 2 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
க'வ0தாகிழ�� 
க��ட�, ெத��� பாக�

1.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 ெத��ெத' 3 , 
2.க'வ0தா (வ,கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 வட��ெத' , 
3.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 ந$�ெத' , 
4.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 4 ெத��ெத' 4 , 
5.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 5 ஊ��மைல ேரா$ , 
6.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 5 அ'0ததிய# ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
ேசாைல ேச6கிழ�� 
க��ட�, வட��� பாக�

1.க'வ0தா (வ,கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 6 ேசாைல Eேச6 
ராம#ேகாவ( ெத' , 2.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 7 
ேசாைல Eேச6 ேமல �ெத' , 3.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) 
ப(ளா� 8 ேசாைல Eேச6 ெமா�ைடய�சாமிெத' , 4.க'வ0தா 
(வ,கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 8 ஏ1ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

235 235
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
ேசாைல ேச6ேம�� 
க��ட�, வட��� பாக�

1.க'வ0தா (வ,கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 9 ேவதேகாய(  
வட���ெத' , 2.க'வ0தா (வ,கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 9 
ேம�$�ெத' , 3.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 9 
இல >காமண( அ�ம� ேகாவ( ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236
�.�.�.ஏ ந$நிைல �ப�ள�, 
ேசாைல ேச6ேம�� 
க��ட� ெத�� பாக�

1.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 10 காமராஜ# சாைல  , 
2.க'வ0தா (வ.கி), க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 10 அ�ேப�கா# 
ெத��ெத' , 3.க'வ0தா (வ.கி),க'வ0தா (ஊ) ப(ளா� 10 
அ�ேப�கா# வட���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

ஏ.வ( நாயக� 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ஊ��மைல ேம��� 
பாக�

1.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 1 காள�ய�ம� 
ேகாவ(  ெத' , 2.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 2 
பாரதிநக# ெத' , 3.ஊ��மைல  (வ.கி).ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 1 
கால ன� ெத' , 4.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 2 
9�ப(டாதிய�ம� ேகாவ(  ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

238 238
�.�.�.ஏ ெதாட�க�ப�ள�, 
ஊ��மைல ேம�� 
க��ட�, வட�� பாக�

1.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல (ஊ) வா#$ 3 ஓைட�ெத' , 
2.ஊ��மைல  (வ,கி), ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 3,4 நாடா# ெத' , 
3.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 4 மE1வ ;�$�ெத' 
, 4.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 6 
காைர�கைட�ெத' , 5.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) 
வா#$ 6 சி.எG.ஐ ெத' , 6.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) 
வா#$ 6 ப�ள�வாச  ெத' , 7.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  
(ஊ) வா#$ 6 உ�தமி ேகாவ(  ெத' , 8.ஊ��மைல  
(வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 6 பைழய ஊரா�சி ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239
�.�.�.ஏ ெதாட�க�ப�ள� 
ஊ��மைல ேம�� 
க��ட�, ெத�� பாக�

1.ஊ��மைல  (வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 காைர�கைட� 
ெத' , 2.ஊ��மைல  (வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) ம/டப� ெத' , 
3.ஊ��மைல  (வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 
தி'ெந ேவல ிேரா$ ெத' , 4.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  
(ஊ) ப(ளா� 5 கி'Mணா நக# , 5.ஊ��மைல  (வ,கி), ஊ��மைல  
(ஊ) ப(ளா� 5 வ/ணா# ெத'. , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

240 240

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
ஊ��மைல ெத�� 
க��ட� ேம�� பாக�

1.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 ஆசா6 ெத'. , 
2.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 ெந�� 
ெபா�ட ெத'. , 3.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 
உEசிமாகாள� அ�ம�ேகாவ( ெத'. , 4.ஊ��மைல  
(வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 மறவ# கால ன� ெத'. , 
5.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 ��னவன� 
��ட� ெத'. , 6.ஊ��மைல  (வ.கி).ஊ��மைல  (ஊ) ப(ளா� 5 
ச>கர�ேகாவ(  ேரா$ ெத'. , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241
ஆ#.சி ந$நிைல �ப�ள� 
ஊ��மைல வட��� 
க��ட�, கிழ��� பாக�

1.ஊ��மைல  (வ,கி), ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 7 ெச��யா# ெத' 
, 2.ஊ��மைல  (வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 7,9 ப�ள�வாச  
ெத' , 3.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 8,12 
ெந$�க  ெத' , 4.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல (ஊ) வா#$ 8,9 
அர/மைன�ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

242 242
ஆ#.சி ந$நிைல �ப�ள� 
ஊ��மைல வட���க��
ட�, ேம�� பாக�

1.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 8,9 மட���ெத' , 
2.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 9,10 பைழய 
ஊரா�சிெத' , 3.ஊ��மைல  (வ.கி), ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 10 
ப./$ெதாcெத' , 4.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) 
வா#$ 10 ச>கர�ேகாவ( ேரா$ ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243
ஆ#.சி ந$நிைல �ப�ள� 
ஊ��மைல ெத�� 
க��ட�, ேம��� பாக�

1.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 11 ச>கர� 
ேகாவ(  ேரா$ ெத' , 2.ஊ��மைல  (வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) 
வா#$ 11,14 ெந$>க  ெத' , 3.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  
(ஊ) வா#$ 9 ப./$ ெத' , 4.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  
(ஊ) வா#$ 13,14 அர/மைன� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244
ஆ#.சி ந$நிைல �ப�ள�, 
ஊ��மைல �திய கிழ�� 
க��ட� கிழ�� பாக� =

1.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 13,14 ேம�� 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 2.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  
(ஊ) வா#$ 14 எ�G.வ(.எ�. ெத' , 3.ஊ��மைல  (வ.கி), 
ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 14 ேபாdG Gேடஷ� ெத' , 
4.ஊ��மைல  (வ.கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 14 பாேவ0த# நக# , 
5.ஊ��மைல  (வ,கி),ஊ��மைல  (ஊ) வா#$ 14 ெச��யா# ெத' 
, 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

245 245

தி' ச/9கா 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ேமல ம'த�ப�ர�கிழ���
 க��ட�, ேம�� பாக�

1.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) வா#$ 1 
�#�காேகாவ(  ெத' , 2.ேமல ம'த�ப�ர� (வ,கி), 
ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) வா#$ 1 கீழ�ெத' , 3.ேமல ம'த�ப�ர� 
(வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) வா#$ 1 வட���ெத' , 
4.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) வா#$ 1 
ேம���ெத' , 5.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� 
(ஊ). வா#$ 1 ெத���ெத' , 6.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), 
ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) வா#$ 1 கால ன�வ ;�$�ெத' , 
7.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ). வா#$ 1 
எ�.ஜி.ஆ#. நக# , 8.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� 
(ஊ) வா#$ 2 ெநாEசி�ள� வட���ெத' , 9.ேமல ம'த�ப�ர� 
(வ,கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) வா#$ 2 ெநாEசி�ள� 
ெத���ெத' , 10.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி),ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) 
வா#$ 2 ெநாEசி�ள� கால ன� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 87 of 122



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

246 246

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
�றிBசா�ள�ேம��� 
க��ட�

1.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 
�றிBசா��ள� வட�� ெத' , 2.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), 
ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 ெத��ெத' , 
3.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 
கால ன� ெத' , 4.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) 
ப(ளா� 5 ச/9கா�ர� வட���ெத' , 5.ேமல ம'த�ப�ர� 
(வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 ச/9கா�ர� 
ெத���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ந$நிைல �ப�ள�, 
அ/ணாமைல ��3#வட�
�� க��ட�

1.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 3 
அ/ணாமைல �3# வட��ெத' , 2.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), 
ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 3,4 அ/ணாமைல �3# 
ெத��ெத'. , 3.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) 
ப(ளா� 3,4 அ/ணாமைல �3# ேம��ெத'. , 
4.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ). ப(ளா� 3 
அ/ணாமைல �3# ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத'. , 
5.ேமல ம'த�ப�ர� (வ.கி), ேமல ம'த�ப�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 
அ/ணாமைல �3# கால ன� ெத'. , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�
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222   ெத�காசி 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

248 248

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� ஆ#. 
நவந;திகி'Mண�ர�ந$� 
க��ட�

1.நவந;தகி'Mண�ர� (வ.கி), நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ). ப(ளா� 1 
ெசவ\# வட�� ெத' , 2.நவந;தகி'Mண�ர� 
(வ,கி),நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ). ப(ளா� 1 ெசவ\# 
ெத���ெத' , 3.நவந;தகி'Mண�ர� (வ,கி), 
நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ) ப(ளா� 1 கீழ�ெத' , 
4.நவந;தகி'Mண�ர� (வ.கி), நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ) ப(ளா� 3 
க'�ப(னா��ள� ேமல �ெத' , 5.நவந;தகி'Mண�ர� 
(வ.கி),நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ) ப(ளா� 3 க'�ப(னா��ள�, 
அ6சன�ெத'. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� , 
ஆ#.நவந;தகி'Mண�ர�வ
ட�� க��ட�

1.நவந;தகி'Mண�ர� (வ.கி), நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ) ப(ளா� 2 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 2.நவந;தகி'Mண�ர� (வ,கி), 
நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 �'0த�ெமாழி, 
அர�மைன�ெத'. , 3.நவந;தகி'Mண�ர� (வ,கி), 
நவந;தகி'Mண�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 �'0த�ெமாழி கால ன� 
(அ6சன�ெத'). , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

250 250
ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
ேமல �கல >க வட�� 
க��ட�, கிழ��� பாக�

1.ேமல �கல >க (வ.�◌ி),ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 
அ'0திய# ெத'. , 2.ேமல �கல >க (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) 
ப(ளா� 1 அ6சன ெத���ெத'. , 
3.ேமல �கல >க (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 அ6சன 
வட���ெத'. , 4.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) 
ப(ளா� 1 ப(�ைளயா# ேகாவ(  கிழ���ெத'. , 
5.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 2 கEேச6 
ெத���ெத' 3 , 6.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) 
ப(ளா� 2 கEேச6 ெத���ெத' 2 , 7.ேமல �கல >க  (வ.கி), 
ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 2 கEேச6 ெத���ெத' 1 , 
8.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 2 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ேமல �ெத' , 9.ேமல �கல >க  (வ.கி), 
ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 3 ெத�வட  ெத' , 
10.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 3 
கி'Mண�ேகாவ(  ெத���ெத'. , 11.ேமல �கல >க  (வ.கி), 
ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 3 கி'Mண� ேகாவ(  ெத' , 
12.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 3 சி.எG.ஐ 
ச#Eெத' , 13.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). 
ப(ளா� 3 வட���ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

251 251
ஆ#.சி. ெதாட�க�ப�ள�, 
ேமல �கல >க வட�� 
க��ட� ேம�� பாக�

1.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 ஆ#.சி 
ச#Eெத' , 2.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 
4 ேரச� கைட�ெத' , 3.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  
(ஊ) ப(ளா� 4 சி.எG.ஐ ச#Eப(��றெத' , 4.ேமல �கல >க  
(வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 அ'0திய# ெத' , 
5.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 
ெத���ெத' 3 , 6.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). 
ப(ளா� 4 ெத���ெத' 2 , 7.ேமல �கல >க  (வ.கி), 
ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 ெத���ெத' 1 , 
8.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 
ெத�வட ைமய ேரா$ , 9.ேமல �கல >க  (வ.கி), 
ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 9$��Eச0� , 
10.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 
வட���ெத' , 11.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ). 
ப(ளா� 5 ந$�ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ேவல ாLத�ர��திய 
க��ட�

1.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ). ப(ளா� 5 கீழ� 
ெத' 1 , 2.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 5 
ெத���ெத' , 3.ேமல �கல >க  (வ.கி), ேமல �கல >க  (ஊ). 
ப(ளா� 5 ந$�ெத' , 4.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  
(ஊ) ப(ளா� 5 வட�� ெத' , 5.ேமல �கல >க  
(வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 5 கீழ�ெத' 2 , 
6.ேமல �கல >க  (வ.கி),ேமல �கல >க  (ஊ) ப(ளா� 5 கீழ�ெத' 
3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

253 253
அ6ச� ந$நிைல �ப�ள�, 
கீழ�கல >க ேம�� 
க��ட�, வட��� பாக�

1.கீ+�கல >க  (வ.கி),கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 அ6சன கீழ� 
ெத' , 2.கீ+�கல >க  (ஊ),கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 மாதா 
ேகாவ(  ெத' 1 , 3.கீழ�கல >க  (வ.கி),கீழ�கல >க  (ஊ). 
ப(ளா� 1 மாதா ேகாவ(  ெத' 2 , 4.கீ+�கல >க  (வ.கி), 
கீ+�கல >க  (ஊ). ப(ளா� 1 மாதா ேகாவ(  ெமய(� ெத' , 
5.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 அ6சன 
அ�ேப�கா# ெத' , 6.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) 
ப(ளா� 1 அ6சன அ�ேப�கா# ெத' , 7.கீ+�கல >க  (வ.கி), 
கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 ந$�ெத' , 8.கீ+�கல >க  (வ.கி), 
கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 அ6சன� ெத'. , 9.கீ+�கல >க  
(வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 1 கால ன��ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�
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222   ெத�காசி 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

254 254
அ6ச� ந$நிைல �ப�ள�, 
கீழ�கல >க ேம�� 
க��ட�, ெத�� பாக�

1.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 2 
சி�னப(�ைளயா#ேகாவ(  ெத'. , 2.கீ+�கல >க  (வ.கி), 
கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 2 ந$�ெத' , 3.கீ+�கல >க  (வ.கி), 
கீ+�கல >க  (ஊ). ப(ளா� 3 ேமல �ெத' 1 , 4.கீ+�கல >க  
(வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 3 ேமல �ெத' 2 , 
5.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 3 ேமல �ெத' 
(ச9தாய�ெத') , 6.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ). 
ப(ளா� 3 ேமல �ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255
அ6ச� ந$நிைல �ப�ள�, 
கீழ�கல >க கிழ���க�
�ட� ம�திய�பாக�

1.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ). ப(ளா� 4 ெமய(� 
ேரா$. , 2.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 4 மTதி 
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256
அ6ச� ந$நிைல �ப�ள�, 
கீழ�கல >க ெத��� 
க��ட� கிழ��� பாக�

1.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 4 ெமய(� 
ேரா$ , 2.கீ+�கல >க  (வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 5 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 3.கீ+�கல >க  (வ.கி), 
கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 5 வட��� ெத' , 4.கீ+�கல >க  
(வ.கி), கீ+�கல >க  (ஊ) ப(ளா� 5 மா6ய�ம� ேகாவ(  ெத' , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�
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222   ெத�காசி 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

257 257
�.�.�.ஏ ெதாட�க�ப�ள�, 
�றிEசா�ப��கிழ��� 
பாக�

1.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) ப(ளா� 1 ேவத� 
ேகாவ(  ெத', , 2.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) 
ப(ளா� 2 வட��� ெத'. , 3.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� 
(ஊ) ப(ளா� 2 கிழேம  ெத'. , 4.�றிEசா�ப�� (வ.கி), 
�றிEசா�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத��� 
ெத'. , 5.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  வட��� ெத'. , 6.�றிEசா�ப�� (வ.கி), 
�றிEசா�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத'. , 
7.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2ஹ6ஜன 
வட��� ெத'. , 8.�றிEசா�ப�� (வ,கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) 
ப(ளா� 2ஹ6ஜன ந$� ெத'. , 9.�றிEசா�ப�� 
(வ.கி),�றிEசா�ப�� (ஊ) ப(ளா� 2ஹ6ஜன ெத��� ெத'. , 
10.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ). ப(ளா� 
2அ'0ததிய# ெத', , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�
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222   ெத�காசி 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

258 258
�.�.�.ஏ ெதாட�க�ப�ள�, 
�றிEசா�ப��ேம��� 
பாக�

1.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) கைரயாள[# 
ப(ளா� 3 ெத� வட  ெத' , 2.�றிEசா�ப�� (வ,கி), 
�றிEசா�ப�� (ஊ) கைரயாள[# ப(ளா� 3 வட��� ெத' , 
3.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) கைரயாள[# 
ப(ளா� 3 கிழேம  ெத' , 4.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� 
(ஊ)  இரத9ைடயா#�ள� ப(ளா� 4 ெத�வட  ேரா$ , 
5.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ) 
இரத9ைடயா#�ள� ப(ளா� 4 வட��� ெத' , 
6.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ)  
இரத9ைடயா#�ள� ப(ளா� 4 ெப'மா� ேகாவ(  ந$� ெத' 
, 7.�றிEசா�ப�� (வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ)  
இரத9ைடயா#�ள� ப(ளா� 4 ெத��� ெத' , 8.�றிEசா�ப�� 
(வ.கி), �றிEசா�ப�� (ஊ)  இரத9ைடயா#�ள� ப(ளா� 4 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 9.�றிEசா�ப�� (வ.கி), 
�றிEசா�ப�� (ஊ)  இரத9ைடயா#�ள� ப(ளா� 4 அ'0ததிய# 
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�
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222   ெத�காசி 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$நிைல �ப�ள�, 
9�த�மா��ர�ந$�க��
ட�, எG.எG.ஏ.க��ட� 
9�த�மா� �ர�

1.9�த�மா��ர� (வ,கி), 9�த�மா��ர� (ஊ) சீவல �ர�, 
கர�உைட�� ப(ளா� 2 ப�ள�வாச  ெத' , 2.9�த�மா��ர� 
(வ,கி), 9�த�மா��ர� (ஊ) சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 
எ/ 2 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 3.9�த�மா��ர� (வ,கி), 
9�த�மா��ர� (ஊ) சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 2 
பBசாய��ேபா#$ெத' , 4.9�த�மா��ர� (வ,கி), 
9�த�மா��ர� (ஊ) சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 2 
�ள�யமர�த��ெத' , 5.9�த�மா��ர� (வ,கி), 
9�த�மா��ர� (ஊ) சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 2 
கால ன��ெத' , 6.9�த�மா��ர� (வ,கி), 9�த�மா��ர� (ஊ) 
சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 2 ெத���ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
க/ணா��ள�ேம�� 
க��ட�

1.9�த�மா��ர� (வ,கி), 9�த�மா��ர� (ஊ) க/ணா��ள�, 
சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 1 வட��ெத' , 
2.9�த�மா��ர� (வ,கி), 9�த�மா��ர� (ஊ) க/ணா��ள�, 
சீவல �ர�, கர�உைட�� ப(ளா� 1 ந$�ெத' , 3.9�த�மா��ர� 
(வ,கி), 9�த�மா��ர� (ஊ) க/ணா��ள�, சீவல �ர�, 
கர�உைட�� ப(ளா� 1 ெத��ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

261 261

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
சீவல ��ர� த�ட�பாைற 
வட�� 
காவல ா��றிEசிேம�� 
க��ட�

1.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
'��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 3, ெத��ெத', சீவல ��ர� 
த�ட�பாைற , 2.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� 
காவல ா��றிEசி (ஊ) '��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 3, 
வட��ெத', சீவல ��ர�, த�ட�பாைற. , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262

ராஜேகாபால  
வ(�யாசாைல  
'��மண(யா��ர�வட�
��பாக�

1.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
'��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 3 ெத���ெத' , 2.வட�� 
காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
'��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 3 கால ன�ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�
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222   ெத�காசி 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

263 263

ராஜேகாபால  
வ(�யாசாைல  
'�மண(ய�மா��ர�ெத�
� பாக�

1.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
'��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 4 க.�சி  ெத', 
'�மன�ய�மா��ர� , 2.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� 
காவல ா��றிEசி (ஊ) '��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 4 
சி>க�O# ெத' , 3.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), வட�� 
காவல ா��றிEசி (ஊ) '��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 4 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 4.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி), 
வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) '��மண(ய�மா��ர� ப(ளா� 4 
ெத��ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

] 9'க� 
வ(�யால ய�, ேக. 
நவந;தகி'Mண�ர�ேக. 
நவந;தகி'Mண�ர�

1.வட�� காவல ா��றிEசி (வ.கி),வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
ப(ளா� எ/  2,ெமய(�ேரா$ , 2.வட�� காவல ா��றிEசி (வ,கி), 
வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) ப(ளா� 2 வட��ெத' 
ேக.நவந;தகி'Mண�ர� , 3.வட�� காவல ா��றிEசி (வ,கி), 
வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) ப(ளா� 2ெத��ெத', 
ேக.நவந;தகி'Mண�ர� , 4.வட�� காவல ா��றிEசி (வ,கி), 
வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) ப(ளா� 2வட��கைடசிெத'  
ேக.நவந;தகி'Mண�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 99 of 122



37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

265 265

ஊரா�சி ஒ�றிய� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
வட��காவல ா��றிEசிகி
ழ�� க��ட�

1.வட�� காவல ா��றிEசி (வ,கி), வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
ப(ளா� எ/ 1,ெத��ெத'. , 2.வட�� காவல ா��றிEசி 
(வ,கி),வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) ப(ளா� 1வட��ெத'. , 
3.வட�� காவல ா��றிEசி (வ,கி), வட�� காவல ா��றிEசி (ஊ) 
ப(ளா� 1வட��கைடசிெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266
ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�,பல ப�திர
ராம�ர�ேம�� க��ட�

1.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 
1,ெத�� ெத'. , 2.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� 
(ஊ) ப(ளா� 1 ந$�ெத'. , 3.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 1 ேமல வட�� ெத' , 
4.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ). ப(ளா� 
1வட�� கைடசி ெத'. , 5.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 2வட�� கீழ�ெத'. , 
6.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 
2,கீழந$�ெத'. , 7.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� 
(ஊ) ப(ளா� 2 கீழ�ெத'. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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 
ெதாட�க�ப�ள�, 
பல ப�திரராம�ர�கிழ�� 
க��ட�

1.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 3 
ெந$0 ெத' , 2.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) 
ப(ளா� எ/ 3கால ன� ெத' , 3.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 3ப(�ைளயா# ேகாவ(  
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

ஹ6ஜ� 
ந$நிைல �ப�ள�, 
க>கணா>கிண8 
பல ப�திரராம�ர�வட�� 
பாக�

1.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 
3ம'தா�தா��ர�,  ெத��� ெத'. , 2.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 3கால ன�ெத' 
ம'தா�தா��ர�, , 3.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� 
(ஊ) ப(ளா� எ/ 3கீழ� ெத' ம'தா�தா��ர� , 
4.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி),பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 
3ெத��ெத' க>கனா>கிண8, , 5.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 3வட�� ெத', 
க>கனா>கிண8. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

269 269
ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
அ9தா�ர�அ9தா�ர�

1.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 
ெத���ெத' 1 க ல �தி��ள�. , 2.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 வட���ெத' 1 , 
3.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 4 
கீழ�ெத' , 4.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ). 
ப(ளா� 4 கால ன��ெத'. , 5.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 ெத���ெத' 2 அ9தா�ர� , 
6.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� 5 
ந$�ெத'. , 7.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ). 
ப(ளா� 5 வட���ெத' 2. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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222   ெத�காசி 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 
ெதாட�க�ப�ள�, 
மாவ(ல ிN��ெத�� 
க��ட�

1.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ). ப(ளா� எ/ 5 
மாவ(ல ிN�� , 2.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) 
ப(ளா� எ/ 5 வட���ெத'  1 , 3.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ). ப(ளா� எ/ 5  ெத���ெத' , 
4.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ). ப(ளா� எ/ 5  
ேமல �ெத' , 5.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) 
ப(ளா� எ/ 4  கால ன��ெத'. , 6.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), 
பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 4  கீழ�ெத'. , 
7.பல ப�திரராம�ர� (வ.கி), பல ப�திரராம�ர� (ஊ) ப(ளா� எ/ 4  
வட���ெத'  3. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271

] மகால ி>க� 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம'�கல ா��ள�வட��
� க��ட� கிழ�� பாக�

1.ம'�கால >�ள� (வ.கி), ம'�கால >�ள� (ஊ) ப(ளா� 1 
ப�ள��-ட�ெத'. , 2.ம'�கால >�ள� (வ.கி), 
ம'�கால >�ள� (ஊ) ப(ளா� 1கால ன� , 3.ம'�கால >�ள� 
(வ.கி), ம'�கால >�ள� (ஊ) ப(ளா� 1 ெமய(� ேரா$. , 
4.ம'�கால >�ள� (வ.கி), ம'�கால >�ள� (ஊ) ப(ளா� 1 
அ�ம� ேகாவ(  ெத'. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

272 272

] மகால ி>க� 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம'�கல ா��ள�வட��
� க��ட� ேம�� பாக�

1.ம'�கால >�ள� (வ.கி), ம'�கால >�ள� (ஊ) ப(ளா� 1,2 
வட���ெத'. , 2.ம'�கால >�ள� (வ.கி), ம'�கால >�ள� 
(ஊ) ப(ளா� 2 ந$�ெத'. , 3.ம'�கால >�ள� (வ,கி), 
ம'�கால >�ள� (ஊ). ப(ளா� 2 ெத���ெத'. , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273

]மகால ி>க� 
ந$நிைல �ப�ள�, 
ம'�கல ா��ள�ெத�� 
க��ட�, ெத�� பாக�

1.ம'�கல ா>�ள� (வ.கி), ம'�கல ா>�ள� (ஊ). ப(ளா� 2 
ெத���ெத'. , 2.ம'�கல ா>�ள� (வ.கி), ம'�கல ா>�ள� (ஊ) 
ப(ளா� 3 அ'0ததிய# ெத'. , 3.ம'�கல ா>�ள� (வ.கி), 
ம'�கல ா>�ள� (ஊ) ப(ளா� 3 சிவல ச9�திர� 
ப�ள��-ட�ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274

]மகால ி>க� 
 ந$நிைல �ப�ள�, 
ம'�கல ா��ள�ெத�� 
க��ட� வட���பாக�

1.ம'�கல ா>�ள� (வ.கி), ம'�கல ா>�ள� (ஊ) ப(ளா� 3 
வட��ெத'. , 2.ம'�கல ா>�ள� (வ.கி), ம'�கல ா>�ள� (ஊ) 
ப(ளா� 3 கால ன�ெத'. , 3.ம'�கல ா>�ள� (வ.கி), 
ம'�கல ா>�ள� (ஊ) ப(ளா� 3 த>க�மா��ர�. , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275

9Gd� 
உய#நிைல �ப�ள�, 
கீழவ ;ராண�வட��க��ட
� =கிழ���பாக�

1.வ ;ராண� (வ,கி), கீழவ ;ராண� (ஊ) 9���ேப�ைட�ெத' , 
2.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) அல ியா# ேதா�ட�. , 
3.வ ;ராண� (வ,கி◌ி),கீழவ ;ராண� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ(  
ெத'. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

276 276

9Gd� 
உய#நிைல �ப�ள�, 
கீழவ ;ராண�வட��க��ட
� =ேம���பாக�

1.வ ;ராண� (வ,கி)கீழவ ;ராண� (ஊ) ப�ள�வாச  ெத' , 
2.வ ;ராண� (வ,கி), கீழவ ;ராண� (ஊ) கிண�8�ெத'. , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277

9Gd� 
உய#நிைல �ப�ள�, 
கீழவ ;ராண�ைமய�க��ட
�

1.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ப�ள�வாச  ெத'. , 
2.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ப�ள�வாச  வட���ெத' , 
3.வ ;ராண� (வ,கி), கீழவ ;ராண� (ஊ) ெமய(�ேரா$ , 4.வ ;ராண� 
(வ.கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ப�ள�வாச  ெத���ெத' , 5.வ ;ராண� 
(வ.கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ப�ள�வாச  ெத�வட  ெத' , 
6.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண�(ஊ) ெத���ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278

9Gd� 
உய#நிைல �ப�ள� 
கீழவ ;ராண�ெத�� 
க��ட� வட���பாக�

1.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ெமய(�ேரா$. , 2.வ ;ராண� 
(வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) காள�ய�ம� ேகாவ( ெத'. , 3.வ ;ராண� 
(வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) கால ன� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279

9Gd� 
ெதாட�க�ப�ள� 
கீழவ ;ராண�வட�� 
க��ட� கிழ���பாக�

1.வ ;ராண� (வ,கி)கீழவ ;ராண� (ஊ) மாதாேகாய( ெத' , 
2.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) 
காமா�சிய�ம�ேகாவ( ெத'. , 3.வ ;ராண� (வ,கி)கீழவ ;ராண� 
(ஊ) ெத��ெத'. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

280 280

அரசினா் 
ேம நிைல �ப�ள� 
கீழவ ;ராண�ேம�� 
க��ட� =

1.வ ;ராண� (வ,கி) கீழவ(ராண� (ஊ) ேம�$�ப��� ெத'. , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
(அரசின# 
ேம நிைல �ப�ள� 
வளாக�)கீழ 
வ ;ராண�வட�� 
க��ட� கிழ���பாக�

1.வ ;ராண� (வ,கி) கீழவ(ராண� (ஊ) ெமய(� ேரா$. , 2.வ ;ராண� 
(வ,கி) கீழவ(ராண� (ஊ) வ ;. எ� . ெத' , 3.வ ;ராண� (வ,கி) 
கீழவ(ராண� (ஊ) அ�ப(ைக நக#. , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282

ஊரா�சி ஒ�றிய� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
நாEசியா#�ர�வட�� 
க��ட� கிழ�� ப�தி

1.வ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ப(ளா� எ/ 11,ஏ0த\#. , 
2.வ ;ராண� (வ,கி)கீழவ ;ராண� (ஊ) ப(ளா� எ/ 11நாEசியா#�ர�. , 
3.கீழவ ;ராண� (வ,கி),கீழவ ;ராண� (ஊ) ப(ளா� எ/ 11,�றவ# 
கால ன�. , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283

ஊரா�சி ஒ�றிய� 
ெதாட�க�ப�ள� 
அகர�ம�திய க��ட� =" 
ட" வ�வ� க��ட�

1.அகர� (வ.கி),அகர� (ஊ) ப(ளா� 2 ேமல வ ;ராண� ஊரா�சி 
ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 2.அகர� (வ,கி), அகர� (ஊ) ப(ளா� 
1 ேமல வ ;ராண� ஊரா�சி ெப'மா� ேகாவ(  ெத , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

284 284

9Gd� 
ெதாட�க�ப�ள� 
வர�ணராம�ர�, 
1ர/ைடப(ரதான� 
க��ட� =ேம��� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 9 ெச/பககா  ஓைட�ெத' , 
2.1ர/ைட (ேப) ச0ைத பஜா# 7 ஆவ� ெத' வா#$ 9 , 
3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 9 ெத' 8 ெச�க�� ெத' , 4.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 9 திரவ(ய நய(னா#ப�டண� , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 
9 ெத' 1 , 6.1ர/ைட (ேப) வா#$ 9 ெத' 7 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285

9Gd� 
ெதாட�க�ப�ள� 
வர�ணராம�ர�, 
1ர/ைடைமய�க��ட�

1.1ர/ைட (ேப) ெத�வட  ெத' வா#$ 8 ெத' 8 , 2.1ர/ைட 
(ேப) 9Gd� கீழ� ெத' வா#$ 8 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 10 
ெத' 12 , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 11 ெத' 5 , 5.1ர/ைட (ேப) 
-�தனா# ெத' வா#$ 11 ெத' 9 , 6.1ர/ைட (ேப) 9Gd� 
வட��� ெத' வா#$ 11 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286

ஆ# சி ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடெத�� 
க��ட� ைமய�பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 11 ெத' 1 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 11 
ெத' 4 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 11 ெத' 5 , 4.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 11 ெத' 6 , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 11 ெத' 7 , 6.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 11 ெத' 8 , 7.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 ெத' 6 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

287 287

ஆ# சி ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடகிழ�� 
க��ட� ெத�� 9க��

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 ெத' 7 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 
ெத' 8 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 ெத' 9 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288

ஆ# சி ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடெத�� 
க��ட� ேம�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 ெத' 1 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 
ெத' 2 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 12 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289

�.�.�.ஏ. ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடேம�� 
க��ட�, வட��� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 13 ெத' 2 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 13 
ெத' 3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290

�.�.�.ஏ. ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடேம�� 
க��ட� ெத�� பாக� 
9�ப�தி

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 13 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

291 291

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
1ர/ைடந$� க��ட� 
வட�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) காமராஜ# ெத'  வா#$ 16 ெத' 4 , 2.1ர/ைட 
(ேப) அ�ம�ேகாவ(  ெத' வா#$ 16 ெத' 1 , 3.1ர/ைட (ேப) 
பாரதியா# ெத'  வா#$ 16 ெத' 2 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடகிழ�� 
க��ட� வட�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வ உ சி ெத'  வா#$ 16 ெத' 3 , 2.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 16 ெத' 5 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 16 ெத' 8 , 
4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 17 ெத' 4 , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 17 
ெத'  5 , 6.1ர/ைட (ேப) 1ர/ைட வா#$ 17 ெத' 8 , 
7.1ர/ைட (ேப) வா#$ 17 ெத' 9 , 8.1ர/ைட (ேப) வா#$ 18 
ெத' 7 , 9.1ர/ைட (ேப) வா#$ 18 ெத' 8 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர�ேம�� 
க��ட� வட�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) தி'வ�<வ# ெத' வா#$ 16 ெத' 5 , 
2.1ர/ைட (ேப) சிவ�'நாத�ர� வட�� ெத' வா#$ 17 ெத' 
6 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர�, 
1ர/ைடவடேம�� 
க��ட� ேம�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 17 ெத' 5 தி'வ�<வ# ெத' , 
2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 18 ெத' 7 சிவ�'நாத�ர� , 3.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 17 ெத' 9 சிவ�'நாத�ர� , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 
18 ெத' 5 சிவ�'நாத�ர� , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 18 ெத' 6 
சிவ�'நாத�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடகிழ�� 
க��ட� வட���பாக�

1.1ர/ைட (ேப) ஊரா�சி ஒ�றிய ந$நிைல ப�ள� வா#$ 18 
வட�� ப�தி கவ(தா திைர அர>க� ப(��ற� , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
சிவ�'நாத�ர�கிழ�� 
க��ட� ெத��பாக�

1.1ர/ைட (ேப) ஊரா�சி ஒ�றிய ந$நிைல ப�ள� வா#$ 18 
ெத�� ப�தி , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள� 
சிவ�'நாத�ர�வட�� 
க��ட� கிழ�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) காமராஜ# ெத'  வா#$ 1 , 2.1ர/ைட (ேப) 
பாைறய� ெத'  வா#$ 17 ெத' 9 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

298 298

ஜவஹ#ல ா  
ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடகிழ�� 
க��ட� ந$�பாக�

1.1ர/ைட (ேப) அ�ம� ேகாய(  ெத' வா#$ 14 ெத' 1 , 
2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 15 ெத' 2 பாரதி ெத' , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299

ஜவஹ#ல ா  
ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடேம�� 
க��ட� ெத���பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 15 ெத' 1 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$15 ெத' 
3 வ.உ.சி ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300

ஜவஹ#ல ா  
ந$நிைல �ப�ள�, 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடகிழ�� 
க��ட� ெத���பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 15 ெத' 4 , 2.1ர/ைட (ேப) ெநசவாள# 
ெத' வா#$ 14 ெத' 5 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 14 ெத' 6 
க�க�ஜி ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301

ெஜமிமா ந#ச6 & 
ப(ைரம6 G- , 
சிவ�'நாத�ர� 
1ர/ைடேம�� 
க��ட� =ெத�� பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 9 ெத' 7 காமராஜ#சாைல  , 2.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 16 ெத' 10 அ�ேப�கா# ெத' , 3.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 14 ெத' 1 , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 17 ெத' 3 , 5.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 17 ெத' 4 , 6.1ர/ைட (ேப) வா#$ 10 ெத' 7 , 
7.1ர/ைட (ேப) வா#$ 14 ெத' 7 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

302 302

�.�.�.ஏ. ராஜ� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அர/மைன� ெத�� 
ெத', ஜமS� 
1ர/ைடெத�� 
க��ட� ேம���பாக�

1.1ர/ைட (ேப) அர/மைன வட���ெத' வா#$ 7 ெத' 1 , 
2.1ர/ைட (ேப) அர/மைன ெத��� ெத' வா#$ 7 ெத' 2 , 
3.1ர/ைட (ேப) ேகா�ைட� ெத' வா#$ 7 ெத' 3 , 4.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 7 ெத' 4 ேகா�ைட� ெத' 1 , 5.1ர/ைட (ேப) 
பா_#ச�திர� ேரா$ வா#$ 9 ெத' 2 , 6.1ர/ைட (ேப) 
ெச/பககா ஓைட�ெத' வா#$ 9 ெத' 3 , 7.1ர/ைட (ேப) 
ேகாைதஆGப�தி6ெத' வா#$ 10 ெத' 9 ெச��யா# 
பைடயாEசி ெத' வா#$ 10 ெத' 9 , 8.1ர/ைட (ேப) ேகாைத 
ஆGப�தி6 ெத' வா#$ 10 ெத' 1 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303

�.�.�.ஏ. ராஜ� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அர/மைன� ெத�� 
ெத', ஜமS� 
1ர/ைடெத�� 
க��ட� ைமய�பாக� 
அர/மைன ெத�� 
ெத', ஜமS� 1ர/ைட

1.1ர/ைட (ேப) ேசைன9தல ியா# ெத' வா#$ 14 ெத' 1 , 
2.1ர/ைட (ேப) ேதவமா# ெத'  வா#$ 10 ெத' 5 , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

304 304

�.�.�.ஏ. ராஜ� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அர/மைன� ெத�� 
ெத', ஜமS� 
1ர/ைடெத�� 
க��ட�, கிழ���பாக�, 
அர/மைன ெத�� 
ெத', ஜமS� 1ர/ைட

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 10 ெத' 6 ேசைன9தல ியா# ெத' , 
2.1ர/ைட (ேப) ேசைன9தல ியா# ந$� ெத' வா#$ 10 ெத' 1 
, 3.1ர/ைட (ேப) 1ர/ைட பGநிைல ய� ேரா$ வா#$ 10 
ெத' 9 , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$10 ெத' 10 ேசைன9தல ியா# 
ெத�� ெத' , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 10 ெத' 8 , 99.அய நா$ 
வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305

�.�.�.ஏ. ராஜ� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
அர/மைன� ெத�� 
ெத', ஜமS� 
1ர/ைடவட�� க��ட�

1.1ர/ைட (ேப) ச0ைத பஜா# ெத' வா#$ 9 ெத' 7 , 
2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 6 ெத' 13 ேகா�ைட� ெத' , 3.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 6 ெத' 11 12 ேகா�ைட அ/ணா ெத' , 4.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 7 ெத' 5 ேகா�ைட� ெத' 2 , 5.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 7 ெத' 6 ேகா�ைட� ெத' 3 , 6.1ர/ைட (ேப) வா#$ 14 
ெத' 9 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

306 306

ச9தாய-ட�, 
ஆல ��ப��, 
1ர/ைடப(ரதான 
க��ட�

1.1ர/ைட (ேப) பாபநாச�ர�  வா#$ 1 ெத' 2 , 2.1ர/ைட (ேப) 
நாடா# ெத�கிழ�� த/ண;# ெத'  வா#$ 1  ெத' 1 , 
3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 3 ந$�ெத' பாவநாச�ர� , 
4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 4 பாவநாச�ர� , 5.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 1 ெத' 6 ஆல ��ப�� , 6.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 8 
நாடா# ெத��� ெத' ஆல ��ப�� , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307

ஊரா�சி ஒ�றிய 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ஆைன�ள�எG.எG.ஏ 
க��ட�, கிழ���பாக�

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 1 காள�ய�ம�ேகாவ(  ெத' 
பாவநாச�ர� , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 7 ெத���ெத' 
ஆல ��ப�� , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 5 9�ப(டாதி 
அ�ம�ேகாவ(  ெத' ஆல ��பட , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 
ெத' 10 பாவநாச�ர� , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 1 ெத' 2 
பாவநாச�ர� , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

308 308

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள� 
ப>களா 
1ர/ைடவட���க��ட�
,  ம�திய பாக� அைற 
எ/ 14, அறிவ(ய(  ப(6.

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 2 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 
3 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

309 309

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள� 
ப>களா 1ர/ைடெத�� 
க��ட�.அைற எ/ 26

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 1 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 
4 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 5 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

310 310

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ப>களா 
1ர/ைடெத��� 
க��ட� ேம�� பாக� 
அைற எ/ 25

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 4 ெத' 1 ஒ�றா� ெத' , 2.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 6 ெத' 3 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 6 ெத' 4 , 
4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 6 ெத' 5 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

311 311

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ப>களா 
1ர/ைடைமய� 
க��ட� ெத�� பாக� 
அைற எ/ 30

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 4  ெத' 2 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 6 
ெத' 6 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 6 ெத' 7 , 4.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 6 ெத' 8 , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 6 ெத' 9 , 6.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 6 ெத' 10 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

312 312

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ப>களா 
1ர/ைடெத��� 
க��ட�, ேம���பாக� 
அைற எ/ 34

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 ெத' 1 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 ெத' 
2 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 3 ெத' 1 , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 3 
ெத' 2 , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 3 ெத' 3 , 6.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 3 ெத' 4 , 7.1ர/ைட (ேப) வா#$ 3 ெத' 5 , 8.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 3 ெத' 6 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

313 313

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள�, 
ப>களா 1ர/ைட�திய 
க��ட� நிைன.� 
க��ட�, அைற எ/ 36

1.1ர/ைட (ேப) ஊ#காவ  ேபா�தி ெத' வா#$ 4 ெத' 1 , 
2.1ர/ைட (ேப) ஹ6ஜ� ெத' வா#$ 4 ெத' 2 , 3.1ர/ைட 
(ேப) நாடா# ெத'  வா#$ 4 ெத' 3 , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 4 
ெத' 4 நாடா# ெத' , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 4 ெத' 5 , 
6.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 1 , 7.1ர/ைட (ேப) வா#$ 5 ெத' 
5 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

314 314

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள� 
ப>களா1ர/ைடவட�� 
க��ட�, ேம���பாக� 
அைற எ/ 11

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ எ/ 2  ெத' 3 , 2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 
ெத' 4 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 ெத' 5 , 4.1ர/ைட (ேப) 
வா#$ 2 ெத' 6 , 5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 ெத' 7 , 6.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 2 ெத' 8 , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

315 315

ேபர� �P� 
ேம நிைல �ப�ள� 
ப>களா1ர/ைடவட�� 
க��ட�, ேம���பாக� 
(நிைன. க��ட�) அைற 
எ/ 12

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 3 ெத' 1 ைஹG- ெத' , 2.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 3 ெத' 6 , 3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 3 ெத' 7 
ேவளா#ெத' ப/�த#ெத' , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 ெத'  9 , 
5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 2 ெத' 10 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

316 316

ேத#.நிைல  ேபPரா�சி 
அHவல க� 
1ர/ைடபைழய 
க��ட� கிழ�� ப�தி

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 8 ெத' 1 ப(�ைளமா# ெத' , 2.1ர/ைட 
(ேப) பா_#ச�திர� ேரா$  வா#$ 8 ெத' 2 , 3.1ர/ைட (ேப) 
கைடயந \# ேரா$  வா#$ 8 ெத' 3 , 4.1ர/ைட (ேப) வா#$ 
8 ெத' 4 ெச��யா# ம�8� பைடயாEசி ெத' , 5.1ர/ைட 
(ேப) வா#$ 8 ெத' 5 ெச��யா# ம�8� ேசைன 9தல ியா# 
ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

317 317

ேத#.நிைல  ேபPரா�சி 
அHவல க� 
1ர/ைடப(ரதான 
க��ட� (பைழய 
க��ட�)

1.1ர/ைட (ேப) வா#$ 8 ெத' 6 உ���கிண�8� ெத' , 
2.1ர/ைட (ேப) வா#$ 8 ெத' 7 ச0ைத பஜா# ெத' , 
3.1ர/ைட (ேப) வா#$ 7 ெத' 4 ேகா�ைட 4� ெத' , 
4.1ர/ைட (ேப) திரவ(ய நய(னா#ப��ன� வா#$ 11 ெத' 4 , 
5.1ர/ைட (ேப) வா#$ 11 ெத' 4 , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

318 318
அர1 உய#நிைல �ப�ள� 
�ைல யேன6வட�� 
க��ட� , கிழ�� பாக�

1.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 1 ப(�ைளயா# 
ேகாவ(  ெத' , 2.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 
1 அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 3.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 
(ஊ) வா#$ 1 �ைல யேன6 கீழ�ெத' , 4.�ைல யேந6 (வ.கி ), 
�ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 3 வட�� ெத' , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

319 319
அர1 உய#நிைல � ப�ள�, 
�ைல யேந6வட��� 
க��ட�, ைமய� பாக�

1.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 2 கால ன� ெத' , 
2.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 2 வட�� ெத' , 
3.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 8 1�ைபயா�ர� , 
99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

320 320

ஊரா�சி 
ஒ�றிய�ெதாட�க�ப�ள�, 
�ைல யேந6-$த  
�திய க��ட� ெத��� 
பாக�

1.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 1 அ�ம� 
ேகாவ(  ெத' , 2.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 
1 �ைல யேன6 ெமய(� ேரா$ , 3.�ைல யேந6 (வ.கி ), 
�ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 2 கீழ� ெத' , 4.�ைல யேந6 (வ.கி ), 
�ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 2 ெமய(� ேரா$ , 5.�ைல யேந6 (வ.கி 
), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 2 வட�� ெத' , 6.�ைல யேந6 (வ.கி 
), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 8 1�ைபயா�ர� , 7.�ைல யேந6 (வ.கி 
), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 9 தி6-டபதி , 99.அய நா$ வா+ 
வா�காள#க� அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

321 321

ஊரா�சி 
ஒ�றிய�ெதாட�க�ப�ள�, 
�ைல யேந6-$த  
�திய க��ட� வட��� 
பாக�

1.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 10 
அ�ைமயா�ர�  மைர�காய# ேகாவ(  ெத' , 2.�ைல யேந6 
(வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 10 ப(�ைளயா# ேகாவ(  ெத' , 
3.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 10 கால சாமி 
ேகாவ(  ெத' , 4.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 
10 கால ன�� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

322 322
10தரா ெதாட�க�ப�ள�, 
ெர�ைட�ள�ேம���பாக
�

1.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 5  ப(�ைளயா# 
ேகாவ(  ெத' , 2.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 
5 அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 3.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 
(ஊ) வா#$ 5 ந$� ெத' , 4.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 
(ஊ) வா#$ 4 கீழ� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� 
அய நா$ வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

323 323
10தரா ெதாட�க�ப�ள�, 
ெர�ைட�ள�கிழ���பாக
�

1.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 7 
O�பா/�யா�ர� , 2.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) 
வா#$ 6 �ைரEசாமி�ர� , 3.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 
(ஊ) வா#$ 6 ஆதி திராவ(ட கால ன� , 4.�ைல யேந6 (வ.கி ), 
�ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 5 ேமல � ெத' , 5.�ைல யேந6 (வ.கி ), 
�ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 4 அ�ம� ேகாவ(  ெத' , 
6.�ைல யேந6 (வ.கி ), �ைல யேந6 (ஊ) வா#$ 4 �ள�யமாட� 
ேகாவ(  ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

324 324

ஊரா�சி ஒ�றிய� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ஆைன�ள�வட�� 
க��ட� =ேம��� பாக�

1.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 1 தபா  
ஆப)Gெத' வடப�தி , 2.ஆைன�ள� ( வ.கி ),ஆைன�ள� (ஊ) 
வா#$ 2 உல க�ம� ேகாவ(  ெத' , 3.ஆைன�ள� ( வ.கி 
),ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 3 ேவத�ேகாவ(  ெத' , 
4.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 4 ஊரண( ெத' , 
5.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 6 தபா  ஆப)G 
ெத' ெத�ப�தி , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

325 325

ஊரா�சி ஒ�றிய� 
ெதாட�க�ப�ள�, 
ஆைன�ள�கிழ�� 
க��ட�   ெத���பாக�

1.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 5 9Gd� 
ெத�� ெத' ம�8� ப�ள��-ட� ெத' , 2.ஆைன�ள� ( 
வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 7 அ'0ததிய# கால ன� , 
3.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 8 ஐயா�ர� 
ப�ள�வாச  ெத' , 4.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) 
வா#$ 9 ந$�ெத' , 5.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) 1 
வ� ெத' , 6.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) ெமய(� 
ேரா$ , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ வா+ 
வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

326 326
த>க� ெதாட�க�ப�ள�, 
அ'ணாசல �ர�ெத�� 
க��ட�

1.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 1 ெமய(� ேரா$ 
ெத�� ேம  ப�தி , 2.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) 
வா#$ 2 ெத�� ெத' , 3.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) 
வா#$ 3 ெமய(�ேரா$ கீ+ப�தி , 4.ஆைன�ள� ( வ.கி ), 
ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 4 வட�� கீ+ேம  ெத' , 
5.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 5 ெத�வட  
�8�� ெத', ம�8� ப�ள��-ட�ெத' , 6.ஆைன�ள� ( வ.கி 
), ஆைன�ள� (ஊ) வா#$ 6 காள�ய�ம� ேகாவ(  ெத' , 
7.ஆைன�ள� ( வ.கி ), ஆைன�ள� (ஊ) கீழ�ெத' ம�8� 
கால ன� ெத' , 99.அய நா$ வா+ வா�காள#க� அய நா$ 
வா+ வா�காள#க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
222   ெத�காசி 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

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி'மதி.ஷி பா ப(ரபாகா் சதிM, இ.ஆ.ப.,
Þìñ¢:தி'ெந ேவல ி ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

ஆ�.சி 

�வ
க�ப�ள�,ெத��க��ட� 

ேம�� ப�தி, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ேம"� ேமல$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) ேம"� வட
�$ 

ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) ேம"� ெத��$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) ேம"� 

ேரா*. , 5.கீழ�பா�� (ேப) �%
க� மட�. , 6.கீழ�பா�� (ேப) ேம�*$ ெத% 

வட
�. , 7.கீழ�பா�� (ேப) ேம�*$ ெத% ெத��. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

ஆ�.சி 

�வ
க�ப�ள�ெத��க��ட� 

கீ3 பாக�, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) அ
ரஹார� 2வ� ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) அ
ரஹார� 

3வ� ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) அ
ரஹார� 4வ� ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) 

ச$திர� ேரா*. , 5.கீழ�பா�� (ேப) 5ர6ைட ேரா* 13வ� ெத%. , 6.கீழ�பா�� 

(ேப) தமிழ� 14வ� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ேசாம58தர� இ8� 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம���ப�தி, 

கீழ�பா��

1.கீழ�பா�� (ேப) அ:ச; ெத��$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) அ:ச; ந*$ெத%. 

, 3.கீழ�பா�� (ேப) அ:ச; வட
�$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) ப<�ைளயா� 

ேகாவ<1 ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) ேதவ� ெத��$ ெத%. , 6.கீழ�பா�� (ேப) 

சின�மா திேய�ட� ெத%. , 7.கீழ�பா�� (ேப) சித�பர>ர� ெத%. , 8.கீழ�பா�� 

(ேப). 17.2 ந@� ேரா*. , 9.கீழ�பா�� (ேப) ஆசா: வட
�$ ெத%. , 10.கீழ�பா�� 

(ேப) மாதா ேகாவ<1 ெத%. , 11.கீழ�பா�� (ேப) இராமசாமி ேகாவ<1 ெத%. , 

12.கீழ�பா�� (ேப) ேகா�ைடB� ெத�� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

4 4

ஊரா�சி ஒ;றிய$ 

ெதாட
க�ப�ள�,  கிழ
� 

க��ட�, க%மைடB�, 

கீழ�பா��

1.கீழ�பா�� (ேப) க%மைடB� வட
�$ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) க%மைடB� 

ெத�� ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) 7 வ� ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) 8 வ� ெத%. 

, 5.கீழ�பா�� (ேப) 9 வ� ெத%. , 6.கீழ�பா�� (ேப) 10 வ� ெத% , 7.கீழ�பா�� 

(ேப) Fல
கைரB� ெப:யெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5

ஏ.வ< உய�நிைல�ப�ள�ெத; 

ேம�� க��ட�, ெத�� ேக�, 

கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) வா�* எ6 3, Jதலியா� ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத%. , 

2.கீழ�பா��  (ேப) வா�* எ6 3, இ1ல$� ப<�ைளமா� ெத% , 3.கீழ�பா�� 

(ேப) ேதவ� ந*$ெத% , 4.கீழ�பா�� (ேப) எK.ேக.ஆ� ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) 

ேதவ� ெத% , 6.கீழ�பா�� (ேப) ேவத
ேகாய<1 ெத%. , 7.கீழ�பா�� (ேப) 

உைடயா� ேகாய<1 ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6

ஏ.வ< உய�நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேம�� பாக�,ெமய<; 

ேக�, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) பைடயாLசி$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) கீைரேதா�ட ெத%. , 

3.கீழ�பா�� (ேப) பைடயாLசி ேமல ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) பைடயாLசி, 

ந*$ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) மகாலிMகநாடா� ெத%. , 6.கீழ�பா�� (ேப) 

ெக;ன� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ஏ.வ< உய�நிைல�ப�ள�ெத; 

கிழ
� க��ட�,ெத�� ேக�, 

கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) வா�* எ6 3, >� அ�ம; ேகாவ<1 ெத%. , 2.கீழ�பா�� 

(ேப) வா�* 3,  ெசM�8த� ெப:ய ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) யாதவ� வட
�$ 

ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) வ6ணா� ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) பஜைன ேகாய<1 

ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

8 8

ஏ.வ< உய�நிைல�ப�ள�ெத; 

கிழ
� க��ட�, ெமய<; ேக�, 

கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) யாதவ� ெத�� ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) பPசாய$� ஆபQK 

ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) வண<க� கீழ$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) மகாலிMக 

நாடா� ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) பஜா� ெத% ப�தி , 6.கீழ�பா�� (ேப) 

வாண<க� ேமல$ ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

நாடா� இ8� உய�நிைல�ப�ள� 

 ெத��ப�தி, கைடசி அைற, 

>தியக��ட�, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ேவளா� ெப:ய ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) சிவ; ெத%. , 

3.கீழ�பா�� (ேப) வாண<ய� ந*$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) ப<�ைளயா� 

ேகாய<1 ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) ச$திர� ேரா* , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

நாடா� இ8� உய�நிைல�ப�ள� 

 ெத�� ம$திய பாக� >திய 

க��ட� கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ெபா;R நாடா� வட
�$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) ெபா;R 

நாடா� ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) ெபா;R நாடா� ெப:யெத%. , 4.கீழ�பா�� 

(ேப) ஆSJக நாடா� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11

ஏ.வ< உய�நிைல�ப�ள�வட
� 

க��ட�, ேம���ப�தி, ெமய<; 

ேக�, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ேவத
ேகாவ<1 ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) ச�பாண< J$� 

Jதலியா� ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) பஜா� ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) 

மாதாேகாவ<1 ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) பPசாய$� ஆபQK ெத%. , 

6.கீழ�பா�� (ேப) ேவ*வ� ெத%. , 7.கீழ�பா�� (ேப) பைறய� ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12
ஏ.வ< �வ
க�ப�ள�வட
� 

க��ட�,வட
� ேக�, 

கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ெத�� ெத% , 2.கீழ�பா�� (ேப) வட
�$ெத%. , 3.கீழ�பா�� 

(ேப) ச8ைத$ேதா�>$ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

13 13

நாடா� இ8� 

உய�நிைல�ப�ள�.பைழய 

க��ட�, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ஆ6� நாடா� ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� கீழ$ ெத%. , 

3.கீழ�பா�� (ேப) ஆ6� நாடா� ந*$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� ெத%. , 

5.கீழ�பா�� (ேப) ெப:யமண<$ ெத%. , 6.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� ெமய<; ேரா*. 

, 7.கீழ�பா�� (ேப) மகாலிMக நாடா� ெத%. , 8.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� 

ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத%. , 9.கீழ�பா�� (ேப) ேவளா� ெப:ய ெத%. , 

10.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� ந*$ ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

நாடா� இ8� 

உய�நிைல�ப�ள�..பைழய 

க��ட�, கிழ
� பாக� 

கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� >�$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) சாமி நாடா� ெத% 1. , 

3.கீழ�பா�� (ேப) சாமி நாடா� ெத%  2. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15

நாடா� இ8� 

உய�நிைல�ப�ள�>திய 

க��ட�, வட
� ப�தி, 

கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ெச1ைலயா நாடா�  ெத%. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

நாடா� இ8� 

உய�நிைல�ப�ள�>திய 

க��ட�, ந*�ப�தி, கீழ�பா��.

1.கீழ�பா�� (ேப) ச8ைத$ ேதா�>
 கீழ$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) ச8ைத$ 

ேதா�>$ ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17

T.D.T.A  Wய பX1 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம�� 

க��ட�, அைட
கல�ப�டண�

1.கீழ�பா�� (ேப) சாைல�>W� வட
�$ ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) 

சாைல�>W�  கீழ$ ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) சாைல�>W� ந*$ ெத%. , 

4.கீழ�பா�� (ேப) சாைல�>W�  ெத��$ ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) 

சாைல�>W� தி%ெந1ேவலி ேரா*. , 6.கீழ�பா�� (ேப) சாைல�>W� அ:ஜ; 

காலன�. , 7.கீழ�பா�� (ேப) அைட
கல�ப�டண� தி%ெந1ேவலி ேரா*. , 

8.கீழ�பா�� (ேப) அைட
கல�ப�டண� ெத�� ெத%. , 9.கீழ�பா�� (ேப) 

அைட
கல�ப�டண� ெத�� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18

T.D.T.A  Wய பX1 

ந*நிைல�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�, அைட
கல�ப�டண�

1.கீழ�பா�� (ேப) அைட
கல�ப�டண� ேவதேகாவ<1 ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) 

அைட
கல�ப�டண� ந*$ ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) அைட
கல�ப�டண� 

வட
�$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) ேவத�>W� ெத��$ ெத%. , 5.கீழ�பா�� 

(ேப) இராமநாத>ர� ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

இ8� 

ந*நிைல�ப�ள�சிவகாமி>ர�.

1.கீழ�பா�� (ேப) வட
� சிவகாமி>ர�. , 2.கீழ�பா�� (ேப) ப�டMக��யா� 

ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) சிவகாமி>ர� வட
� ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) 

ஆSJக நாடா� ெத% சிவகாமி>ர�. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20

இ8� ந*நிைல�ப�ள�வட
� 

பாக� சிவகாமி>ர�.

1.கீழ�பா�� (ேப) ைவ�6ட நாடா� ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) சிவகாமி>ர� 

ந*$ ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) சிவகாமி>ர� கீழ$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) 

சிவகாமி>ர� ெத��$  ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) சிவகாமி>ர� ேமல$ ெத%. , 

6.கீழ�பா�� (ேப) ெத�� சிவகாமி>ர� ராஜிYகா8தி நக�. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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21 21

T.D.T.A. ந*நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, 

ேமலப�டJைடயா�>ர�

1.கீழ�பா�� (ேப) சMகரநாராயண>ர� ெத�� ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) 

சMகரநாராயண>ர� ந* ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) சMகரநாராயண>ர� வட
� 

ெத% , 4.கீழ�பா�� (ேப) காள�ய�ம; ேகாவ<1 ெத%. , 5.கீழ�பா�� (ேப) 

ேவதேகாவ<1 ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22

T.D.T.A.  ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, 

ேமலப�டJைடயா�>ர�.

1.கீழ�பா�� (ேப) ஆதிதிராவ<ட� நக� ெத%. , 2.கீழ�பா�� (ேப) நாடா� ந*$ 

ெத%. , 3.கீழ�பா�� (ேப) ேதவ� ந*$ ெத%. , 4.கீழ�பா�� (ேப) ேதவ� ெத�� 

ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட� , நாக1�ள�

1.ெப$தநாடா�ப�� 2 (வ,கி), நாக1�ள� (ஊ) நாக1�ள� வட
� ெத% 1. , 

2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி), நாக1�ள� (ஊ), நாக1�ள� ெமய<;ேரா* வட>ற� 

1 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள� Zகிழ
� 

>திய க��ட�, கிழ
� 

நாக1�ள�

1.ெப$தநாடா�ப�� 2 (வ.கி),நாக1�ள� (ஊ) நாக1�ள� ெமய<;ேரா* 

ெத;>ற� 1 , 2.ெப$தநாடா�ப�� 2(வ.கி),நாக1�ள� (ஊ), ேவத
ேகாவ<1 ெத% 

2 , 3.ெப$தநாடா�ப�� 2 (வ.கி),நாக1�ள� (ஊ) ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத% 2 , 

4.ெப$தநாடா�ப�� 2 (வ.கி),நாக1�ள� (ஊ), உLசிமாள� அ�ம; ேகாவ<1 ெத% 

3. , 5.ெப$தநாடா�ப�� 2 (வ.கி),நாக1�ள� (ஊ), க�மாள� ெத% 3. , 

6.ெப$தநாடா�ப�� 2 (வ.கி),நாக1�ள� (ஊ), ேம�*மைடB� 3. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 72



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ñì¢´ñ£?
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25 25

T.D.T.A.  ந*நிைல�ப�ள�,>திய 

ெத�� க��ட�, கிழ
� பாக�, 

ெப$தநாடா�ப��.

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ,கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) அ�ேப$கா� ெத% 1 , 

2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) அ%ணா�ேப: கிழ
� 1 , 

3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) அ%ணா�ேப: ேம�� 1 , 

4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) இ8திரா நக� 1. , 

5.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ராஜ@Y நக� 2. , 

6.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) சி$திர>$திர[� 5 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

T.D.T.A.  ந*நிைல�ப�ள�,>திய 

 க��ட�, ேம�� பாக�, 

ெப$தநாடா�ப��.

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) மகி3வ6ணநாத>ர� 1. , 

2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) மகி3வ6ணநாத>ர� கீழ$ெத% 

2. , 3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) மகி3வ6ணநாத>ர� 

ேமல$ெத% 2. , 4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) 

ெப$தநாடா�ப�� வட
� ெத% 2. , 5.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� 

(ஊ) ெபா�ட"� 5 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27

T.D.T.A.  ந*நிைல�ப�ள�,\*த1 

க��ட�, ந* பாக�, 

ெப$தநாடா�ப��.

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ெப$தநாடா�ப�� வட
� ெத% 

ப<ளா
 எ6 3. , 2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) 

ெப$தநாடா�ப�� காமராஜ� ெத% ப<ளா
 எ6 3. , 3.ெப$தநாடா�ப�� 

(வ,கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ெப$தநாடா�ப�� கீழ$ெத% 1 ப<ளா
 எ6 3. , 

4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ெப$தநாடா�ப�� கீழ$ெத% 2 

ப<ளா
 எ6 3. , 5.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) 

ெப$தநாடா�ப�� கKபா ெத%, ப<ளா
 எ6 4. , 99.அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28 28

T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�,,\*த1 

க��ட�, வட
� பாக�, 

ெப$தநாடா�ப��.

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) சி$திர>$திர[� ப<ளா
 எ6 4. 

, 2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,ச6Jக>ர� 10. 

, 3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,அ%8ததிய� 

ெத% 10. , 4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) J%க;�றிLசி 10 , 

5.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ராமசாமிப�� 10 , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29

ஊரா�சி ஒ;றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

 க:ச"� . ெப$தநாடா�ப��

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) க:ச"� வட
� ெத% , 

2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) க:ச"� ெத�� ெத% 6. , 

3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) க:ச"�  கீழ$ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�,பைழய 

ெத��
 க��ட�, 

ெச1ல$தாயா�>ர�

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ெச1ல$தாயா�>ர� வட
� 

ெத% 7. , 2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ெச1ல$தாயா�>ர� 

கீழ$ெத% 6. , 3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) 

ெச1ல$தாயா�>ர� ந*$ெத%.6. , 4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� 

(ஊ) ெச1ல$தாயா�>ர� ெத�� ெத%. , 5.ெப$தநாடா�ப�� 

(வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) கி%]ணேப: 7. , 6.ெப$தநாடா�ப�� 

(வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ேந% நக� 7. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31

அர5 உய� 

நிைல�ப�ள�>தியக��ட�, 

^பாலசJ$திர�

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ^பால சJ$திர� கீழ$ெத%.8. , 

2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ^பால சJ$திர�  ேமல$ெத% 

8. , 3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) காமராஜ� நக� 8. , 

4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ம_னா�சி58தர>ர� 8. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

32 32

அர5 உய�நிைல�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�, ^பாலசJ$திர�

1.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) நவந@தகி%]ண>ர� கீழ$ெத%. , 

2.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) நவந@தகி%]ண>ர� ேம�� , 

3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) இலMகா>: ப�டண� , 

4.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி)ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) ெப:யசாமி>ர� , 

5.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) காள� நக� , 6.ெப$தநாடா�ப�� 

(வ.கி),ெப$தநாடா�ப�� (ஊ) 58தரலிMக>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33

ஊரா�சி ஒ;றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

   கிழ
� க��ட�, ^லாM�ள�.

1.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,ப<�ைளயா� ேகாவ<1 

ெத%. , 2.^லாM�ள� (வ.கி)^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,காள�ய�ம; நக� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

ஊரா�சி ஒ;றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

      வட
� க��ட�, கிழ
� 

ப�தி, ^லாM�ள�.

1.^லாM�ள� (வ.கி)^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,பPசாய$� ேபா�* ேம�� 

ப�தி. , 2.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,ராமசாமி ேகாவ<1 

ெத%. , 3.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 4,ந*^லாM�ள� 

மா:ய�ம; ேகாவ<1 ெத%. , 4.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 

4,ந* ^லாM�ள�  நாராயணசாமி ேகாவ<1 ெத%. , 5.^லாM�ள� 

(வ.கி)^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 4,வ�டகிணS ெத%1. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35

ஊரா�சி ஒ;றிய ஆர�ப�ப�ள�, 

 ேம�� க��ட�, ேம���ப�தி, 

^லாM�ள�.

1.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 5,வ�டகிணS ெத%  2. , 

2.^லாM�ள� (வ.கி), ^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 5,ந* ^லாM�ள� ெத�� ெத%. 

, 3.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 5,ெத�� ^லாM�ள�. , 

4.^லாM�ள� (வ.கி)^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6,ெத�� ^லாM�ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம����தி, 

                    >திய வட
� 

க��ட�, ^லாM�ள�.

1.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1,மா:ய�ம;ேகாவ<1 

ேம��$ெத%. , 2.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 

1,ேவதாளசாமி ேகாவ<1 ேம�� , 3.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 2,மா:ய�ம;ேகாவ<1 கிழ
�. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�வட கிழ
� 

க��ட� அழகா>ா◌ிபாபநாச>ர�

1.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6,கா8தி ,அ6ணாநக� , 

2.^லாM�ள� (வ.கி)^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6,அழகா>: பாபநாச>ர�. , 

3.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6,5வ<ேஷச>ர�. , 

4.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 தMக 5�ரமண<ய>ர�. , 

5.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6,தமிb�. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,  5�ப<ரமண<ய>ர�

1.^லாM�ள� (வ.கி), ^லாM�ள� (ஊ) வா�* 7,அேயா$தியா>: ப��ண�. , 

2.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) வா�* எ6  7,5�ப<ரமண<ய>ர�. , 

3.^லாM�ள� (வ,கி), ^லாM�ள� (ஊ) வா�* எ6  7,பா
கியல�5மி>ர�. , 

4.^லாM�ள� (வ.கி),^லாM�ள� (ஊ) வா�*  எ6 7,ராமநாத>ர�. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39
ஆ6�ப�� ஊரா�சி 

அcவலக�,>திய க��ட�, 

க%�ப[�

1.ஆ6��ப�� (வ.கி), ஆ6��ப�� (ஊ) வா�* எ6 1,ஆ6��ப��. , 

2.ஆ6��ப�� (வ.கி),ஆ6��ப�� (ஊ) வா�* எ6  2,அ:ஜ; காலன�. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40

T.D.T.A. 

 ெதாட
க�ப�ள�,வட
�ப�தி 

க%�ப[�

1.ஆ6��ப�� (வ.கி),ஆ6��ப�� (ஊ) வா�* எ6 4 5�ப<ரமண<ய>ர�. , 

2.ஆ6��ப�� (வ.கி),ஆ6��ப�� (ஊ) வா�* எ6 4, ம_னா�சி>ர� க%�ப[�. 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�, 

  ெத��ப�தி க%�ப[�

1.ஆ6��ப�� (வ.கி),ஆ6��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,ெத��க%�ப[�. , 

2.ஆ6��ப�� (வ.கி),ஆ6��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,வட
�க%�ப[� , 

3.ஆ6��ப�� (வ.கி)ஆ6��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2,அ%8ததிய� காலன�. , 

4.ஆ6��ப�� (வ.கி),ஆ6��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2,ேம��க%�ப[�. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42
ராஜா 

ந*நிைல�ப�ள�,,கdந@��ள�.

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 2, ப�ள�வாச1ெத%. , 

2.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 2, அ�ேப$கா�ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43

ராஜா ந*நிைல�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�.ேம��ப�தி, 

கdந@��ள�.

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 3, கா8தியா�ெத%. , 

2.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 3 பாரதியா�ெத%. , 

3.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ63, காமராeநக� ெமய<;ேரா*. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

44 44

மறவா 

ந*நிைல�ப�ள�,வட
�க��ட�,

கிழ
��ப�தி.  கdந@��ள�

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 1, ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத% 

, 2.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 1,இ%ள�பசாமி ேகாவ<1 

ெத% , 3.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 1,க1"$� ேரா*. , 

4.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 1,இ8திரா காலன�. , 

5.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 1,தி%வ�fவ� ெத%. , 

6.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 1,ராமசாமி ேகாவ<1 ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45

மறவா 

ந*நிைல�ப�ள�,ெத��
க��ட�,

 ேம���ப�தி, கdந@��ள�

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 4,ேசர; ெத% , 2.கdந@��ள� 

(வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 4,ேசாழ; ெத%. , 3.கdந@��ள� 

(வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 4,பா6�ய; ெத%. , 4.கdந@��ள� 

(வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 4,ேநதாஜி ெத%. , 5.கdந@��ள� 

(வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 4,அ%8ததிய� ��ய<%�>. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,அ$திB$�

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 5,ராம�ேகாவ<1ெத%. , 

2.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 5,ேமல$ெத%. , 3.கdந@��ள� 

(வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 5,அ%8ததிய�ெத%. , 4.கdந@��ள� 

(வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6  5,அ�ம;ேகாவ<1ெத%. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47
T.D.T.A. 

 ெதாட
க�ப�ள�,க1"$�

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, வட
�$ெத%. , 

2.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, கீழ$ெத%. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48

T.D.T.A. ெதாட
க�ப�ள�, 

 வட
�க��ட�,க1"$�

1.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, காள�ய�ம;ேகாவ<1ெத%. 

, 2.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, இ8திராகாலன�. , 

3.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, அ6ணாமைலய�ெத%. , 

4.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, ெத��$ெத%. , 

5.கdந@��ள� (வ.கி),கdந@��ள� (ஊ) வா�* எ6 6, ப<�ைளயா�ேகாவ<1ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49

சJதாய 

நல
\ட�ேமல
கி%]ணேப:

1.ெப$தநாடா�ப��(வ.கி) ேமலகி%]ணேப: (ஊ) வா�*  எ6 1 

ேமலகி%]ணேப: , 2.ெப$தநாடா�ப��  (வ.கி) ேமலகி%]ணேப: (ஊ) வா�* 

எ6 2 �%
க�நாடா�ப�� , 3.ெப$தநாடா�ப�� (வ.கி) ேமலகி%]ணேப: (ஊ) 

வா�*  எ6 6 நாராயண>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

இ8� உய�நிைல�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட�, 

J$�கி%]ணேப:.

1.கdந@��ள� (வ.கி) ேமலகி%]ணேப: (ஊ) வா�* எ6 3 J$�கி%]ணேப: 

கதX எ6 1-200 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51

இ8� உய�நிைல�ப�ள�,கிழ
� 

>திய க��ட�,  

J$�கி%]ண�ேப:.

1.கdந@��ள� (வ.கி) ேமலகி%]ணேப: (ஊ) வா�* எ6 4 J$�கி%]ணேப: 

, 2.கdந@��ள� (வ.கி) ேமலகி%]ணேப: (ஊ) வா�* எ6 3 

J$�கி%]ணேப: கதX எ6 201-381 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

இ8� ந*நிைல�ப�ள�.>திய 

க��ட�, �$தி�ள�.

1.�$தி�ள� (வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,�$தி�ள� ஊரா�சி 

சிவகாமி>ர� ெத% , 2.�$தி�ள� (வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) அ�ம; ேகாவ<1 

ெத%. , 3.�$தி�ள� (வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) ந*$ ெத%. , 4.�$தி�ள� 

(வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) வட
� ெத%. , 5.�$தி�ள� (வ.கி).�$தி�ள� (ஊ) 

வட
� ெத%. , 6.�$தி�ள� (வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 

7.�$தி�ள� (வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) ெத�� ெத% , 8.�$தி�ள� 

(வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) வட
� ெத% , 9.�$தி�ள� (வ.கி)�$தி�ள� (ஊ) 

ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத% , 10.�$தி�ள� (வ.கி),�$தி�ள� (ஊ) ெத�� ெத% 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

Wய ேப�% T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�.வட
� 

க��ட�, கிழ
��ப�தி 

,பPசாலிய�ம; ேகாவ<1ெத%, 

ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 3  சி . எK . ஐ . (ச�L ெத%) , 2.ஆலM�ள� 

(ேப) வா�* எ6  3, ெப:யா� ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப ) வா�* 3, 

ப<�ைளயா�ேகாவ<1 ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப ) ப<�ைளயா�ேகாவ<1 ெத% 3 

வ� ெத%. , 5.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 3,சி.எK.ஐ ச�L ெத;வட1ெத%. , 

6.ஆலM�ள� (ேப) ச8தன மா:ய�ம;ேகாவ<1ெத%. , 7.ஆலM�ள� (ேப) 

�.�.ஏ  பாடசாைல$ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54

Wய ேப�% T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�.வட
� 

க��ட�, கிழ
கிலி%8� 2வ� 

அைற,பPசாலிய�ம; 

ேகாவ<1ெத%, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 4, அழகி:சாமிேகாய<1 ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) 

வா�* 4, வ.உ.சி. ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 3, ஜவஹ� ெத%. , 

4.ஆலM�ள� (ேப) சி.எK.ஐ ச�L ெத;வட1ெத% , 5.ஆலM�ள� (ேப) 

கா8திெத%. , 6.ஆலM�ள� (ேப) ந8தவன கிண�S$ெத%. , 7.ஆலM�ள� (ேப) 

றி �..றி .எ பாடசாைல$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55

Wய ேப�% T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�.வட
�க��ட�,

 ேம�� ப�தி, ேம�கிலி%8� 

2வ� அைற, பாPசாலி�ம; 

ேகாவ<1ெத%. ஆலங�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 1,�%வ;ேகா�ைட ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) 

வா�* எ6 1, ெந�j�ேரா*. , 3.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 1, அ:ஜனகாலன�. , 

4.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 1, பாPசாலிய�ம; ேகாவ<1 ெத%. , 5.ஆலM�ள� 

(ேப) வா�* 1, ஜவஹ� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56

Wய ேப�% T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�.வட
� 

பாக�,ேம�� க��ட�, 

பாPசாலி�ம; ேகாவ<1ெத%. 

ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 2, ப<�ைளயா�ேகாவ<1 ெத%. , 2.ஆலM�ள� 

(ேப) வா�* எ6  2  ப<�ைளயா�ேகாவ<1 ெத% 1வ� ெத% , 3.ஆலM�ள� 

(ேப) வா�* எ6 2, ப<�ைளயா� ேகாவ<1ெத% 4வ� ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப) 

வா�*எ6 2,ப<�ைளயா�ேகாவ<1 ெத%, 4வ� ெத%. , 5.ஆலM�ள� (ேப) 

வா�* எ6 2, ேநதாஜி ெத%. , 6.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 2,திலக� ெத%. , 

7.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 2,ெத;காசி ேரா*. , 8.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 

எ6 2, கா8தி ெத%. , 9.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 2, சி.எK.ஐ ச�L ெத%. , 

10.ஆலM�ள� (ேப) ெத%17 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57

Wய ேப�% T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�,வட
� பாக�, 

பாடசாைல ெத%, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) ப<�ைளயா�ேகாவ<1ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) 

ப<�ைளயா�ேகாவ<1 3வ�ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி.  எK . ஐ 

ச�L ெத% , 4.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி.  எK . ஐ ச�L ெத%  

1வ�ெத% , 5.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி.  எK . ஐ ச�L ெத%  

2வ�ெத% , 6.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி.  எK . ஐ.ச�L ெத% 3வ�ெத% 

, 7.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி. எK .ஐ. ச�L ெத%  4வ�ெத% , 

8.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி.  எK . ஐ.ச�L ெத%  5வ�ெத% , 

9.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி. எK .ஐ. ச�L ெத%  6வ�ெத% , 

10.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�. சி.  எK . ஐ .ச�L ெத%  7வ�ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58

Wய ேப�% T.D.T.A. 

 ந*நிைல�ப�ள�,ெத�� பாக�, 

பாடசாைல ெத%, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) ப;ன @�ெச1வ�ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) அழகி:சாமிெத%. 

, 3.ஆலM�ள� (ேப) ப<�ைளயா�ேகாவ<1ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப) பாரதியா� 

ெத%. , 5.ஆலM�ள� (ேப) ந8தவன
கிண�S$ெத%. , 6.ஆலM�ள� (ேப) சி.  

எK . ஐ ச�Lெத;வட1ெத% , 7.ஆலM�ள� (ேப) ச8தனமா:ய�ம; 

ேகாவ<1ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�,ம$திய 

ேம��
க��ட�, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) ந8தவன
கிண�S$ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) 

ம.ெபா.சி.ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப) ஆ�.சி.ச�Lெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப) 

ப�ேட1 ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�,ேம�� 

க��ட�,வட
� பாக�, 

ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) அ%8ததிய� ெத%, வா�* 5. , 2.ஆலM�ள� (ேப) 

அ%8ததிய� ெத%,12வ�ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப) அ%8ததிய�ெத%, 

2வ�ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

அர5 

ேம1நிைல�ப�ள�,ேம��
க��ட

�, ெத��� ப�தி, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) ஆசா:மா� ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) ஆசா:மா�ெத% 

1வ�ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப) ஆசா:மா�ெத%, 2வ�ெத%. , 4.ஆலM�ள� 

(ேப) ச8தனமா:ய�ம; ேகாவ<1ெத%. , 5.ஆலM�ள� (ேப) ச8தன மா:ய�ம; 

ேகாவ<1 ெத%1வ�ெத%. , 6.ஆலM�ள� (ேப) ச8தனமா:ய�ம;ேகாவ<1ெத%, 

2வ�ெத%. , 7.ஆலM�ள� (ேப) ச8தனமா:ய�ம;ேகாவ<1ெத% 3வ�ெத%. , 

8.ஆலM�ள� (ேப) ச8தனமா:ய�ம;ேகாவ<1ெத% 4வ�ெத%. , 9.ஆலM�ள� 

(ேப) ஆலM�ள� ெத;காசி 1வ�ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) ஆலM�ள�, ெத;காசி ேரா* வா�* 8. , 2.ஆலM�ள� 

(ேப .ஊ) ெத;காசி ேரா* 1வ�ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) ெத;காசி ேரா*, 

2வ�ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

63 63

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�,ம$திய 

கிழ
� க��ட�,ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) ெத;காசி ேரா*,3வ�ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) 

ெத;காசி ேரா*,4வ�ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) ெத;காசி ேரா*, 

5வ�ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) ெத;காசி ேரா*,6வ�ெத%. , 5.ஆலM�ள� 

(ேப .ஊ) அ�ைபேரா* , 6.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) அ�ைபேரா*,1வ�ெத%. , 

7.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) அ�ைபேரா* 2வ�ெத%. , 8.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) 

அ�ைபேரா*,3வ�ெத%. , 9.ஆலM�ள� (ேப .ஊ) அ�ைபேரா*,4வ�ெத%. , 

10.ஆலM�ள� (ேப ) அ�ைபேரா*, 5வ�ெத%. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64

ஜ@ஸK லYK மழைலய� 

ம�S� 

ெதாட
க�ப�ள�,வட
�
 

க��ட�, (கிழ
�), அ6ணா 

நக�, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9,அ�ைபேரா*. , 2.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 

9அ�ைபேரா* 1,வ�ெத%. , 3.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 அ�ைபேரா* 

2வ�ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 அ�ைபேரா* 3வ�ெத%. , 

5.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 அ�ைபேரா*,4வ�ெத%. , 6.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 

9 அ�ைபேரா* 5வ� ச8�. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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65 65

ஜ@ஸK லYK மழைலய� 

ம�S� ெதாட
க�ப�ள�, 

 வட
�
 க��ட�, அ6ணா 

நக�, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 ஆலM�ள�,ெத;காசிேரா* 1வ�ெத%. , 

2.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 1வ�ெத%. , 

3.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 2வ�ெத%. , 

4.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 3வ�ெத%. , 

5.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 4வ�ெத%. , 

6.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 2�ெத%. , 

7.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 1வ��S
�$ெத%. , 

8.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 2வ��S
�ெத%. , 

9.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 9 ஆலM�ள�, ெத;காசிேரா* 3வ��S
�ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66

ஜ@ஸK லYK மழைலய� 

ம�S� 

ெதாட
க�ப�ள�,வட
�
 

க��ட� Z(ேம��), அ6ணாநக� 

ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப ) ஆலM�ள�,ெத;காசிேரா* 3 வ� ெத%. , 2.ஆலM�ள� 

(ேப ) 3 வ� ெத%, 1வ� ச8�. , 3.ஆலM�ள� (ேப ) 3 வ� ெத% 2வ� ச8� , 

4.ஆலM�ள� (ேப ) 3 வ� ெத% 3வ� ச8� , 5.ஆலM�ள� (ேப ) 3 வ� ெத% 

4வ� ச8� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

அ;ைன சாரதாமண< 

�வ
க�ப�ள�,  கிழ
� 

க��ட�, ஆலM�ள�

1.ஆலM�ள� (ேப ) 5 வ� ெத% (காமராஜ� நக�) , 2.ஆலM�ள� (ேப ) 7 வ� 

ெத% (காமராஜ� நக�) , 3.ஆலM�ள� (ேப) 7 வ� ெத% (>ர�சி நக�) , 

4.ஆலM�ள� (ேப) 8 வ� ெத% (ராஜ@Y நக�) , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

ஜ@ஸK லYK மழைலய� 

ம�S� ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�, ெத�� ப�தி, 

ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) 3 வ� �S
�$ெத% , 2.ஆலM�ள� (ேப) 4 வ� 

�S
�$ெத% , 3.ஆலM�ள� (ேப) 2 வ� �S
�$ெத% , 4.ஆலM�ள� (ேப) 1 

வ� �S
�$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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69 69

ஜ@ஸK லYK மழைலய� 

ம�S� ெதாட
க�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�, ேம���ப�தி, 

அ6ணாநக�, ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 13,ஆ�.சி. ச�L ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 

12,ஆலM�ள�, ெத;காசி ேரா*, ேஜாதி நக� , 3.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�, 

ெத;காசிேரா*,1வ�ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள� ெத;காசிேரா*, 

2வ�ெத%. , 5.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�, ெத;காசி 2வ�ச8�. , 

6.ஆலM�ள� (ேப) ஆ�.சி.ச�L 2வ�ெத%. , 7.ஆலM�ள� (ேப) 

மா:ய�ம;ேகாவ<1ெத% �S
�$ெத%. , 8.ஆலM�ள� (ேப) 

�.�.ஏ.பாடசாைல$ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

ஜ@சK லYK மழைலய� 

ம�S� ஆர�ப�ப�ள�,  வட
� 

க��ட�, ேம�கிலி%8� 3வ� 

அைற, அ6ணாநக�, 

ஆலM�ள�.

1.ஆலM�ள� (ேப) வா�* எ6 13,ப�ேட1 ெத%. , 2.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 13 

 றி .�.றி .ஏ பாடசாைல ெத% , 3.ஆலM�ள� (ேப) வா�* 13 

மா:ய�ம;ேகாவ<1 ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71

அ;ைன சாரதாமண< 

�வ
க�ப�ள�,  வட
� 

க��ட�,ேம�� ப�தி, 

ஆலM�ள�

1.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள� ெத;காசி ேரா*. , 2.ஆலM�ள� (ேப) 

ஆலM�ள�  ெத;காசி 3வ� 5�S. , 3.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள� ெத;காசி 

4வ� ெத%. , 4.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள�, ெத;காசி. 5வ� ெத%. , 

5.ஆலM�ள� (ேப) ஆலM�ள� ெத;காசி 6வ� ெத%. , 6.ஆலM�ள� (ேப) 

ஆலM�ள� ெத;காசி 12வ� ெத%   வா�* 13 , 7.ஆலM�ள� (ேப) 

ஆலM�ள�  ெத;காசி ேரா*, 2 வ� ெத%(12வ� ெத%) , 99.அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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72 72

சJதாயநல
\ட�பPசாய$� 

ஆப<K வளாக�, �றி�ப;�ள�.

1.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 1 பாரதிெத% ப<ளா
 

எ6  1 கீழப�டJைடயா�>ர� , 2.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) 

வா�* 1 ப<ளா
 எ6  2  ந*$ெத%.  கீழப�டJைடயா�>ர� , 

3.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 1  அ�ம;ேகாவ<1 

ெத%. கீழப�டJைடயா�>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

ஊரா�சி ம;ற 

அcவலக�,�றி�ப;�ள�.

1.மாயமா;�றிLசி (வ,.கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 1 ெமய<; ேரா* , 

2.மாயமா;�றிLசி (வ.கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 1 ப�ள�
\ட$ெத%. , 

3.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 1 கீழ$ெத%. , 

4.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 1,காமராeநக�. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74

அ%� ேஜாதி 

�வ
க�ப�ள�,வட
��ப�தி 

�றி�ப;�ள�

1.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),�றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 3 ேவத
ேகாவ<1 

ெத%. , 2.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப; �ள� (ஊ) வா�* எ6 3,ப<ளா
 

எ6 3,காமராஜ�ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75

அ%� ேஜாதி �வ
க�ப�ள�, 

 ேம��ப�தி, �றி�ப;�ள�

1.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),�றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* எ6 3 ப<ளா
 3 

மாடசாமிேகாவ<1ெத% , 2.மாயமா;�றிLசி (வ,கி), �றி�ப;�ள� (ஊ) வா�* 

எ6 4 ச6Jக>ர�. , 3.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),�றி�ப;�ள� ( (ஊ) 

வா�ட�ேடM ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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76 76

இ8� ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�, மாயமா;�றிLசி

1.மாயமா;�றிLசி (வ.கி) மாயமா;�றிLசி (ஊ) பஜைன ேகாவ<1 ெத%,1வ� 

வா�*. , 2.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) ப<�ைளயா� ேகாவ<1 

ெத%,1வ� வா�*. , 3.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) அ�ம; 

ேகாவ<1 ெத% 2வ� வா�*. , 4.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),மாயமா;�றிLசி 

வாண<ய� ெத%  2வ� வா�*. , 5.மாயமா;�றிLசி (வகி),மாயமா; �றிLசி (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 2,ராம�ேகாவ<1 ெத%,2வ� வா�*. , 6.மாயமா;�றிLசி 

(வ.கி),மாயமா;�றிLசி. J$�ேகாபால சJ$திர�,2வ� வா�*. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77
ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,>திய க��ட� , 

ெத�� மாயமா;�றிLசி

1.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),மாயமா; �றிLசி (ஊ) ெத�\�,3வ� வா�*. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78

இ8� ந*நிைல�ப�ள� 

(சிSபா;ைமய<ன�)ெத�� 

க��ட�, கிழ
� 

ப�தி,�$தி
�ள�

1.மாயமா;�றிLசி (வ,கி )மாயமா;�றிLசி (ஊ) �$தி�ள� ஆசா: 

ேமல$ெத%,4வ� வா�*. , 2.மாயமா; �றிLசி  (வ,கி), மாயமா; �றிLசி (ஊ) 

�$தி�ள� கீழ$ெத%,4வ� வா�*. , 3.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),மாயமா;�றிLசி 

(ஊ) �$தி�ள� ெத��$ெத%,4வ� வா�*. , 4.மாயமா; �றிLசி 

(வ.கி),மாயமா; �றிLசி (ஊ) �$தி�ள� ெத�� காலன� 4வ� வா�*. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

இ8� ெதாட
க�ப�ள�,ேம�� 

க��ட�, வட
��ப�தி, 

மாயமா;�றிLசி.

1.நாரண>ர� (வ,கி), நாரண>ர� (ஊ). ப<ளா
 எ6 1, காலன� ெத%. , 2.நாரண>ர� 

 (வ,கி), நாரண>ர�  (ஊ). ப<ளா
 எ6 1,ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத%. , 

3.நாரண>ர�  (வ,கி), நாரண>ர�  (ஊ). ப<ளா
 எ6 1,ராம� ேகாவ<1 ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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80 80

இ8� ெதாட
க�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�, கிழ
��ப�தி, 1வ� 

வ��> , மாயமா;�றிLசி.

1.நாரண>ர�  (வ,கி), நாரண>ர�  (ஊ). ப<ளா
 2,அ�ம; ேகாவ<1 ெத%. , 

2.நாரண>ர�  (வ,கி), நாரண>ர� (ஊ). ப<ளா
 2,அ%8ததிய� ெத%. , 3.நாரண>ர� 

(வ,கி), நாரண>ர� (ஊ). ப<ளா
 2,ெத��$ெத%. , 4.நாரண>ர�  (வ,கி), நாரண>ர� 

(ஊ). ப<ளா
 2,ெநசவாள� ��ய<%�>. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81

T.D.T.A. . ந*நிைல�ப�ள�,வட
� 

க��ட�, ேம�� ப�தி, 

�%வ;ேகா�ைட

1.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* 5,கீழ$ெத%. , 

2.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* எ6.7,ந*$ெத%. , 

3.மாயமா;�றிLசி (வ.கி)மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* எ6.7,காமராஜ� ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82

T.D.T.A. . ந*நிைல�ப�ள�,ெத�� 

க��ட� கிழ
� ப�தி, 

�%வ;ேகா�ைட

1.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* எ6.7, ப<�ைளயா� 

ேகாவ<1 ெத%. , 2.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* எ6.8, 

ஜவக� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

T.D.T.A.ந*நிைல�ப�ள�,வட
� 

க��ட�, கிழ
� ப�தி,2வ� 

அைற,�%வ;ேகா�ைட

1.மாயமா;�றிLசி (வ,கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* எ6.6,கீழ$ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84
T.D.T.A.ந*நிைல�ப�ள�,வட
� 

க��ட�, கிழ
� ப�தி, 

�%வ;ேகா�ைட

1.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* எ6  9, 

அ
கிண<மாட;ேகாவ<1ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85

இ8� ஆர�ப பாடசாைல,வட
� 

பா�$த ப<ரதான க��ட� . 

�%வ;ேகா�ைட

1.மாயமா;�றிLசி (வ.கி),மாயமா;�றிLசி (ஊ) வா�* 9,ஜவக�ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86

சி$திர>$திர மறவ� 

ெதாட
க�ப�ள�,ஆ.ம%த�ப>ர�

1.நாரண>ர� (வ,கி ), நாரண>ர� (ஊ) ப<ளா
 3 ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத%. ஆ 

ம%த�ப>ர� , 2.நாரண>ர� (வ.கி ),நாரண>ர� (ஊ) ப<ளா
 3,ஈKவ:ய�ம; 

ேகாவ<1 ெத%. ஆ ம%த�ப>ர� , 3.நாரண>ர� (வ,கி ),நாரண>ர� (ஊ) ப<ளா
 3 

வட
�$ெத%. ஆ ம%த�ப>ர� , 4.நாரண>ர� (வ,கி ),நாரண>ர� (ஊ) ப<ளா
 

3,ந*$ெத%. ஆ ம%த�ப>ர� , 5.நாரண>ர� (வ.கி), நாரண>ர� (ஊ) ப<ளா
 

3,ப�ள�
\ட$ெத%. ஆ ம%த�ப>ர� , 6.நாரண>ர� (வ,கி ),நாரண>ர� (ஊ) 

ப<ளா
 4, உLசிமாள�ய�ம; ேகாவ<1 ெத% ஆ ம%த�ப>ர� , 7.நாரண>ர� 

(வ,கி ),நாரண>ர� (ஊ) ப<ளா
 4, ெந�j� ேரா*. ஆ ம%த�ப>ர� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87

நமசிவாய Jதலியா� நிைனX 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம�� ப�தி, 

கிடார
�ள�.

1.கிடார
�ள� (வ,கி),கிடார
�ள� (ஊ) வா�* எ6 1,மாதாேகாவ<1ெத%. , 

2.கிடார
�ள� (வ.கி),கிடார
�ள� (ஊ) வா�* எ6 1,வ.உ.சி ெத%. , 

3.கிடார
�ள� (வ,கி),அகர� ம�S� கிடார
�ள� ஊரா�சி வா�* எ6 

1,அ�ேப$கா�ெத%. , 4.கிடார
�ள� (வ.கி),கிடார
�ள� (ஊ) வா�* எ6 1 

தாமைரெத%. , 5.கிடார
�ள� (வ,கி),கிடார
�ள� (ஊ) வா�* எ6 1,மாடசாமி 

ேகாவ<1ெத%. , 6.கிடார
�ள� (வ.கி),கிடார
�ள� (ஊ) வா�* எ6 

1,சிவ;ேகாவ<1ெத%. , 7.கிடார
�ள�  (வ,கி),கிடார
�ள�  (ஊ) வா�* எ6 

1,கி%]ண;ேகாவ<1ெத%. , 8.கிடார
 �ள�  (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* 

எ6 1,ப<�ைளயா�ேகாவ<1ெத%. , 9.கிடார
 �ள� (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) 

வா�* எ6 1,ெச1வ<நக�. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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88 88

நமசிவாய Jதலியா� நிைனX 

ந*நிைல�ப�ள�,கிழ
� ப�தி, 

கிடார
�ள�

1.கிடார
 �ள� (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2, இ8திரா நக�. , 

2.கிடார
 �ள� (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,ெக;ன�ெத%. , 

3.கிடார
 �ள�  (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,ராம�ேகாவ<1ெத%. , 

4.கிடார
 �ள� (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2, ெமய<;ேரா*. , 

5.கிடார
 �ள�  (வ.கி), கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,தி%வ�fவ�ெத%. , 

6.கிடார
 �ள� (வ,கி),கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,பாரதியா�ெத%. , 

7.கிடார
 �ள� (வ.கி), கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,J
�ல$ேதா�ெத%. , 

8.கிடார
 �ள� (வ.கி), கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,அ6ணாெத%. , 

9.கிடார
 �ள� (வ,கி), கிடார
 �ள�  (ஊ) வா�* எ6 2,ேந%ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,   கிழ
� 

க��ட�, ெந�j�.

1.ெந�j� (வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2,பஜைனமட$ெத%. , 2.ெந�j� 

(வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3சாைல
ேகாவ<1 ெத%, , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90

ஆ� சி �வ
க�ப�ள�ெத�� 

 க��ட�,  ெந�j�.

1.ெந�j� (வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ63பாரதியா� ெத%. , 2.ெந�j� 

(வ.கி)ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ஆ�.சி ெத%. , 3.ெந�j� (வ.கி),ெந�j� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 2 அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,  ேம�� >திய 

க��ட�, சாைலய<; வட
� 

ப�தி, கிழ
� பாக�. ெந�j�.

1.ெந�j� (வ.கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,அ6ணா ெத%. , 2.ெந�j� 

(வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,Fலவாச1 ெத% 1. , 3.ெந�j� (வ.கி),ெந�j� 

(ஊ) ப<ளா
 எ6 4,தி%வ�fவ� ெத%. , 4.ெந�j� (வ.கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 4,Fலவாச1 ெத% 2 , 5.ெந�j� (வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 

4,கி%]ண;ேகாவ<1 ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,  வட
� >திய 

க��ட�, ெந�j�..

1.ெந�j� (வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5,சாைல$ெத%. , 2.ெந�j� 

(வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6,அ�ரான8தசாமி ேகாவ<1 ெத% , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,>திய க��ட�, 

ேம���ப�தி, 

சாைலய<;வட
� பாக�,ெந�j�.

1.ெந�j� (வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7,அ�ரான8தசாமி ேகாய<1 ெத%. , 

2.ெந�j� (வ,கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7கா8திமதிநாதப<�ைள ெத% , 

3.ெந�j� (வ.கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ68 பாடசாைல ெத% , 4.ெந�j� 

(வ.கி),ெந�j� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9,அ%ணாசல>ர�. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94

இ8� ெதாட
க�ப�ள�, 

 ேம��க��ட�, ெத��பாக�, 

காவலா�றிLசி.

1.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 2,வ6ண� ேகாவ<1 

ெத%. , 2.காவலா
�றிLசி (வ.கி), காவலா
�றிLசி  (ஊ) வா�* எ6 2, 

3.ஆ�.சி.ேகாவ<1 ெத% , 3.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி  ஊரா�சி. 

வா�* எ6 3 அ%8ததிய� ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95

அMக;வா� 

ைமய�,காவலா�றிLசி.

1.காவலா
�றிLசி (ஊ), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 1ந*$ெத%. , 

2.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 1வைலய; ேகாவ<1 

ெத% , 3.காவலா
�றிLசி (வ.கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 1,வட
� 

ெத% 1. , 4.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6  2, வட
� 

ெத% 2 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96

பால�% வ<$யாசாைல 

ெதாட
க�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�, கிழ
� ப�தி, 

ெவ6ண<லிMக>ர�

1.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* 4 ெத��$ெத%. , 

2.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* 5,வட
�$ெத% 1. , 

3.காவலா
�றிLசி (வ.கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 5,ந*$ெத% 1 , 

4.காவலா
�றிLசி (வ.கி)காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* 5,அ�ம;ேகாவ<1 ெத% 1 , 

5.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 5,ஊ$�மைல 

ெமய<; ேரா*. , 6.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 

5,அ�ம;ேகாவ<1 ெத% 2. , 7.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) 

வா�* எ6 5,ந*$ெத% 2 , 8.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) 

வா�* எ6 5,வட
�$ெத% 2. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97

பால�% வ<$யாசாைல 

ெதாட
க�ப�ள�,ேம�� ப�தி, 

      பைழய க��ட� 

ெவ6ண<லிMக>ர�

1.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 6,காள� ேகாவ<1 

ெத%. , 2.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 6,வைலய; 

ேகாவ<1 ெத% , 3.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 

6,ெத��$ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98

பால�% வ<$யாசாைல 

ெதாட
க�ப�ள�,>திய க��ட� 

ெவ6ண<லிMக>ர�

1.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 6,கீழ$ெத%  2, , 

2.காவலா
�றிLசி (வ,கி),காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 6,அ%8திய� ெத%. , 

3.காவலா
�றிLசி (வ,கி)காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* 7 ம%�>ர�>W�. , 

4.காவலா
�றிLசி (வ.கி)காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 7,ம%�>ர� >W� 

காலன� , 5.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�*  எ6 

4,கீழ$ெத% 1 , 6.காவலா
�றிLசி (வ.கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* எ6 

6,அ�ம;ேகாவ<1 ெத%. , 7.காவலா
�றிLசி (வ,கி), காவலா
�றிLசி (ஊ) வா�* 

6,வட
�$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

99 99

சரKவதி வ<$யா சாைல 

�வ
க�ப�ள�,ேம�� க��ட�, 

கடMகேன:.

1.கடMகேன: (வ,கி), கடMகேன: (ஊ) ப<ளா
 எ6 1, ேவலாmதநாடா�ெத%. , 

2.கடMகேன: (வ,கி)கடMகேன: (ஊ) பைழய தபா1 ஆப<Kெத% , 3.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 3 அ6ணாெத% , 4.கடMகேன: (வ,கி),.கடMகேன: (ஊ) 

4, க��ேவ1 நாடா�ெத%, , 5.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 5 

அ�ம;ேகாய<1ெத% , 6.கடMகேன: (வ,கி), கடMகேன: (ஊ) 6 

அnய
���நாடா�ெத% , 7.கடMகேன: (வ,கி), கடMகேன: (ஊ) 7, அ%8ததிய� 

ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100

சரKவதி வ<$யா சாைல 

�வ
க�ப�ள�,ெத�� க��ட�, 

கடMகேன:.

1.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 1 >தியதபா1ஆப<Kெத% , 2.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 2 ஊ�கிணS ெத% , 3.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 

3 ெமய<;ெத% , 4.கடMகேன: (ஊ) கடMகேன: (ஊ) 4 இராமலிMகநாடா�ெத% , 

5.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 5  ேமல$ெத% , 6.கடMகேன: 

(வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 6 உலக�ம;ேகாய<1ெத% , 7.கடMகேன: (வ,கி), 

கடMகேன: (ஊ) 7 கிளா�
 ெத% , 8.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 8 

க%�பசாமிேகாய<1ெத% , 9.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 9 

அ:சிஆைலெத% , 10.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 10 

இச
கிஅ�ம;ேகாய<1ெத% , 11.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 11 

வா$தியா�ெத% , 12.கடMகேன: (வ.கி).கடMகேன: (ஊ) 12 

வடக$திய�ம;ேகாய<1ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 72



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

T.D.T.A. , ெதாட
க�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, அcவலக அைற
� 

அ*$த�, ெர��யா�ப��.

1.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,1 இராமலிMகநாய� ெத% , 

2.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,2ேலாகநாத;ெத%. , 

3.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) ப<ளா
 எ6 3,3 அ%ணாசலநாய�ெத%. , 

4.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) ப<ளா
 எ6 5,4பைழயப<ரசிட;�ெத%. , 

5.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 5 ெபா;ைனயாநாடா�ெத%. , 6.கடMகேன: 

(வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 6 நா�டாைம ெத% , 7.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: 

(ஊ) 7 ெமய<;ேரா* , 8.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 8 அ%6 ெத% , 

9.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 9 ேசாசிய�ெத% , 10.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 10 காள�ய�ம;ேகாவ<1ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102

T.D.T.A. ெதாட
க�ப�ள�,.வட
� 

க��ட�, கிழ
கிலி%8� 4வ� 

அைற, ெர��யா�ப��.

1.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 1 காமராஜ�ெத% , 2.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 2 ெமய<;ேரா* , 3.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 3 

ஞான�%வ<$தியாசாைல , 4.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 4 ச8�$ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

க��ட�, கிழ
கிலி%8� 1 வ� 

அைற, ெர��யா�ப��.

1.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 1 சாமி1ெத%. , 2.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 2 பாரதியா�ெத% , 3.கடMகேன: (வ,கி)கடMகேன: (ஊ) 3 

த@பாவள�5�ைபயா$ேதவ�ெத%. , 4.கடMகேன: (வ,கி)கடMகேன: (ஊ) 4 

சைடய�ப>ர�ெத%. , 5.கடMகேன: (வ,கி)கடMகேன: (ஊ) 5 pலக$ெத% , 

6.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 6 சைடய�ப>ர� மா:ய�ம;ேகாவ<1ெத% 

, 7.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 7ேவலாmதநாடா�ெத% , 8.கடMகேன: 

(வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 9 ெபா;ைனயாநாடா�ெத% , 9.கடMகேன: 

(வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 10 பா6� வா$தியா� ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�,வட
� 

க��ட�, கிழ
கிலி%8� 3 வ� 

அைற, ெர��யா�ப��.

1.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 1.ெக.ஆ�.ம6டப$ேதவ�ெத% , 

2.கடMகேன: (வ.கி)கடMகேன: (ஊ) 2. கிராமLசாவ�ெத% , 3.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 3. மிள� ெவ�ளேகாவ<1 ெத% , 4.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 4.  பைழய கிராJ;K ெத% , 5.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 5. ெஜ.எ1.ஆ� ெதா��ெத% , 6.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 6. J$�ராமலிMக$ ெத% , 7.கடMகேன: 

(வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 7. ெத�க�ம; ேகாவ<1 ெத% , 8.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 8. ேதவ� தி%மணம6டப$ ெத% , 99.அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

�.�.�.ஏ 

ெதாட
க�ப�ள�கா*ெவ��.

1.கா*ெவ�� (வ,கி), கா*ெவ�� (ஊ) கீழ$ெத%, ச�Lெத% , 2.கா*ெவ�� (வ,கி), 

கா*ெவ�� (ஊ) ேமல$ெத%, வட
� ெத%, ந*$ெத%, ேபாKடாபQK ெத% 

வா�* எ6 1 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106 106

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

க��ட� கிழ
�பாக�, 

ெர��யா�ப��.

1.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 1 சி;னராஜாநாய�ெத%. , 2.கடMகேன: 

(வ,கி)கடMகேன: (ஊ) 2 ஈKவ:அ�ம;ேகாவ<1ெத%. , 3.கடMகேன: 

(வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 3 வ.உ.சிெத% , 4.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 4 

ம.ெபா.சி.ெத% , 5.கடMகேன: (வ,கி)கடMகேன: (ஊ) 5 இ�மாRேவ1ெத% , 

6.கடMகேன: (வ.கி)கடMகேன: (ஊ) 6 மகா$மாகா8திெத% , 7.கடMகேன: 

(ஊ),கடMகேன: (ஊ) 7 ஆ�. சி .ேகாவ<1ெத% , 8.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: 

(ஊ) 8 ேகாவ<1ப<�ைளநாடா�ெத% , 9.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 9 

மாண<
க�ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107

T.D.T.A. 

 ெதாட
க�ப�ள�,வட
�
க��ட�

 கிழ
கிலி%8� 2வ� அைற, 

ெர��யா�ப��.

1.கடMகேன: (வ,கி)கடMகேன: (ஊ) 1 ஓ;�வ @ர;ெத% , 2.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 2 ேந%ஜிெத% , 3.கடMகேன: (வ,கி), கடMகேன: (ஊ) 3 

அ%8ததிய�ெத% , 4.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 4 J$�ெத% , 

5.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 5 அ%8ததிய�ெத% , 6.கடMகேன: 

(வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 6 ஓ�*சாைலெத% , 7.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: 

(ஊ) 7  ேவcLசாமிேதவ�ெத% , 8.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 8 

இ8திராநிைனX��ய<%�>ெத% , 9.கடMகேன: (வ.கி),கடMகேன: (ஊ) 9 

ச8தனெத% , 10.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 10 >�
காலன�ெத% , 

11.கடMகேன: (வ,கி),கடMகேன: (ஊ) 11  ச�பான�ெத% , 12.கடMகேன: (வ,கி), 

கடMகேன: (ஊ) 12  ப<.எK.எ;.எ1 ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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108 108

T.D.T.A. 

 ெதாட
க�ப�ள�அ%ணாசல>ர�

1.5�ைபயா>ர� (வ.கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 1ப<�ைளயா� ேகாவ<1 

ெத% , 2.5�ைபயா>ர� (வ,கி)5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 1வட
�$ெத% , 

3.5�ைபயா>ர� (வ.கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 1ந*$ெத%. , 

4.5�ைபயா>ர� (வ.கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 1மrதி$ ெத%. , 

5.5�ைபயா>ர� (வ.கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 1ெத�� ெத%. , 

6.5�ைபயா>ர� (வ,கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 1அ%8ததிய� ெத%. , 

7.5�ைபயா>ர� (வ.கி).5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 2 கீழ$ெத%. , 

8.5�ைபயா>ர� (வ,கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6,2அ�ம; ேகாவ<1 ெத%. , 

9.5�ைபயா>ர� (வ,கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6.2,ெமய<;ேரா*. , 

10.5�ைபயா>ர� (வ,கி),5�ைபயா>ர� (ஊ) வா�* எ6 2காலன�$ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, ந*�ப�தி, மாறா8ைத

1.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 1,வட
�மறவ�ெத%. , 2.மாறா8ைத 

(வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 1, ெத��மறவ�ெத%. , 3.மாறா8ைத 

(வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 1, ப<�ைளமா�ெத%. , 4.மாறா8ைத 

(வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 1,ேசாம58தரவ<நாயக� ேகாவ<1ெத%. , 

5.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 1,ஆசா:மா� ெத%. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

அர5 

ேம1நிைல�ப�ள�ெத��பாக� 

கிழ
கிலி%8� 2 வ� க��ட�, 

ந*�ப�தி, மாறா8ைத.

1.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 2,ப�ள�\ட$ெத%. , 2.மாறா8ைத 

(வ,கி)மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 2,ரா� நக�, நாலாM�றிLசி , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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111 111

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�, நாலாM�றிLசி

1.மாறா8ைத (வ.கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 2,நாலாM�றிLசி ெப%மா�ேகாவ<1 

ெத%. , 2.மாறா8ைத (வ,கி)மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

2,ேவத
ேகாவ<1ெத%.நாலM�றிLசி , 3.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

2,ச�Lெத%, நாலாM�றிLசி , 4.மாறா8ைத (வ.கி)மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

2,ெத��ெத%, நாலாM�றிLசி , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112

அர5ேம1நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, வட
� ப�தி, 

மாறா8ைத.

1.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 3,காலன� வட
�$ெத%. , 2.மாற8ைத 

(வ,கி),5�ைபயா>ர�, மாற8ைத (ஊ) வா�* 3,காலன�ெத��$ெத%. , 3.மாறா8ைத 

(வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 3,காலன�கீழ$ெத%. , 4.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத 

(ஊ) வா�* 3,மண<ேமைடெத% கிழ
�. , 5.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) 

வா�* 3,மண<ேமைடெத% ேம��. , 6.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

3,மண<ேமைடெத% கிழ
� 2. , 7.மாறா8ைத (வ.கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

3,மண<ேமைடெத% ேம�� 2. , 8.மாறா8ைத (வ.கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

3,அ�பலவாசக� ெத% வட
�. , 9.மாறா8ைத (வ.கி)மாறா8ைத (ஊ) வா�* 3, 

அ�பலவாசக� ெத% கிழ
�. , 10.மாறா8ைத (வ.கி)மாறா8ைத (ஊ) வா�* 3, 

அ�பலவாசக� ெத% ேம��. , 11.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 3, 

அ�பலவாசக� ெத% கிழ
� , 12.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 

3,காலன� ெத��ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,க1ல$தி�ள�

1.மாறா8ைத (வ,கி)மாறா8ைத (ஊ) வா�* 4,க1ல$தி�ள� வட
�. , 

2.மாறா8ைத (வ,கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 4, க1ல$தி�ள� ெத��. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 33 of 72



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

114 114
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�ெச���றிLசி

1.மாறா8ைத (வ.கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 4, ெச���றிLசி 1வ� ெத%. , 

2.மாறா8ைத (வ.கி),மாறா8ைத (ஊ) வா�* 4,ெச���றிLசி ேமல$ெத%. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115

இ8� �வ
க�ப�ள�வட
� 

ப�தி, சிவலா��ள�.

1.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) வா�* 1, 

வட
\�ப<�ைளயா�ேகாவ<1ெத%. , 2.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) 

வா�* 2, J$தார�ம;ேகாவ<1ெத%. , 3.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) 

வா�* 3, மா:ய�ம; ேகாவ<1ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

சJதாய நல
\ட�பPசாய$� 

அcவலக வளாக�, 

சிவலா��ள�.

1.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) வா�* 

4,J�>டாதிஅ�ம;ேகாவ<1ெத%. , 2.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) 

வா�* 5, ப<�ைளயா� ேகாவ<1ெத%. , 3.சிவலா��ள� (வ.கி), சிவலா��ள� (ஊ) 

வா�* 5, J�>டாதிஅ�ம; ேகாவ<1ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

T.D.T.A. . 

ெதாட
க�ப�ள�,க%�>ள�B$�

1.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) வா�* 6, கீழக%�>ள�B$� (ப<ளா
 6). 

, 2.சிவலா��ள� (வ.கி),சிவலா��ள� (ஊ) வா�* 6,க%�>ள�B$� (ப<ளா
 6). , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

ேம�� தி%ெந1ேவலி 

ேம1நிைல�ப�ள�,ேரன�யK 

ப<ளா
, கிழ
��ப�தி, ந1"�.

1.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) வா�* 1,ப<ளா
 எ6,1 காசியா>ர�காலன�. , 

2.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) வா�* 1, காசியா>ர� ெத;பாக�. , 

3.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) வா�* 1, காசியா>ர� வட>ற�. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

119 119

ேம�� தி%ெந1ேவலி 

ேம1நிைல�ப�ள�,.ேரன�யK 

ப<ளா
, ெத���ப�தி 

ேம��க��ட�, ந1"�.

1.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) வா�* 2, காசியா>ர� வடபாக�. , 

2.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) வா�* 3,காசியா>ர� ெத;பாக�. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120

ேம�� தி%ெந1ேவலி 

ேம1நிைல�ப�ள�,ேரன�யK 

ப<ளா
, ெத�� க��ட�, 

ேம��ப�தி,ந1"�

1.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 3, காமராஜ� நக�. , 2.சிவலா��ள� 

(வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 4, ந1"� ச�Lெத%. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

ேம�� தி%ெந1ேவலி 

ேம1நிைல�ப�ள�ேரன�யK 

ப<ளா
 

 வட
�பாக�,ேம��க��ட�, 

 ந1"�

1.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) வா�* 3, வ<Kவநாத >ர�. , 2.சிவலா��ள� 

(வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 4,இ8திராநக�. , 3.சிவலா��ள� (வ.கி),ந1"� (ஊ) 

வா�* 4 , ெப:யா� நக�. , 4.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 4, ந1"� 

ச�Lெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122
ைவ$திலிMகசாமி 

உய�நிைல�ப�ள�ேம��ப�தி, 

ஆல��ப��.

1.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 5, ப<ளா
 5,ஆல�ப��காலன�. , 

2.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 5, ப<ளா
 5 ஆல�ப��. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123
ைவ$திலிMகசாமி 

உய�நிைல�ப�ள�வட
� ப�தி, 

ஆல��ப��.

1.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 6, ப<ளா
 6, ஆல�ப��. , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124
ைவ$திலிMகசாமி 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
�ப�தி, 

ஆல��ப��.

1.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 7, சிவகாமி>ர�. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125
ைவ$திலிMகசாமி 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
�ப�தி, 

ஆல��ப��.

1.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 8, அரவ;��ய<%�>. , 

2.சிவலா��ள� (வ.கி), ந1"� (ஊ) வா�* 8,ைவ$திலிMக>ர�. , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

126 126

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம���ப�தி, 

>திய க��ட�, அnயனா��ள�.

1.அnயனா��ள� (வ,கி),அnயனா��ள� (ஊ) வா�* 1,வா�ட�ேடMெத%. , 

2.அnயனா��ள� (வ,கி),அnயனா��ள� (ஊ) வா�*1,J�ப<டாதி அ�ம; 

ேகாவ<1ெத%. , 3.அnயனா��ள� (வ,கி),அnயனா��ள� (ஊ) வா�* 

2,J�ப<டாதி அ�ம; ேகாவ<1ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ
��ப�தி, 

>திய க��ட�, அnயனா��ள�.

1.அnயனா��ள� (வ,கி), அnயனா��ள� (ஊ) வா�* 3,ப<�ைளயா� 

ேகாவ<1,கி%]ண;ேகாவ<1ெத%. , 2.அnயனா��ள� (வ,கி),அnயனா��ள� 

(ஊ) வா�* 3, இச
கிய�ம; ேகாவ<1 ந*$ெத%. , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128

இ8� 

ந*நிைல�ப�ள�ேம��க��ட�,

ெத���ப�தி, உைடயா�>ள�.

1.ஓைடம:Lசா; (வ.கி), ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 நாராயண>ர� , 

2.உைடயா�>ள�(வ.கி), ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 உைடயா�>ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

இ8� ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�,வட
� ப�தி, 

உைடயா�>ள�..

1.உைடயா�>ள�(வ.கி),ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 உைடயா�>ள� , 

2.உைடயா�>ள�(வ.கி),ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 11 உைடயா�>ள� , 

3.உைடயா�>ள�(வ.கி),ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 12 உைடயா�>ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130

T.D.T.A. ..ந*நிைல�ப�ள�வட
� 

க��ட�, கிழ
� பாக�, 

ஓைடமறிLசா;.

1.ஓைடமறிLசா; (வ.கி), ஓைடமறிLசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ஓைடமறிLசா; , 

2.ஓைடமறிLசா; (வ.கி), ஓைடமறிLசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ஓைடமறிLசா; , 

3.ஓைடமறிLசா; (வ.கி), ஓைடமறிLசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ஓைடமறிLசா; , 

4.ஓைடமறிLசா; (வ.கி), ஓைடமறிLசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ஓைடமறிLசா; , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

131 131

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�வட
� >திய 

க��ட�, கா$த�ப>ர�

1.ஓைடம:Lசா; (வ.கி), ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 கா$த>ர� , 

2.ஓைடம:Lசா; (வ.கி), ஓைடம:Lசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 கா$த>ர�, ப<ளா
 7 

கா$த>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132
அர5 ேம1நிைல�ப�ள� ேம�� 

க��ட�,  அைற எ6 0,21  

ம%த�>$W�.

1.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ம%த�>$W� , 

2.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ம%த�>$W� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133

அர5 ேம1 நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட� அைற எ6 

2,ம%த�>$W�.

1.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ம%த�>$W� , 

2.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ம%த�>$W� , 

3.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ம%த�>$W� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட� அைற எ6 5, 

ம%த�>$W�.

1.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 ம%த�>$W� , 

2.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 ம%த�>$W� , 

3.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 ம%த�>$W�, ப<ளா
 

எ6 6 கதX எ6 1-240 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ப$� 

வ��பைறக� க��ட�,ேம�� 

அைற,ம%த�>$W�.

1.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 ம%த�>$W�, ப<ளா
 

எ6 6 கதX எ6 241-737 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ப$� 

வ��பைறக� க��ட�,கிழ
� 

அைற,ம%த�>$W�.

1.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ம%த�>$W� , 

2.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 13 அ:சன காலன� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

137 137

T.D.T.A.ெதாட
க�ப�ள�க6டப�� 1.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 க6ட�ப�� , 

2.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 11 க6ட�ப�� , 

3.ம%த�>$W� (வ.கி), ம%த�>$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 12 க6ட�ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138
T.D.T.A. . ந* 

நிைல�ப�ள�வட
� க��ட� 

கிழ
�ப�தி, >��ப��.

1.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 >��ப�� , 2.>��ப�� (வ.கி), 

>��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4,5 >��ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139
T.D.T.A. . ந* 

நிைல�ப�ள�வட
� க��ட� 

ேம���ப�தி, >��ப��.

1.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 >��ப�� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140

T.D.T.A. ந* நிைல�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட�,கிழ
� ப�தி 

,>��ப��.

1.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 >��ப�� , 2.>��ப�� (வ.கி), 

>��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 >��ப�� , 3.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 3 >��ப�� , 4.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 

>��ப�� , 5.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 >��ப�� , 

6.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 >��ப�� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141

T.D.T.A.  ந* நிைல�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட� ,ேம�� ப�தி, 

>��ப��.

1.>��ப�� (வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 காசிநாத>ர� , 2.>��ப�� 

(வ.கி), >��ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 ச
கிலிய��� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

142 142

ஆ�.சி. ந*நிைல�ப�ள�ெத�� 

ப�தி, கிழ
� க��ட�, 

இ%தய>ர� காலன�, 

கீழ�$த�பாPசா;.

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 �$த�பாPசா; , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143

ஆ�.சி. ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, இ%தய>ர� காலன�, 

கீழ�$த�பாPசா;.

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 இ%தய>ர� 

காலன� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144

இ8� ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�, ெத�� பாக�, 

காள$திமட�.

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 �$தாலிMக>ர� , 

2.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 காள$திமட� கதX 

எ6 1-150 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

இ8� ெதாட
க�ப�ள�.வட
� 

க��ட�. ேம�� ப�தி. 

 காள$திமட�.

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 காள$திமட� கதX 

எ6 151-594 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

இ8� ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

க��ட�.கிழ
� பாக�, 

காள$திமட�.

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ஆைணய�ப>ர� , 

2.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 காள$திமட� , 

3.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 காள$திமட� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

147 147

இ8� ெதாட
க�ப�ள�கிழ
� 

க��ட�.வட
� பாக�, 

காள$திமட�.

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 காள$திமட� , 

2.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 காள$திமட� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ
� 

க��ட�,வட
� ப�தி, தாைழ 

5�ப<ரமண<ய>ர�,

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 

ேச�ைவ
கார;ப�� , 2.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 

எ6 9 இ%தய>ர� , 3.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 

11 தாைழB$� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149

T.D.T.A.ெதாட
க�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, வட
� ப�தி, 

ஆ3வா;�c
க�ப��

1.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 12 ஆ3வா; 

�c
க�ப�� , 2.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 எ6 13 

ஆ3வா; �c
க�ப�� , 3.�$த�பாPசா; (வ.கி), �$த�பாPசா; (ஊ) ப<ளா
 

எ6 14 ஆ3வா; �c
க�ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150

T.D.T.A.  ந*நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, கிழ
�ப�தி, 

அPசாMக�டைள.

1.அPசாMக�டைள (வ.கி),அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 1 அPசாMக�டைள , 

2.அPசாMக�டைள (வ.கி),அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 2 இராமநாடா�ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151

T.D.T.A.  ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, கிழ
�ப�தி, 

அPசாMக�டைள.

1.அPசாMக�டைள (வ.கி),அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 3 சிவகாமி>ர� 

J$�மாைல>ர� , 2.அPசாMக�டைள (வ.கி),அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 6 

சிவகாமி>ர� J$தார�ம; ேகாய<1 ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

152 152

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத��க��ட�, 

ெசா
கநாத;ப��.

1.அPசாMக�டைள (வ.கி),அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 க�டைளB� , 

2.அPசாMக�டைள (வ.கி), அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 

ெசா
கநாத;ப�� , 3.அPசாMக�டைள (வ.கி),அPசாMக�டைள (ஊ) ப<ளா
 

எ6 5 நாலாMக�டைள , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

பாரதி �வ
க�ப�ள�கிழ
� 

பாக�, ��பா
��.

1.��பா
�� (வ.கி),��பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ��பா
�� , 2.��பா
�� 

(வ.கி),��பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ��பா
�� , 3.��பா
�� (வ.கி),��பா
�� 

(ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ��பா
�� , 4.��பா
�� (வ.கி),��பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 

4 ��பா
�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�கிழ
� க��ட� 

,இராX$த�ேப:

1.��பா
�� (வ.கி),��பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 தளவாn>ர� , 2.��பா
�� 

(வ.கி),��பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 ரா�$த�ேப: , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155

ேராKலி; 

ெதாட
க�ப�ள�வட
�க��ட�, 

அைண8தெப%மா� நாடா[�

1.அைண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 1, 2 அனண8தெப%மா� நாடா[� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156

ேராKலி; 

ெதாட
க�ப�ள�கிழ
� 

 க��ட�, அைண8தெப%மா� 

நாடா[�

1.அனண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 3 J%கா6�B� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157

s காமராe 

ெதாட
க�ப�ள�,>திய க��ட� 

,ெசா
கலிMக>ர�

1.அனண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 3 ெசா
கலிMக>ர� , 2.அனண8தெப%மா� நாடா[�  

(வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 சிவநாடா[� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

158 158

s நடராஜா 

ெதாட
க�ப�ள�,வட
� >திய 

க��ட�, 

ெச1ல�ப<�ைளயா��ள�

1.அனண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 4 5 ெச1ல�ப<�ைளயா��ள� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159

T.D.T.A. 

 ெதாட
க�ப�ள�சைடயா6�B�,

1.அனண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 6 சிவஞான>ர� , 2.அனண8தெப%மா� நாடா[�  

(வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 சMகர;��ய<%�> , 

3.அனண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 7 சைடயா6�B� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160
ஆ�.சி. ெதாட
க�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�. சMகர; ��ய<%�>

1.அனண8தெப%மா� நாடா[�  (வ.கி),அனண8தெப%மா� நாடா[� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 8 >�
காலன� மடவா�வ<ளாக� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�.ேம�� பாக�, 

ெவMகடா�ப��.

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ெவMகடா�ப�� , 

2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5ெந1ைலய�ப>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ
� பாக�, 

ெவMகடா�ப��.

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) வட
�மட$W� , 

2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 12 க%$தலிMக>ர� 

, 3.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) கீழ$ெத% அ%ணாசல>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

163 163

T.D.T.A. �வ
க�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட�, ைமல�ப>ர�.

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 சி;ன�மா�ப�� , 

2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ராஜா
��ய<%�> 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164

T.D.T.A. . �வ
க�ப�ள�வட
� 

க��ட� கிழ
� ைமல�ப>ர�.

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ெத��மய<ல�>ர� 

, 2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 மய<ல�>ர� 

ேமல$ெத% , 3.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 

ேத:
��ய<%�> , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165

சJதாய 

நல
க��ட�,ைமல�ப>ர�

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ைமல�ப>ர� 

வட
�$ெத% , 2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 

மய<ல�>ர� ெத��ெத% , 3.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 4 மய<ல�>ர� கீழ$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166
சJதாய நல
\ட�ேகாவ<"$� 1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ேகாவ<"$� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167
ச��ண பா6�ய ேம1நிைல 

ப�ள�மாதாப�டண�

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 ைவ�6ட�ப�� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168

பPசாய$� Bன�ய; 

ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, வட
��ப�தி, 

ெல�5மிB�.

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 ஆSJக�ப��  

கீழ$ெத% , 2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி), ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 

ெல�5மிB� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 43 of 72



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

169 169

பPசாய$� Bன�ய; 

ந*நிைல�ப�ள�,வட
� 

க��ட� கிழ
கிலி%8� 2வ� 

க��ட� Zெல�5மிB�.

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 ச8தன
�மா�ப�� 

, 2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 மண1கா�ட[� 

, 3.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) அழக�மா�>ர� 1 , 

4.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 அழக�மா�>ர� , 

5.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 J$த�மா�>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170

ஆ�.சி 

ெதாட
க�ப�ள�ப6டார�ள�

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 ப6டார�ள� , 

2.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 

சிவஞானபா6�ய>ர� , 3.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 10 வ�ள�ய�மா�>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171
பPசாய$� Bன�ய; 

�வ
க�ப�ள�,  ேம�� க��ட�, 

வடமைல�ப��,

1.ெவMகடா�ப�� (வ.கி),ெவMகடா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 11 ெவMகடா�ப�� 

வடமைல�ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

தி%J%க; உய� 

நிைல�ப�ள�ேம�� க��ட�, 

ெத��ப�தி, வ�ள�ய�மா�>ர�.

1.மட$W� (வ.கி),மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 வ�ள�ய�மா�>ர� , 2.மட$W� 

(வ.கி),மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ராமச8திர>ர� , 3.மட$W� (வ.கி),மட$W� 

(ஊ) ப<ளா
 எ6 3 J$த�மா�>ர� , 4.மட$W� (வ.கி),மட$W� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 4 சMகரலிMக>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173
தி% ஆSJகா 

ஆர�ப�ப�ள�த@�$தார�ப>ர�.

1.மட$W� (வ.கி), மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 த@�$தார�ப>ர� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174
s இராமநாராயண நாடா� 

ந*நிைல�ப�ள�வட
�க��ட�, 

>Mக�ப��.

1.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 >Mக�ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175
s இராமநாராயண நாடா� ந* 

நிைல�ப�ள�ேம�� க��ட�, 

>Mக�ப��.

1.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 >Mக�ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176

s இராமநாராயண நாடா� ந* 

நிைல�ப�ள�ெத��க��ட�, 

>Mக�ப��.

1.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 J�>லிB� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
�க��ட�, 

ெத��மட$W�.

1.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ேமல
கா�� , 

2.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ெத��மட$W� , 

3.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 சMகரலிMக>ர� , 

4.ெத�� மட$W� (வ.கி),ெத�� மட$W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ெத��மட$W� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178

T.D.T.A. .�வ
க�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, கிழ
��ப�தி, 

ஆசீ�வாத>ர�,.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$� (ஊ) ப<ளா
எ6 1 

வ<1லிவன� , 2.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$� (ஊ) 

ப<ளா
எ6 1அேயா$தி மாநகர� கதX எ6 1 Jத1 100 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179
T.D.T.A. . 

ெதாட
க�ப�ள�ந*�ப�தி 

ஆசீ�வாத>ர�,.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$� (ஊ) ப<ளா
எ6 1அேயா$தி 

மாநகர� கதX எ6 101 Jத1 417 வைர , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

180 180

T.D.T.A. . �வ
க�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேம���ப�தி, 

ஆசீ�வாத>ர�,.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கீழ கைடய�(ஊ) ப<ளா
எ6 8 கீழமாதா>ர� , 

2.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$�  (ஊ) ப<ளா
எ6 8மாதா>ர� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181
T.D.T.A. . 

ெதாட
க�ப�ள�வடபாக�, 

ேம�j�.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி), கைடய� ெப%�ப$�(ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ேம�j� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182
T.D.T.A. . ெதாட
க�ப�ள�ெத; 

பாக� ேம�j�.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ேம�j� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183
ஆ�.சி.�வ
க�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேம�� பாக�, 

ெவn
காலி�ப��.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$�(ஊ) ப<ளா
 எ6 5 

ெவnகாலி�ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184

ஆ�.சி.�வ
க�ப�ள�.ெத�� 

க��ட�,  கிழ
� ப�தி, 

ந*�பாக�, ெவn
காலி�ப��.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$�(ஊ) ப<ளா
 எ6 6 

ெவnகாலி�ப�� , 2.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$�(ஊ) 

ப<ளா
 எ6 7 ெவnகாலி�ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185

>ன�த வளனா� உய� 

நிைல�ப�ள�.ப<ரதான
க��ட�,வ

ட
�ப�தி,    ெவn
காலி�ப��.

1.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$�(ஊ) ப<ளா
 எ6 

8ெவnகாலி�ப�� , 2.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� ெப%�ப$� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 9 ெவnகாலி�ப�� , 3.கைடய� ெப%�ப$� (வ.கி),கைடய� 

ெப%�ப$�(ஊ) ப<ளா
 எ6 10 ெல�5மிB� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186
சி$த� �வ
க�ப�ள�ேம�� 

க��ட� ,நைரய�ப>ர�

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� ஊ ப<ளா
 எ6 1 அMக�>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

187 187

வ @ர உலக�மா� ந* 

நிைல�ப�ள�ெத�� >திய 

க��ட�, ேம�� பாக�, 

ெச
க�B�, கீழ
கைடய�

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 அ%ணாசல�ப�� 

, 2.கீழ
கைடய�(வ.கி) ேச�ைவ
கார;ப��(ஊ) ப<ளா
 7 ெச
க�B� ப<ளா
 5 சி 

எ� எK ச�Lெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

வ @ர உலக�மா� ந* 

நிைல�ப�ள�வட
� பாக�, 

ெச
க�B�. கீழ
கைடய�

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப��(ஊ) ப<ளா
 எ6 8 >ரMகா�டா>லிB� 

, 2.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப��(ஊ) ப<ளா
 எ6 9 அ�ேப$கா� 

காலன� , 3.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 

ேகைளயா�ப<�ைளB� , 4.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார;ப�� (ஊ) 

ப<ளா
எ6  9  வட
�$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189
சி$த� 

�வ
க�ப�ள�ெத;கிழ
� 

க��ட�, நைரய�ப>ர�

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 நைரய�>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190

���ஏ ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட� 

ேசா்ைவ
கார;ப��

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� (ஊ) ப<ளா
எ6 5 

ேச�ைவ
கார;ப�� ப<ளா
 எ6 1 ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத%. , 

2.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� ஊ ப<ளா
 எ6 4 ெமnயSவல[� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�வட
� Zக��ட�, 

கிழ
��ப�தி, க�ேட:ப��,

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),ேச�ைவ
கார; ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 க�ேடறி�ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

192 192

ஆ�.சி. ெதாட
க�ப�ள�ெத�� 

க��ட�,கிழ
� ப�தி, 

கீழ
கைடய�.

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1க$திகாரெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193

ஆ�.சி. 

ெதாட
க�ப�ள�ெத��
க��ட�,

ம$திய ப�தி, கீழ
கைடய�.

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய�(ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ெப:யெத%, 

ப$திரகாள�ய�ம; ேகாவ<1 ெத% , 2.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 3 ஆ�.சி ச�L ெத%, சி.எK.ஐ ச�L ெத%, >�காலன�.  , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194

ஆ�.சி. 

ெதாட
க�ப�ள�ெத��
க��ட�,

ேம���பாக�, கீழ
கைடய�.

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 சி;னப$திரகாள�ய�ம; 

ேகாவ<1 ெத%, ெப:ய ப$திரகாள�ய�ம; ேகாவ<1 ெத%, சி.எK.ஐ ச�L ெத% , 

2.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
எ6 7 , ப<ளா
 எ6 5 

�மேரச>ர� காலன�, ெமய<; ேரா* , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195
T.D.T.A. �வ
க�ப�ள�வட
� 

>திய க��ட� , கீழ
கைடய�.

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 கீழ
கைடய� , 

2.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 கீழ
கைடய� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�ெத�� க��ட� 

 ,க1யாண<>ர�

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 க1யாண<>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197
T.D.T.A. . 

ந*நிைல�ப�ள�>தியக��ட�, 

ந*�ப�தி, >லவ[�,

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 >லவ[� , 

2.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 11 >லவ[� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198

T.D.T.A. . ந*நிைல�ப�ள�>திய 

க��ட�, வட
�ப�தி, 

>லவ[�,

1.கீழ
கைடய�(வ.கி),கீழ
கைடய�(ஊ) ப<ளா
 எ6 12கீழ
கைடய� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�ெத��� 

ப�தி,Jதலியா�ப��,

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),Jதலியா�ப��(ஊ) ப<ளா
 எ6 1 Jதலியா�ப�� , 

2.ெத�� கைடய�(வ.கி),Jதலியா�ப��(ஊ) ப<ளா
 எ6 2 கதX எ6 1-90 

Jதலியா�ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200
ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�கிழ
��ப�தி,Jத

லியா�ப��,

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),Jதலியா�ப��(ஊ) ப<ளா
 எ6 2 கதX எ6 91-396 

Jதலியா�ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ேம��
 

க��ட�, Jதலியா�ப��,

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),Jதலியா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 வட
� ெத% , 

2.ெத�� கைடய�(வ.கி),Jதலியா�ப�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ப�ள�வாச1 ெத%, 

ேக�*$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

ச$திர�பாரதி 

ேம1நிைல�ப�ள�.ெத�� 

க��ட�,  ேம�� ப�தி, 

         ெத�� கைடய�.

1.ெத�� கைடய�(வ.கி), கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203

ச$திர� பாரதி 

ேம1நிைல�ப�ள�.ெத�� 

க��ட�, ம$திய ப�தி, ெத�� 

கைடய�

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204

ச$திர� பாரதி 

ேம1நிைல�ப�ள�.ெத�� 

க��ட� கிழ
� ப�தி, ெத�� 

கைடய�

1.ெத�� கைடய�(வ.கி), கைடய�(ஊ) ப<ளா
 எ6 3 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

ச$திர� பாரதி ேம1 

நிைல�ப�ள�.வட
� க��ட�, 

ேம�� பாக�,  ெத�� கைடய�.

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206

ச$திர� பாரதி ேம1 

நிைல�ப�ள�,வட
� க��ட�, 

கிழ
��ப�தி, ெத�� கைடய�.

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 , 2.ெத�� 

கைடய�(வ.கி),கைடய� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207

தி% ைகலாச� நிைனX 

உய�நிைல�ப�ள�,கிழ
�
 

க��ட�, தி%மைலய�ப>ர�,

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),தி%மைலய�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 

தி%மைலய�ப>ர� , 2.ெத�� கைடய�(வ.கி),தி%மைலய�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 2 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

தி% ைகலாச� நிைனX 

உய�நிைல�ப�ள�,வட
� >திய 

க��ட�, தி%மைலய�ப>ர�,

1.ெத�� கைடய�(வ.கி),தி%மைலய�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 , 2.ெத�� 

கைடய�(வ.கி),தி%மைலய�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,ெத�� க��ட�, 

மகாராஜ>ர�, ம8திB�,

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ம8திB�(ஊ) ப<ளா
 எ6 1வ;ன� ப<�ைள�ள� 

ப<�ைள�ள� >�
காலன�. , 2.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ம8திB� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 

ப<�ைள�ள� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,வட
� க��ட�, 

மகாராஜ>ர�, ம8திB�,

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ம8திB� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ம8திB� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211
இ8� �வ
க�ப�ள�,ேம��� 

ப�தி, ரவணசJ$திர�.

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 அ
ராஹார� , 

2.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 சி;ன ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212

ஊரா�சி ம;ற அcவலக 

\�ட அரMக�,ரவணசJ$திர�.

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 �யவ; ெத% 

ெத�� ந�ப<யா� ெத% , 2.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 7 ப<�ைளயா� ேகாவ<1 ெத% , 3.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� 

(ஊ) ப<ளா
எ6 7 ரய<ல� ெத% அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213

ஹிதய�1 JKலி� 

ெதாட
க�ப�ள�,  வட
�
 

க��ட�, ரவணசJ$திர�.

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ேம�*ெத% சாைல 

ெத% ரய<ல� ெத% , 2.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர�(ஊ) ப<ளா
 எ6 4 

>�மைன$ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214
ஹிதய�1 JKலி� 

ெதாட
க�ப�ள�,ெத��
 

க��ட�, ரவணசJ$திர�.

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ரவணசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ெந*8ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215
ஊரா�சி ம;ற 

அcவலக�,வ @ராசJ$திர�.

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ம8திB� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ம_னா�சி>ர� , 

2.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ம8திB� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ராமலிMக>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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 ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,  வாைக
�ள�

1.ரவணசJ$திர�(வ.கி),ம8திB�(ஊ) ப<ளா
 எ6 5 வாைக
�ள� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217
ஞான� மறவா 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம���ப�தி, 

ேகாவ<8த�ேப:.

1.ேகாவ<8த�ேப:(வ.கி),ேகாவ<8த�ேப: (ஊ) ப<ளா
 எ6 1ேகாவ<8த�ேப: , 

2.ேகாவ<8த�ேப:(வ.கி),ேகாவ<8த�ேப: (ஊ) ப<ளா
எ6 3 இராஜாMக>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218

ஞான� மறவா 

ந*நிைல�ப�ள�,கிழ
��ப�தி-

வட
�, ேகாவ<8த�ேப:.

1.ேகாவ<8த�ேப:(வ.கி),ேகாவ<8த�ேப: (ஊ) ப<ளா
எண 4 ப�ள
கா*ெவ�� , 

2.அய; த�ம>ர�மட� (வ.கி),த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
எ6 6 ந@லேமக>ர� , 

3.ேகாவ<8த�ேப: (வ.கி),ேகாவ<8த�ேப: (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ேகாவ<8த�ேப: , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

ர�மான�யா 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம��
 க��ட�, 

வட
� பாக�, ச�ப;�ள�.

1.அய; த�ம>ர�மட� (வ.கி),த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1ச�ப;�ள� 

ேவதேகாய<1ெத% ெமய<;ேரா* , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

ர�மான�யா 

ஆர�ப�ப�ள�,வட
� க��ட�, 

ேம��பாக�, ச�ப;�ள�.

1.அய; த�ம>ர�மட� (வ.கி)த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ச�ப;�ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221

ர�மான�யா 

ஆர�ப�ப�ள�,ேம��
 க��ட�, 

ெத�� பாக�, ச�ப;�ள�.

1.அய; த�ம>ர�மட�(வ.கி),த�ம>ர�மட� ஊ ப<ளா
 எ6 3 ச�ப;�ள� , 

2.அய; த�ம>ர�மட�(வ.கி),த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ச�ப;�ள� ேக 

ேக எ� ெத% Jகமதிய� ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

222 222

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,ேம�� 

க��ட�, அழக�ப>ர�

1.அய; த�ம>ர�மட�(வ.கி),த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 அழக�ப>ர� , 

2.அய; த�ம>ர�மட� (வ.கி),த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 கடனா அைண , 

3.அய; த�ம>ர�மட� (வ.கி),த�ம>ர�மட� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 த�ம>ர�மட� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223
s அ$:கலா நிைலய 

ந*நிைல�ப�ள�,>திய க��ட�, 

சிவைசல�.

1.சிவைசல� (வ.கி),சிவைசல� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 சிவைசல� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224
s அ$:கலா நிைலய 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம��
 

க��ட�, சிவைசல�.

1.சிவைசல� (வ.கி),சிவைசல� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 க%$த�ப<�ைளB� , 

2.சிவைசல� (வ.கி),சிவைசல� (ஊ) ெப$தா;ப<�ைள ��ய<%�> , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

>ன�த அ8ேதாண<யா� 

ேம1நிைல�ப�ள�,�ப�ள�,ெத��

 க��ட�, ேம�கிலி%8� 

Jத1அைற, தைரதள�, 

க%$தப<�ைளB�,

1.ேமலா�^� (வ.கி),ேமலா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 க1யாண<>ர� 

க%$த�ப<�ைளB� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

>ன�த அ8ேதாண<யா� 

ேம1நிைல�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�, ேம�கிலி%8� 

2வ�அைற, தைரதள�, 

க%$தப<�ைளB�,

1.ேமலா�^� (வ.கி),ேமலா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 க%$த�ப<�ைளB� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227
>ன�த அ8ேதாண<யா� 

ேம1நிைல�ப�ள�,வட
� 

க��ட�, க%$த�ப<�ைளB�,

1.ேமலா�^� (வ.கி),ேமலா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 க%$த�ப<�ைளB� 

>�
��ய<%�> , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 228

>ன�த அ8ேதாண<யா� 

ேம1நிைல�ப�ள�,.வட
�
க��

ட�, ந*�ப�தி, 

க%$த�ப<�ைளB�,  

1.ேமலா�^� (வ.கி),ேமலா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ^வ; �றிLசி , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229

T.D.T.A. . 

ெதாட
க�ப�ள�,ெத��
 

க��ட�, கிழ
��ப�தி, 

க%$த�ப<�ைளB�,

1.ேமலா�^� (வ.கி),ேமலா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 அLச; �ள� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

s ம_னா�சி ந* 

நிைல�ப�ள�,வட
�
 க��ட�, 

கிழ
��ப�தி, கீழ ஆ�^�.

1.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� ஊ ப<ளா
 எ6 1 கீழ ஆ�^� கதX எ6 1-135 , 

2.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 , 3.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^�(ஊ) 

ப<ளா
 எ6 3 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231
s ம_னா�சி ந* 

நிைல�ப�ள�,ெத��
க��ட�, 

ேம��பாக�, கீழ ஆ�^�.

1.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 , 2.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^�(ஊ) 

ப<ளா
 எ6 7 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232
சJதாய நல
\ட�,ெத�� 

பாக�, கீழஆ�^�.

1.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 கீழ ஆ�^� , 

2.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^�(ஊ) ப<ளா
 எ6 10 கீழ ஆ�^� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

s ம_னா�சி 

ந*நிைல�ப�ள�,கிழ
�
 

க��ட�,கீழஆ�^�.

1.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 தMக�ம; ேகாய<1 ெத% , 

2.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 கீழா�^� , 

3.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 

ப<�ைளயா�ேகாய<1ெத%,பாபநாச�ேரா* , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

234 234

சJதாய நல
\ட�,வட
� 

ப�தி, கீழ ஆ�^�

1.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ெத�� கிராம� , 2.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) 

ெத�� ெத% , 3.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ேம�*$ ெத% , 

4.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) ம8ைதெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235
ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,ேம�� க��ட�, 

 த�டா;ப��

1.கீழா�^�(வ.கி),கீழா�^� (ஊ) தா�டா;ப�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236

sைசலபதி ந* 

நிைல�ப�ள�.ெத��
 க��ட�, 

ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 1தி%மைல
ெகாd8� ெத% , 

2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 1 நாராயணசாமி ேகாய<1 ெத;வட1 

ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 1 நாராயணசாமி ேகாய<1 

ச;னதி$ெத% , 4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 1 ந*$ெத% , 

5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 1 ெதா6ட� ெத% , 6.ஆ3வா��றிLசி 

(சி.ஊ) வா�* எ6 1 அ�ப<ைக ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

sைசலபதி ந* 

நிைல�ப�ள�.வட
�
 க��ட�, 

ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 2 வா.எ6 2ஆ3வா� ேகாய<1 ெத��ெத% 

, 2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 2 ஆ3வா� ேகாய<1 ந*Lச8� , 

3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 2 ஆ3வா�ேகாய<1 வட
� ெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 2 ெமய<;ேரா* , 5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

வா�* எ6 2 ஆ3வா� ேகாய<ல கீ3ச8� , 6.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 

2 ெந*Pசாைல ெமய<; ேரா* , 7.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 2 

அர6மைன அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 8.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 2 

ெசௗ8தர பா6�ய வ<நாயக� ேகாவ<1 ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

238 238

sபரம க1யாண< 

ேம1நிைல�ப�ள�,ேம��
 

க��ட�, வட
��ப�தி, , 

ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 3 சிவைசல� ேரா* , 2.ஆ3வா��றிLசி 

(சி.ஊ) வா�* எ6 3 அர6மைன அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி 

(சி.ஊ) வா�* எ6 3 ெசௗ8திர பா6�ய வ<நாயக� ச;னதிெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 3 ெசௗ8திர பா6�ய வ<நாயக� ேகாவ<1 

வட
�$ெத% , 5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 3 ப�ள�வாச1 ெத% , 

6.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வா�* எ6 3 ெப%மா� ச;னதி$ெத% , 

7.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெத��மாடவ @தி , 8.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ேமலமாடவ @தி 

, 9.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) கா8தியா� ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

sபரம க1யாண< 

ேம1நிைல�ப�ள�,ேம��
 

க��ட�, வட
��ப�தி, , 

ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெசௗ8திரபா6�ய வ<நாயக� ேமல$ெத% , 

2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வ<நாயக� ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வ<நாயக� 

வட
� ெத% , 4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) J$�வ<நாயக� ேமல$ ெத% , 

5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) J$�வ<நாயக� வட
�$ ெத% , 6.ஆ3வா��றிLசி 

(சி.ஊ) J$�வ<நாயக� ேகாவ<1 வட
� ெத% , 7.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

கணபதி ெத% , 8.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ஆXைடய�பனா� ெத% , 

9.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) J$�வ<நாயக�ேகாவ<1 ந*$ெத%,க1யாண<நக�, 

ப�ள�வாச1 ெத%. , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240

s பரம க1யாண< ேம1 

நிைல�ப�ள�ேம�� க��ட�, 

ெத��ப�தி, ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) சிவைசல� ேரா* , 2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

தி%ந@லக6ட வ<நாயக� ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) க1யாண< ெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) அன8தராமகி%]ண; ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 56 of 72



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

241 241

s பரம க1யாண< 

ேம1நிைல�ப�ள�,ேம�� 

க��ட�, ம$திய�ப�தி, 

ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) சிவ8திய�ப� கீழ$ெத% , 2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

சிவ8திய�ப� ெத�� ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) சிவ8திய�ப� ந*$ ெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) சிவ8திய�ப�ேமல$ெத%, க1யாண<ெத%, 

சிவ8திய�ப�ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

s பரமக1யாண< ேம1 

நிைல�ப�ள�.ெத�� பாக� 

 ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) சிவ8திய�ப� கீழ ேமல$ ெத% , 2.ஆ3வா��றிLசி 

(சி.ஊ) ப%�> வ.உ. சித�பரனா� ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வாைக
�ள� 

வட
�$ ெத% , 4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வாைக
�ள� ந*$ெத% , 

5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வாைக
�ள� ெத�� ெத% , 6.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

ப%�> ஈKவரனா� ெத% , 7.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெஜகஜ@வ;ரா� ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243

s பரமக1யாண< ேம1 

நிைல�ப�ள�.ெத�� பாக� 

ஆ3வா��றிLசி.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) க
க;ஜி ெத% , 2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

ராமLச8திர>ர� ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) அ�ேப$கா� ெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) வ�fவ� ெத% , 5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) பர�> 

ேவ�ப� காலன� , 6.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெசMகா[� 1வ�ெத% , 

7.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெசMகா[� 2வ�ெத% , 8.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

பாரதியா�நக�,வட
�ெத%,கமா�சிய�ம;ேகாய<1ெத% , 99.அய1நா* வா3 

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

244 244

ஒளைவ 

ஆசிரம�.ெத��க��ட�. 

கிழ
� ப�தி, சிவைசல�.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெசMகா[� த8ைத ெப:யா� காலன� , 

2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� கீழஊ� வட
�$ ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி 

(சி.ஊ) ெச���ள� கீழஊ� ந*$ெத% , 4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� 

Jத1 ெத% , 5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� கீழ ெத% , 

6.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� ந*$ ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245

ஒளைவ 

ஆசிரம�.ெத��க��ட�. ேம�� 

ப�தி, சிவைசல�.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� வ.உ.சி. ெத% , 2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

ெச���ள� ெத��ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� ேமல$ெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ெச���ள� ேம"� , 5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

ெச���ள� >�கிராம� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246

ஒளைவ 

ஆசிரம�,வட
�க��ட�, 

சிவைசல�.

1.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) க1யாண<>ர� ேமல$ெத% , 2.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

க1யாண<>ர� 1வ�ெத% , 3.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) சிவைசலநாத�2ஆ� ெத% , 

4.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) க1யாண<>ர� 2வ�ெத% , 5.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

க1யாண<>ர� 3வ� ெத% , 6.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) க1யாண<>ர� 4வ� ெத% 

, 7.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) ப<�ைளயா�ேகாவ<1ெத% , 8.ஆ3வா��றிLசி (சி.ஊ) 

கிழ
�$ெத%,ஆ3வா��றிLசிேமல$ெத%,அ�ம;ேகாவ<ல , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247
ஹிலா1 

ெதாட
க�ப�ள�,மாலி
நக�. 

வ @ராசJ$திர�

1.வ @ராசJ$திர�(வ.கி),வ @ராசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 வ @ராசJ$திர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248

ஹிலா1 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
� ப�தி 

>திய
க��ட�, மாலி
நக�. 

வ @ராசJ$திர�

1.வ @ராசJ$திர�(வ.கி),வ @ராசJ$திர�(ஊ) ப<ளா
 எ6 2 மாலி
 நக� , 

2.வ @ராசJ$திர�(வ.கி),வ @ராசJ$திர�(ஊ) ப<ளா
 எ6 3 நாண1�ள� , 

3.வ @ராசJ$திர�(வ.கி),வ @ராசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 நாண1 �ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249

ஆ�.சி.ெதாட
க�ப�ள�,ேம��� 

ப�தி, ெபா�ட1>W�.

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ெபா�ட1>W� , 

2.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� ஊ ப<ளா
 எ6 2 , 3.அய; 

ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 , 4.அய; 

ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) pலகெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250

ஆ�. சி. 

ெதாட
க�ப�ள�,ேம��� ப�தி. 

ெபா�ட1>W�

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ெபா�ட1>W� , 

2.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ெபா�ட1>W� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251
ஆ�. சி. 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
�� ப�தி. 

ெபா�ட1>W�

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ெபா�ட1>W� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252
ஆ�.சி.ெதாட
க�ப�ள�,ம$திய 

ேம�� க��ட�, ெபா�ட1>W�.

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ெபா�ட1>W� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253
ஆ�.சி.ெதாட
க�ப�ள�,ம$திய 

கிழ
� க��ட�, ெபா�ட1>W�.

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,  ேம��
 

க��ட�, ெபா�ட1>W�.

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 ஆ$தMகைர 

ெத%, ெத�� ெத%. , 2.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 8 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

ஊரா�சி ஒ;றிய 

�வ
க�ப�ள�,வட
� பா�$த
 

க��ட�, ெபா�ட1>W�

1.அய; ெபா�ட1>W�(வ.கி),ெபா�ட1>W� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256

கணபதி ந* 

 நிைல�ப�ள�,ேம��
க��ட�, 

பா�பா;�ள�.

1.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 பா�பா;�ள� , 

2.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ெப:யகாலன� , 

3.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 11  ெவ�ள�
�ள� , 

4.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 12 ெந1க�*�  

பாைறய�$ ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257
கணபதி ந* 

 நிைல�ப�ள�,கிழ
�
க��ட�, 

பா�பா;�ள�.

1.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 , 2.பா�பா;�ள�(வ.கி), 

பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* 

வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258

கணபதி ந* 

நிைல�ப�ள�,கிழ
�
க��ட�, 

ெத�� பாக� பா�பா;�ள�.

1.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள�(ஊ) ப<ளா
 எ6 4 , 2.பா�பா;�ள�(வ.கி), 

பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ப<ளா
எ6 1 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம��
க��ட�

, பா�பா;�ள�.

1.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 ெப:யகாலன� , 

2.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 பா�ட
காலன� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

260 260

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம�� 

>திய
க��ட�, பா�பா;�ள�.

1.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள�(ஊ) ப<ளா
 எ6 9 ேபராமண< , 

2.பா�பா;�ள�(வ.கி), பா�பா;�ள� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 ைமல�>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261
சJதாயநல \ட�,அைடLசாண<. 1.அைடLசாண< (வ.கி),அைடLசாண< (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 அைடLசாண< , 

2.அைடLசாண< (வ.கி), அைடLசாண< (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 அைடLசாண< , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262
��>சாமி 

ெதாட
க�ப�ள�,ேம��
க��ட�,

 அைடLசாண<.

1.அைடLசாண< (வ.கி), அைடLசாண< (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 அைடLசாண< , 

2.அைடLசாண< (வ.கி), அைடLசாண< (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 அைடLசாண< , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263
��>சாமி 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
� 

க��ட�,அைடLசாண<.

1.அைடLசாண< (வ.கி), அைடLசாண< (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 மைலய;�ள� , 

2.அைடLசாண< (வ.கி), அைடLசாண< (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 அைடLசாண< , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,கிழ
��ப�தி, 

ப�ள
கா1>�
��

1.பணPசா�(வ.கி),ப�ள
கா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ப�ள
கா1 ெபா�
�� , 

2.பணPசா�(வ.கி),ப�ள
கா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ப�ள
கா1 , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,ம$திய�ப�தி, 

ப�ள
கா1>�
��

1.ப�ள
கா1 (வ.கி),ப�ள
கா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ப�ள
கா1 , 2.ப�ள
கா1 

(வ.கி),ப�ள
கா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 ப�ள
கா1 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,ேம��பாக�, 

ப�ள
கா1 ெபா�
��.

1.ப�ள
கா1 (வ.கி),ப�ள
கா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 இ8திரா காலன� , 

2.ப�ள
கா1 (வ.கி), ப�ள
கா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ஆவரMகா* , 

3.ெரMகசJ$திர� (வ.கி), ெரMகசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ெரMகசJ$திர� 

ெபா�
�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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 

ெதாட
க�ப�ள�,   >திய 

க��ட�.வdW�.

1.ெரMகசJ$திர� (வ.கி),ெரMகசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 வdW� , 

2.ெரMகசJ$திர� (வ.கி),ெரMகசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 வdW� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�,பைழய 

 க��ட�.வdW�.

1.ெரMகசJ$திர� (வ.கி),ெரMகசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ெரMகசJ$திர� , 

2.ெரMகசJ$திர� (வ.கி),ெரMகசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 ெரMகசJ$திர� , 

3.ெரMகசJ$திர� (வ.கி),ெரMகசJ$திர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ெரMகசJ$திர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269

கா8தி ஆதி திராவ<ட� 

ெதாட
க�ப�ள�,>திய க��ட�, 

ெத;ப�தி, கபாலிபாைற.

1.கபாலிபாைற (வ.கி), கபாலிபாைற (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 கபாலிபாைற , 

2.கபாலிபாைற (வ.கி), கபாலிபாைற (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 கபாலிபாைற , 

3.கபாலிபாைற (வ.கி), கபாலிபாைற (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 கபாலிபாைற , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270

கா8தி ஆதி திராவ<ட� 

ெதாட
க�ப�ள�,>திய க��ட� 

வட
�ப�தி, கபாலிபாைற.

1.ெசM�ள�(வ.கி),கபாலிபாைற (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 ெசM�ள� , 

2.இc�ைப�றிLசி(வ.கி),கபாலிபாைற (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 இc�ைப�றிLசி , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271
சாரதா ந* நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட�. கிழ
� ப�தி, 

இைடகா1.

1.இைடகா1 (வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 இைடகா1 , 2.இைடகா1 

(வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 இைடகா1 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272

சாரதா ந* நிைல�ப�ள�,ெத�� 

க��ட�. ம$திய அைற, 

இைடகா1.

1.இைடகா1 (வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 இைடகா1 , 2.இைடகா1 

(வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 இைடகா1 , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

273 273
J$தமி3 

ெதாட
க�ப�ள�,கலித@�$தா;ப�

�.

1.இைடகா1 (வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 கலித@�$தா;ப�� , 

2.இைடகா1 (வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 கலித@�$தா;ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274
சரKவதி 

ஆர�ப�ப�ள�,பைனய;�றிLசி,

1.இைடகா1 (வ.கி), இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 பைனய;�றிLசி , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�,>திய
க��ட�, 

அைண8தநாடா�ப��,

1.இைடகா1 (வ.கி),இைடகா1 (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 அைண8தநாடா�ப�� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276
இ8� 

ந*நிைல�ப�ள�,ேம��பாக�, 

ேம��ப�தி, பா�பா
��

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 பா�பா
�� , 2.பா�பா
�� 

(வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 பா�பா
�� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277
இ8� ந*நிைல�ப�ள� 

,ெத��பாக�, பா�பா
��

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 பா�பா
�� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278
இ8� 

ந*நிைல�ப�ள�,வட
�க��ட�, 

கிழ
�ப�தி, பா�பா
��.

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 பா�பா
�� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279
இ8� 

ந*நிைல�ப�ள�,வட
�க��ட�, 

ேம��பாக�, பா�பா
��.

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 ந8த; த�ைட , 

2.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 ந$த; த�ைட , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280

T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�ேம�� 

க��ட�,வட
� ப�தி, 

கீழபா�பா
��.

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 ெத��ெத% கீழபா�பா
�� 

, 2.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 ெத��ெத% 

கீழபா�பா
�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

281 281
T.D.T.A.  ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

க��ட�,  கீழபா�பா
��.

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 ெத��ெத% கீழபா�பா
�� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282

T.D.T.A. ெதாட
க�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, ெத;ப�தி, 

 கீழ�பா�பா
��

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 14 சிவகாமி>ர� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283

T.D.T.A. ெதாட
க�ப�ள�ேம�� 

க��ட�,தைலைம ஆசி:ய� 

அைற Zகீழ�பா�பா
��

1.காசித�ம� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 16 காசித�ம� ப<ளா
 13 

ரKதா�� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284

இ8� ந* 

நிைல�ப�ள�ப<ரதானக��ட�. 

வட
�ப�தி. ஓைட
கைர 

�c
க�ப��.

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 10 ஓைட
கைர �c
க�ப�� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285

இ8� ந* 

நிைல�ப�ள�ப<ரதானக��ட�, 

ெத��ப�தி, ஓைட
கைர 

�c
க�ப��.

1.பா�பா
�� (வ.கி), பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 11 ஓைட
கைர �c
க�ப�� 

, 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ெதாட
க�ப�ள�கிழ
� க��ட�, 

பா.இல8ைத�ள�

1.பா�பா
�� (வ.கி),பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 12 இல8ைத�ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287
ஊரா�சி ஒ;றிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

க��ட�, �மாரசாமியா>ர�

1.பா�பா
�� (வ.கி),பா�பா
�� (ஊ) ப<ளா
 எ6 15 �மாரசாமியா>ர� , 

2.பா�பா
�� (வ.கி),பா�பா
�� (ஊ) பா�பா
�� பPசாய$� ப<ளா
 எ6 3 , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288

ெசா
கலா1 

ேம1நிைல�ப�ள�ெத��ப<ளா
, 

ேம��ப�தி, J
\ட1

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 �மாரேவ1 ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 1 >�
கிராம� ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 கீழ�ெப:யவ @தி , 

4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 ேமல�ெப:யவ @தி , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 5 அ6ணாநக� , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 அ�ேப$கா� காலன� , 

7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 இ8திரா நக� , 8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 

1 ேநதாஜி ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289

ெசா
கலா1 

ேம1நிைல�ப�ள�வட
�க��ட�

, ம$தியபாக� , J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1  காமராஜ� ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 1 பாலக; ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 அழக�ப>ர� ெத% , 

4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 ஆSJகனா� ெத% , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 1 ெசா
கலா1 ெத% , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 5�ைபயா ெத% , 

7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 பா6�யா>ர� ெத% , 8.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 1 ப�ள�
\ட$ெத% , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 

ெசா
கலா1>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

ெசா
கலா1 

ேம1நிைல�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, கிழ
� பாக� 

 J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 1 J$�மாைலய�ம; ேகாவ<1 ெத% , 

2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 அழக�ப>ர� ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 2 பாலக;ெத% , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 காமராe ெத% , 

5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 �மாரேவ1ெத% , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 2 >�
கிராம� ெத% , 7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2  ேமல�ெப:யவ @தி 

, 8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 அழக� ெத% , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 2 தசரதரா� ெத% , 10.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 ராமசாமி ேகாய<1 

ெத% , 11.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 சாKதா; ேகாய<1 ெத% , 

12.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 2 காமராஜ� ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

291 291

ஆ�.சி. 

ெதாட
க�ப�ள�ெத��பா�$த 

வட
�க��ட�, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 அழக� ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 

3 தசரதரா� ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 ராமசாமிேகாவ<1 ெத% , 

4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 >�
கிராம� ெத% , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 3 கீழ�ெப:யவ @தி , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3  ேமல�ெப:யவ @தி , 

7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 அழக�ப>ர� ெத% , 8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 3 க
க; ெத% , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 ெப%மா�சாமி ேகாவ<1 

ெத% , 10.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 10 ^ைவயா ெத% , 11.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 3 சி;ைனயா ெத% , 12.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 சி;ைனயா 

ச8� , 13.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 அ�ம; ச;னதி ெத% , 14.J
\ட1 

(சிஊ) வா�* எ6 3 ேதவமாதா ேகாவ<1 ேமல ெத% , 15.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 3 ேதவமாதா ேகாவ<1 ெத% , 16.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 

ேதவமாதா ேகாவ<1 வட
� ெத% , 17.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 3 அ:ரா� 

ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292

ெசா
கலா1 சரKவதி ச$தி:ய 

வ<$தியாலயா 

ஆர�ப�ப�ள�,ெத��ப�தி, 

ேம�� பா�$த�, J
\ட1

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 4 ேசைனய� ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 4 ராமசாமிேகாவ<1 ச8� , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 4 

சாKதாMேகாவ<1 ெத% , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 5 கீழ�ெப:யவ @தி , 

5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 5 ேமல�ெப:யவ @தி , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 5 அ�ம;ச;னதி ெத% , 7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 5 அ�பா$�ைர 

ச8� ெத% , 8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 5 கா8திெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

293 293

T.D.T.A. 

.ெதாட
க�ப�ள�ேம��பாக�, 

வட
�ப�தி, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 6 ேமல�ெப:யவ @தி , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 6 ராமசாமி ேகாவ<1 ச8� , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 5 சாKதா; 

ேகாவ<1ெத% , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 6 ேசைனய�ெத% , 5.J
\ட1 

(சிஊ) வா�* எ6 6 ஆதிFலனா� ெத% , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 6 

ராஜாMக� ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294

T.D.T.A. . ெதாட
க�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ந* பாக�, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 6 தியாகராஜ� ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 7 , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 7 அnயா$�ைர ெத% , 4.J
\ட1 

(சிஊ) வா�* எ6 7 வா$தியா� ெத% , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 7 

�மாரசாமி>ர� ெத% , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 7 ெகMகாரா� ெத% , 

7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 7 கா8திைமதான ச8� , 8.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 7 கா8தி ெத% , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 7 தியாகராஜ� ெத% 

, 10.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 7 கீழ�ெப:யவ @தி , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295

T.D.T.A. . ெதாட
க�ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ந* பாக�, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 கீழ�ெப:யவ @தி , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 8 ஹ:ரா� ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 ெவ�ேளாைடச8� , 

4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 க�பள$தா� ெத% , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 8 ேந% >�
காலன� , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 பலேவசனா� ெத% 

, 7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 ல�5மி ெத% , 8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 8 ேசைனய�ெத% , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 ெசபKதியா� ெத% , 

10.J
\ட1 (சிஊ) வா�*எ6 8 ஆசிரா� நக� ,ெவ�ளாள� ெத% , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

ஊரா�சி ஒ;றிய 

ஆர�ப�ப�ள�,வட
�க��ட�, 

கலிய;�ள�, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 பா6�யனா� ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 8 அ�ேப$கா� ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 

அ�ம;ச8� , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 

5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 8 கா8தி ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297

T.D.T.A. .ெதாட
க�ப�ள�வட
� 

ப�தி.சைடய�ப>ர�, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 கா8தி ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 

ெச
க�$ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 வ.உ.சி ெத% , 4.J
\ட1 

(சிஊ) வா�* எ6 9 ப<�ைளயா�ேகாவ<1 ெத% , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 9 ெமய<; ேரா* , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298

T.D.T.A. .ெதாட
க�ப�ள�ெத�� 

ப�தி. சைடய�ப>ர�, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 ச8தனமா:ய�ம; ேகாவ<1 ெத% , 

2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 இ�மாRேவ1 ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 9 அகKதிய� ெத% , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 ஈKவ: 

அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 இராமலிMக நக� 

1வ� ெத% , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 இராமலிMக நக� 2வ� ெத% , 

7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 9 இராமலிMக நக� 3வ� ெத% , 8.J
\ட1 

(சிஊ) வா�* எ6 10 >$த�ெத% , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 10 காமராe 

ெத% , 10.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 10 பாரதி ெத% , 11.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 10 J�ப<டாதி அ�ம; ேகாவ<1 ெத% , 12.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 10 J$ைதயா ெத% , 13.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 10 ப<லா8� ஓைட , 

14.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 10 ஐயா
��� ெத% , 15.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 10 வ�fவ� ெத% , 16.J
\ட1 (சிஊ) வா�*எ6 10 

கைலவாண� ெத% ,^மிபாலக�ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

299 299

>ன�த பX1 

ேம1நிைல�ப�ள�கிழ
� பாக�, 

சிMக�பாைற, J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 �$W:ய�ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 12 ப:பX1 ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 ப:பX1 1வ� ேமல 

ச8� , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 ப:பX1  2வ� ந*Lச8� , 

5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 11 ப:பX1 3வ� கீழ ச8� , 6.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 11 ெமய<; ேரா* , 7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 11 ப$திநாத� 

ெத% , 8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 11 �$W:ய� 1வ� ச8� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300

>ன�த பX1 ேம1 

நிைல�ப�ள�ேம�� பாக�, 

சிMக�பாைற.J
\ட1.

1.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 11 மிஷி; ேகாவ<1 ெத% , 2.J
\ட1 (சிஊ) 

வா�* எ6 12 ைரKமி1 வட
�$ ெத% , 3.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 

>�கிராம� ெத% , 4.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 வட
� ெத% , 

5.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 rைச ெத% , 6.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 

12 சவ:J$� ெத% , 7.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 ெபசா8தியா� ெத% , 

8.J
\ட1 (சிஊ) வா�* எ6 12 ெபா;வ<ழா நக� , 9.J
\ட1 (சிஊ) வா�* 

எ6 12 இ8திரா நக� , 10.J
\ட1 (சிஊ) வா�*எ6 12 �$W:ய� ெத% 

2வ�ச8� ,ெத��ெத% , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301
ஆ�.சி. ெதாட
க�ப�ள�ேம�� 

ப�தி, ைமல�ப>ர�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),ைமல�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ைமல�ப>ர� 

கதX எ6 1-125 , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

302 302

ஆ�.சி. ெதாட
க�ப�ள�கிழ
� 

ப�தி, ைமல�ப>ர�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),ைமல�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 ைமல�ப>ர� 

கதX எ6 126 - 461 , 2.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),ைமல�ப>ர� (ஊ) ப<ளா
 

எ6 10 கி%]ணா>ர� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
223   ஆல�ள� 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

303 303

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ேம�� 

பாக�, ெத�� ப�தி,  வட
� 

அ:யநாயகி>ர�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 1 

வட
� அ:யநாயகி>ர� , 2.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� 

அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 3 வட
� அ:யநாயகி>ர� , 

3.அரச;�ள�(வ.கி),வட
� அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 15 அரச;�ள� , 

99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

304 304

அர5 ேம1நிைல�ப�ள�ெத�� 

பாக�, வட
� அ:யநாயகி>ர�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 4 

வட
� அ:யநாயகி>ர� , 2.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� 

அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 5 வட
� அ:யநாயகி>ர� , 99.அய1நா* 

வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305

அர5 

ேம1நிைல�ப�ள�ேம��ப<ளா
, 

வட
� பாக�, வட
� 

அ:யநாயகி>ர�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 2 

ெமய<; ேரா* வட
� அ:யநாயகி>ர� , 2.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� 

அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 6 வட
� ெத% , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

306 306

அர5 

ேம1நிைல�ப�ள�ேம��ப<ளா
,ம

$திய� பாக�,                   வட
� 

அ:யநாயகி>ர�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 7 

ப�ள�வாச1 ெத%, உLசிமாகாள�ய�ம; ேகாவ<1 ெத%, ெபா�ட1 காலன�. , 

2.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயகி>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 8 

J�>டாதிய�ம; காலன� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 

வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307
ஆ�.சி. 

ந*நிைல�ப�ள�,கிழ
��பாக� , 

தாளா��ள�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயக>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 9 

தாளா��ள� , 99.அய1நா* வா3 வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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223   ஆல�ள� 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

308 308

ஆ�.சி. ந*நிைல�ப�ள�ேம�� 

பாக�, தாளா��ள�.

1.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயக>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 11 

ெவ�ளமட� , 2.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� அ:யநாயக>ர� (ஊ) 

ப<ளா
 எ6 12 இல8ைத�ள� , 3.வட
� அ:யநாயக>ர�(வ.கி),வட
� 

அ:யநாயக>ர� (ஊ) ப<ளா
 எ6 14 சி;ைனய; �ள� , 99.அய1நா* வா3 

வா
காள�க� அய1நா* வா3 வா
காள�க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி%மதி.ஷி1பா ப<ரபாகா் சதி], இ.ஆ.ப.,
ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி%ெந1ேவலி
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224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

மா�� ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� ப�தி 

ெமா	ைடய��

1.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி), உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமா	ைடய$� ெத%�&ெத' , 2.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, 

உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமா	ைடய$� ெமய)ேரா*. , 3.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) 

மற��, ர-தா கீ/பாக0. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

மா�� ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� ப�தி 

ெமா	ைடய��

1.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) மற��, ர-தா ெமய) ேரா*. , 2.உ�கிரேகா	ைட 

(வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) மற��, ர-தா கீ/பாக0. , 3.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) 

மற��, ர-தா ெமய) ேரா*. , 4.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) வா�வ 678 ர-தா. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ெசய)	 ப9	ட� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%��ப�

தி, ேம3பாக0, 

உ�கிரேகா	ைட

1.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி), உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெத%�&ெத' , 2.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி), 

உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத', வட��&ெத' , 3.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி),உ�கிரேகா	ைட (ஊ) 

ச0;&< , 4.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி),உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமய) ேரா* 1. , 5.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, 

உ�கிரேகா	ைட (ஊ) வட��&ெத'. , 6.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமய)ேரா* 

(வடபாக0, ெதபாக0) , 7.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமய)ேரா* ெதபாக0. , 

8.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமய) ேரா* 2 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4

ெசய)	 ப9	ட� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

பாக0, கிழ��ப�தி, 

உ�கிரேகா	ைட

1.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) உ�கிரேகா	ைட ெமய)ேரா*. , 2.உ�கிரேகா	ைட 

(வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெமய) ேரா* , 3.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத' 

வடபாக0. , 4.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத' 1. , 5.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) 

உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத' 2. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5

ெசய)	 ப9	ட� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெப3 

ப)ளா� அைற எB.20 

உ�கிரேகா	ைட

1.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி, உ�கிரேகா	ைட (ஊ) அழகியபாB,யDர0 ேரா* , 2.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) 

உ�கிரேகா	ைட (ஊ) E&த0மா�Dர0 ேரா*. , 3.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) கீ/பாக0 

ெமய)ேரா*. , 4.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ெப&ேத3 காலன�. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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6 6

ெசய)	 ப9	ட� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%�ப�தி

 ,ம&திய பாக0, 

உ�கிரேகா	ைட

1.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத' ெதப�தி. , 2.உ�கிரேகா	ைட (வ,கி) 

உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத' ெதப�தி 1. , 3.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) 

ந*&ெத' ெதப�தி 2. , 4.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) வட��&ெத'. , 

5.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ச�7 ெத'. , 6.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட 

(ஊ) ந*&ெத' ெதப�தி 3. , 7.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ந*&ெத' ெதப�தி 4. , 

8.உ�கிரேகா	ைட (வ.கி) உ�கிரேகா	ைட (ஊ) ேம3பாக0. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7
,.,.,.ஏ ெசய)	 பH3 

ந*நிைல�ப�ள�வட��ப�தி, 

கீ/பாக0, வாைக�ள0

1.வாைக��ள0 (வ.கி), வாைக��ள0 (ஊ) பால-த6னDர0 ம%I0 வாைக��ள0. , 2.வாைக��ள0 

(வ.கி),வாைக��ள0 (ஊ) ம'த�பDர0. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8
,.,.,.ஏ ெசய)	 பH3 

ந*நிைல�ப�ள�வட��ப�தி, 

கீ/பாக0, வாைக�ள0

1.வாைக��ள0 (வ.கி), வாைக��ள0 (ஊ) ேசைனய� வட��&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

,.,.,.ஏ ெசய)	 பH3 

ந*நிைல�ப�ள�வட��ப�தி, 

ேம3பாக0, வாைக�ள0

1.வாைக��ள0 (வ.கி), வாைக��ள0 (ஊ) அ0ம சனதி கீழ& ெத', , 2.வாைக��ள0 (வ.கி) 

வாைக��ள0 (ஊ) அ'Jததிய� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

,.,.,.ஏ ெசய)	 பH3 

ந*நிைல�ப�ள�வட��ப�தி, 

ேம3பாக0, வாைக�ள0

1.வாைக��ள0 (வ.கி) வாைக��ள0 (ஊ) அKச கிழ�� ெத', ெத%� வாைக��ள0. , 2.வாைக��ள0 

(வ.கி) வாைக��ள0 (ஊ) ேதவ� ேமல&ெத', ெத%� வாைக��ள0. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11

,.,.,.ஏ ெசய)	 பH3 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%�ப�தி, 

ைமயபாக0, வாைக�ள0

1.வாைக��ள0 (வ.கி) வாைக��ள0 (ஊ) வா�* 1 ெத%�&ெத' வட��வாைக��ள0. , 2.வாைக��ள0 

(வ.கி) வாைக��ள0 (ஊ) வா�* 2 நாடா� ேமல&ெத' வட��வாைக��ள0. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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12 12

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�8�ைபயாDர0

1.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 அ0ம ேகாவ)3 கீழ&ெத'. , 

2.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 வட��&ெத'. , 3.அழகியபாB,யDர0 

(வ,கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 ைமய வட��&ெத' (ேம3பாக0). , 4.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 ைமய வட��&ெத' (கீ/பாக0). , 5.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1, அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 6.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 7.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 ந*&ெத'. , 8.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) 

வா�* 1 ெமய) ெத'. , 9.அழகியபாB,யDர0 (வ,கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 1 ெத%�&ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ��ப�தி, 

அழகியபாB,யDர0

1.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 3 ெப'மா� சனனதி ெத'. , 

2.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 3 ப)�ைளமா� ெத'. , 3.அழகியபாB,யDர0 

(வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ)அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 3 E&<ராமலிLக0 ேதவ� ெத'. , 

4.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 3 ந*&ெத'. , 5.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி), 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 3 வட��&ெத'. , 6.அழகியபாB,யDர0 (வ,கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) 

வா�* 3 தி3ைல நடராஜ� ெத'. , 7.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 3 ெமய) 

ேரா*. , 8.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 இJதிரா நிைனH �,ய)'�D. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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14 14

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�ைமய�ப�தி, 

அழகியபாB,யDர0

1.அழகியபாB,யDர0 (வ,கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 ெமய) ேரா*. , 2.அழகியபாB,யDர0 

(வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 உ�கிரேகா	ைட ெத'. , 3.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 அ0ம சனதி ெத'. , 4.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 5.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 ச&தியா ெத'. , 6.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) 

வா�* 4 ெதவட3 ெத'. , 7.அழகியபாB,யDர0 (வ,கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 அ0ம 

ேகாவ)3 ெத'. , 8.அழகியபாB,யDர0 (வ,.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 ேவதாள0 ேகாவ)3 ெத'. 

, 9.அழகியபாB,யDர0 (வ,கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 4 ச�7 வட��&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15

(த%காலிக உய�நிைல�ப�ள� 

க	,ட0 ) ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெச	,�றி7சி 

அழகியபாB,யDர0

1.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 ெச	,��றி7சி வட��&ெத' 1. , 

2.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 ெச	,��றி7சி ெத%�&ெத'. , 

3.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 ெச	,��றி7சி வட��&ெத' 2. , 

4.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 அ'Jததிய� ெத'. , 5.அழகியபாB,யDர0 

(வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 அ'Jததிய� ெத%�&ெத'. , 6.அழகியபாB,யDர0 (வ.�◌ி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 சம&<வDர0 ேரா*. , 7.அழகியபாB,யDர0 (வ.�◌ி) அழகியபாB,யDர0 

(ஊ) வா�* 2 ெபKயா� சம&<வDர0. , 8.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 

ெபKயா� சம&<வDர0 அ'கி3. , 9.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 ெமய) 

ேரா*. , 10.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 2 DெசP ேதா	ட0. , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%�ப�தி, 

அழகியபாB,யDர0

1.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 5 காமராஜ� கீழ&ெத'. , 

2.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 5 ச�7ெத'. , 3.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) 

அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 5 ச�7 ெத%�&ெத'. , 4.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 

(ஊ) வா�* 5 காமராஜ� ெத'. , 5.அழகியபாB,யDர0 (வ.கி) அழகியபாB,யDர0 (ஊ) வா�* 5 

அBணாெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 66



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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ��ப�தி, 

க	டார�ள0

1.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) இரB*0 ெசா3லா ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 

2.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 1 ஓைட&ெத'. , 3.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 

(ஊ) ப)ளா� 1 அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 4.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 1 ெப'மா� 

ேகாவ)3 ெத'. , 5.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 1 ஆதிதிராவ)ட� ெத'. , 

6.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 2 இJதிரா நிைனH �,ய)'�D. , 7.க	டாரL�ள0 (வ.கி) 

க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 2 வட��&ெத'. , 8.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 12 ச�7 

ெத'. , 9.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 12 ச�7 ெத%�&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18
,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%�ப�தி, 

க	டார�ள0

1.க	டாரL�ள0 (வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 4 நாடா� ெத', ஆதிதிராவ)ட� ெத', , 2.க	டாரL�ள0 

(வ.கி) க	டாரL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 3 ேதவ� ெத', நாடா� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�.ைமய�ப�தி, 

வட�� க	,ட0,ேமல 

ப)�ைளயா��ள0

1.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) ப)ளா� 1 அ�ரஹார0 வட��&ெத'. , 2.ப)�ைளயா��ள0 

(வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) அ�ரகார0 ெத%�&ெத'. , 3.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) 

ப)ளா� 6 க-பா ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20

ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�ேம%��ப�தி,எ

-.எஸ .ஏ,Dதியக	,ட0, 

ேமலப)�ைளயா��ள0

1.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) சJதனமாKய0ம ேகாய)3 ெத' ம%I0 ெமய) ேரா*. , 

2.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) அ0ேப&கா� நக�. , 3.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) 

ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) அ0ேப&கா� காலன�. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21

காJதிஜி வ)&யாலாயா இJ< 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

பாக0, கீழப)�ைளயா��ள0

1.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) வட��&ெத'. , 2.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) 

ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) ந*&ெத'. , 3.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) க'�பசாமி ேகாவ)3 

ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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22 22

காJதிஜி வ)&யாலாயா இJ< 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

பாக0, கீழப)�ைளயா��ள0

1.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) ெத%�&ெத'. , 2.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) 

ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) த$-ேகா, நக�. , 3.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) �றி7சி நக�. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

ந*ப)�ைளயா��ள0

1.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) ப)ளா� 4 வட��&ெத'. , 2.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) 

ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 வட��&ெத'. , 3.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) 

அ0ம ேகாவ)3 ெத%�&ெத'. , 4.ப)�ைளயா��ள0 (வ.கி) ப)�ைளயா��ள0 (ஊ) ெமய)ேரா* & இJதிரா 

நிைனH �,ய)'�D. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24

இJ< 

ஆர0ப�ப�ள�ெத%�ெசழியந3

W�

1.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத', அ0ம ேகாவ)3 ெத' கீ/பாக0. , 

2.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) மாடசாமி ேகாவ)3 ெத', ெசாKமாடசாமி ேகாவ)3 ெத'. , 

3.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத',ேச<பதி நக�. , 4.ெசழியந3W� (வ.கி) 

ெசழியந3W� (ஊ) ெசாKE&< நக�, ெத%�&ெத'. , 5.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) 

ெசாKமாடசாமி ேகாவ)3 ெத' , 6.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) உ'தமாடசாமி ேகாவ)3 ெத' , 

7.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) உ'தமாடசாமி ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%�ெசழிய

ந3W�

1.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ப)ளா� 1 கி'Xண ேகாவ)3 ெத'. , 2.ெசழியந3W� (வ.கி) 

ெசழியந3W� (ஊ) ப)ளா� 2 ெத%�&ெத'. , 3.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ப)ளா� 3 

வட��&ெத'. , 4.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) வட��&ெத', காJத6-வர0 DY�. , 

5.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) கீழ&ெத'. , 6.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ந*&ெத'. 

, 7.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) இச�கிய0மா� ேகாவ)3 ெத'. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 
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26 26

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட��ெசழிய

ந3W�

1.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) தி'வ�Zவ� ெத'. , 2.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) 

வ)ஜய நக�. , 3.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ஆதிதிராவ)ட� �,ய)'�D. , 4.ெசழியந3W� 

(வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) ஆதிதிராவ)ட� காலன� , 5.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) 

கீழ7ெசழியந3W�, காள�ய0ம ேகாவ)3 ெத'. , 6.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) சாரதா நக�. , 

7.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) <��ைகய0ம ேகாவ)3 ெத'. , 8.ெசழியந3W� (வ.கி) 

ெசழியந3W� (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 9.ெசழியந3W� (வ.கி) ெசழியந3W� (ஊ) வாசகசாைல 

ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, இ&தி�ள0

1.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) ெப'மா� ேகாவ)3 ெத'. , 2.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) 

ப�ள�\ட&ெத'. , 3.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 4.ப)ரா[ேசK (வ.கி) 

ப)ரா[ேசK (ஊ) காலன� ெத'. , 5.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) சி&த0ப7ேசK. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

பைழயக	,ட0, 

ேம	*ப)ரா[ேசK

1.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 2 அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 2.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) 

ப)ளா� 2 ந*&ெத'. , 3.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 2 ெத%�&ெத'. , 4.ப)ரா[ேசK (வ.கி) 

ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 2 காலன� ெத'. , 5.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 3 ப)ரா[ேசK க-பா. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�]I 

வ��D அைற ெகாBட 

க	,ட0 ^எ	டா0 வ��D 

அைற ெவLகடா7சலDர0

1.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 4 ெவLகடாசலDர0 வட��&ெத'. , 2.ப)ரா[ேசK (வ.கி) 

ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 5 ெவLகடாசலDர0 ந*&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�]I 

வ��D அைற ெகாBட 

க	,ட0 ^ஆறா0 வ��D 

அைற ெவLகடா7சலDர0

1.ப)ரா[ேசK (வ.கி) ப)ரா[ேசK (ஊ) ப)ளா� 6 ெவLகடாசலDர0 கி'Xண ேகாவ)3 ெத'. , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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31 31

பரJதாம இJ< 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0 ேம%�ப)◌ா◌ிH 

இராஜபதி

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 9 உ7சிமாகாள�ய0ம ேகாவ)3 ெத'. , 

2.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 10 உ7சிமாகாள�ய0ம ேகாவ)3 ேமல&ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

பரJதாம இJ< 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0 கிழ�� ப)◌ா◌ிH 

இராஜபதி

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 9 கBண ேகாவ)3 ெத'. , 2.கLைகெகாBடா 

(வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 10 பா3பBைண ெத'. , 3.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 10 அழ�E&< நக�. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33

ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�ப'&தி�ள0

1.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) ேந' நக�. , 2.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) 

வட��&ெத' , 3.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) ெத%�&ெத'. , 4.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) 

சி&தா�ச&திர0 (ஊ) ஆதிதிராவ)ட� காலன� 1 , 5.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) ேமல&ெத'. , 

6.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) அ'Jததிய� ெத'. , 7.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) 

ஆதிதிராவ)ட� காலன� 2 , 8.சி&தா�ச&திர0 (வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) கKச3�ள0 காலன�. , 9.சி&தா�ச&திர0 

(வ.கி) சி&தா�ச&திர0 (ஊ) Dதியவ 6*க� 1வ< வா�*. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0, வட��ப�தி, 

கLைகெகாBடா

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 12 க-பா ெப'மா� சனதி ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

அர8 ேம3 

நிைல�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0, , கLைகெகாBடா

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 1 அ0ம சனதி ெத'. , 2.கLைகெகாBடா 

(வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 11 க-பா க0மாள� �,ய)'�D. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36
ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%�க	,ட

0, கLைகெகாBடா

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 2 வட��&ெத'. , 2.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 2 ேமல&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37 37

ப[சாய&< _ன�ய 

ந*நிைல�ப�ள�ைமய�க	,ட

0, கLைகெகாBடா

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 3 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 

2.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 3 ெமய)ேரா* ெதபாக0 , 3.கLைகெகாBடா 

(வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) வா�* 4 மற��, ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

ஆ�.சி. 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

பாக0, அைன&தைல_�

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ப)ளா� 6 ச�7ெத'. , 2.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) ப)ளா� 6 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 3.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) ப)ளா� 4 காலன� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39

ஆ�.சி. 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

பாக0, அைன&தைல_�

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ப)ளா� 5 E�ப)டாதிஅ0ம ேகாவ)3 கீழ&ெத'. , 

2.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ச�7 ெத'. , 3.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) மற��, ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40

`லக க	,ட0ஆல,�ப	, 1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ச�7 ெத'. , 2.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 3.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) மறவ� 

ெத'. , 4.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) காலன�. , 5.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) ேகா	ைடய, இலLைக அகதிக� காலன� (பா�ப�ள0). , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41

ஊரா	சி ஒறிய ந*நிைல� 

ப�ள�ெத%� க	,ட0, 

<ைற_�

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) இலLைக அகதிக� காலன� <ைற_� ெத' 1. , 

2.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 2. , 3.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 3. , 4.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 4. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

ஊரா	சி ஒறிய ந*நிைல� 

ப�ள�வட�� க	,ட0, 

<ைற_�

1.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 5. , 2.கLைகெகாBடா (வ.கி) 

கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 6. , 3.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ேம%� ப�தி 

ெத' எB 7. , 4.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 8. , 5.கLைகெகாBடா 

(வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 9. , 6.கLைகெகாBடா (வ.கி) கLைகெகாBடா (ஊ) ெத' எB 

10. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 
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Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 

ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43
ஆதிதிராவ)ட� 

ெதாட�க�ப�ள�பா�ைபயாDர0

1.��ப�றி7சி (வ.கி) அலLகார�ேபK(ஊ) ப)ளா� 4 பா�ைபயாDர0. , 2.��ப�றி7சி (வ.கி) அலLகார�ேபK(ஊ) 

ப)ளா� 5 சBEகாDர0. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%�ப�தி, 

D< க	,ட0, பதினாலா0ேபK

1.பதினாலா0ேபK (வ.கி) அலLகார�ேபK (ஊ) ப)ளா� 1 ராம7சJதிராDர0. , 2.பதினாலா0ேபK (வ.கி) 

அலLகார�ேபK(ஊ) ப)ளா� 2 அலாLகாரேபK ேமW�, கீa�. , 3.பதினாலா0ேபK (வ.கி) அலLகார�ேபK(ஊ) 

பதினாலா0ேபK. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45
ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�ேம%��ப�தி, 

��ப��றி7சி.

1.��ப�றி7சி (வ.கி) ��ப�றி7சி (ஊ) ப)ளா� 1 ேம	*�ப7ேசK. , 2.��ப�றி7சி (வ.கி) ��ப�றி7சி (ஊ) ப)ளா� 

2 ��ப��றி7சி. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46
ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�கிழ���ப�தி , 

��ப��றி7சி.

1.��ப�றி7சி (வ.கி) ��ப�றி7சி (ஊ) ப)ளா� 3 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 2.��ப�றி7சி (வ.கி) ��ப�றி7சி 

(ஊ) நாடா� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�வடபாக0, 

கிழ��க	,ட0, பாலாமைட

1.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 11 இJதிரா நக� , 2.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 9 

ேமலபாலாமைட , 3.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 8 ேமலபாலாமைட , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%�ப�தி,

 கிழ��க	,ட0, பாலாமைட

1.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 9,10 கா	டா0Dள� பாலாமைட. , 2.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட 

(ஊ) ப)ளா� 7 தLக0ம ேகாவ)3 ெத' க3�றி7சி , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%��ப�தி,

வட�� க	,ட0,பாலாமைட.

1.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 1 ேவ�பபL�ள0. , 2.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 

2 க	டைள ேவத�ேகாவ)3 ெத'. , 3.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 3 நாராயணசாமி ேகாவ)3 

ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

50 50

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�வட���ப�தி,

வட�� க	,ட0, பாலாமைட.

1.பாலாமைட (வ.கி) பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 4 ெப'மா� ேகாவ)3 ெத' , 2.பாலாமைட (வ.கி) பாலாமைட 

(ஊ) ப)ளா� 4 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 3.பாலாமைட (வ.கி) பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 4 மறவ� ந*&ெத'. 

, 4.பாலாமைட (வ.கி) பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 4 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 5.பாலாமைட (வ.கி) 

பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 4 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ைமய�ப�தி 

,ெத%� க	,ட0, பாலாமைட.

1.பாலாமைட (வ.கி) பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 6 அKஜன அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.பாலாமைட (வ.கி) 

பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 5 ெத%�&ெத' , 3.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 5 ெத%�&ெத' , 

4.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 5 யாதவ� ெத' , 5.பாலாமைட (வ.கி), பாலாமைட (ஊ) ப)ளா� 5 

ேவளா� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

ெபா$சாமி 

ந*நிைல�ப�ள�Eதைம 

க	,ட0, ம&திய அைற, 

இராஜவ3லிDர0.

1.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) மறவ� காலன� 1,2,3,4 ெத' , 2.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) 

இராஜவ3லிDர0 (ஊ) அKச �வா�	ட�- , 3.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) 1,2,3 கீழ 

ேமல&ெத' , 4.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) கீழ ேமல&ெத' சா&தா ேகாவ)3 ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

ெபா$சாமி 

ந*நிைல�ப�ள�Eதைம 

க	,ட0, வட�� ப�தி 

அைற, இராஜவ3லிDர0.

1.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) அKச �வா�	ட�- ெப'மா� ேகாவ)3 ெத' , 

2.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) அKச �வா�	ட�- (இJதிரா நக�) , 3.இராஜவ3லிDர0 

(வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) மறவ� காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54

ெபா$சாமி 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%�ப)ளா�,

 ெத%�பாக0, 

இராஜவ3லிDர0.

1.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) வா�* 4 நாடா� அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.இராஜவ3லிDர0 

(வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) வா�* 5 கீழ&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55

ெபா$சாமி 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப)ளா�, வட�� பாக0, 

இராஜவ3லிDர0.

1.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) இராஜவ3லிDர0 (ஊ) வா�* 6 ேமல&ெத' , 2.இராஜவ3லிDர0 (வ.கி) 

இராஜவ3லிDர0 (ஊ) வா�* 7 ேப7சிய0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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56 56

ெசய)	 ேஜாச� 

உய�நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப)ளா�, கிழ�� ப�தி, 

நாரண0மா�Dர0.

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 4 அ'க�ள0 அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 

டHB ப[சாய&< வா�* 4 அ'க�ள0 ேபா-	 ஆப)- ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 4 ேதவ� ெபKய ெத' (எ	ெடa&< ெப'மா� ேகாவ)3 ெத') , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 4 நாரண0மா�Dர0 அ�ராஹார0 ெத' , 5.நாரண0மா�Dர0  டHB  ப[சாய&< வா�* 

4 ஆசாKமா� ெத' , 6.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 4 வாண)ய� ெத' , 7.நாரண0மா�Dர0  

டHB ப[சாய&< வா�* 4 உ7சிமாகாள� அ0ம ெத' , 8.நாரண0மா�Dர0  டHB ப[சாய&< வா�* 4 

சLகிலி ;த&தா ெத' , 9.நாரண0மா�Dர0  டHB ப[சாய&< வா�* 4 பஜா� ெத' , 

10.நாரண0மா�Dர0  டHB ப[சாய&< வா�* 4 சிவ ேகாவ)3 ெத' , 11.நாரண0மா�Dர0  டHB 

ப[சாய&< வா�* 4 அ'க�ள0 சிவ ெத' , 12.நாரண0மா�Dர0  டHB ப[சாய&< வா�* 5 

க	*ைடயா� �,ய)'�D D<காலன� , 13.நாரண0மா�Dர0  டHB ப[சாய&< வா�* 5 க	*ைடயா� 

�,ய)'�D , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

ெசய)	 ேஜாச� 

உய�நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப)ளா�, ேம%� ப�தி, 

நாரண0மா�Dர0.

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 3 நாடா� ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 3 யாதவ� ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 3 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 

4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 4 மறவ� கீழ&ெத' , 5.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 4 மறவ� ேமல& ெத' , 6.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 3 ேவத ேகாவ)3 ெத' , 

7.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 2 அனJதகி'XணாDர0 ஆசாKமா� ெத' , 8.நாரண0மா�Dர0 

டHB ப[சாய&< வா�* 1 அனJதகி'ணாDர0 ேசாைல வட��&ெத' , 9.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 2 அனJதகி'XணாDர0 அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 10.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 2 அனJதகி'XணாDர0 ெத' , 11.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 2 

அனJதகி'XணாDர0 ெப'மா சனதி ெத' , 12.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 5 

க	*ைடயா� �,ய)'�D வட��&ெத' , 13.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 5 க	*ைடயா� 

�,ய)'�D ந*b� , 14.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 2 E&<நக� (அனJதகி'XணாDர0) , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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58 58

அர8 ஆதிதிராவ)ட� 

நல&<ைற 

ந*நிைல�ப�ள�D<நக�, 

நாரண0மா�Dர0.

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வBணா ப7ேசK மறவ� ெபKய ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வBணா ப7ேசK ெபKய ெத' அKச ெத%�&ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

D<நக� அKஜ ெத%�&ெத' , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< D<நக� அKஜ வட��&ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59

�ழJைத நல 

ைமய0�றி7சி�ள0

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 6 அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 6 வட��&ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 6 ெபKய ெத' , 

4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 6 ெத%�&ெத' , 5.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 6 சாைல&ெத' , 6.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 6 மறவ� ெத%� ெபKய ெத' , 

7.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 6 மறவ� ெத%� ெத' , 8.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 8 மJதிர]�&தி ேகாவ)3 ெத' கைரய)'�D , 9.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 8 கைரய)'�D வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�தி'வ�Zவ�

 நக� ^ேம%� பாக0 

ச&திர0�,ய)'�D.

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 14 ெசJதி3 நக� , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 14 ெச3வ0 நக� , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 14 ,0ப� ஏ��- வ 6*க� , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�தி'வ�Zவ�

 நக� கிழ�� பாக0 

ச&திர0�,ய)'�D.

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 14 காமராc நக� , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 14 ப[சாய&< ஆப)- ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62

நாராண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< 

அdவலக0ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 15 தி'வ�Zவ� D<&ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 15 தி'வ�Zவ� ெத%�&ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 15 

தி'வ�Zவ� வட��&ெத' , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 15 பால0 ெத' , 

5.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 15 வ.உ.சி. நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�
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63 63

அரசினா ்

உயாந்ிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0இ கிழ��ப�தி, 

ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< பைழயப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வ)-வக�மா நக� , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா[சி நக� , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0, கிழ��ப�திஇ 

(அரசினா ்உயா ்நிைல�ப�ள� 

ேக0ப-) ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< அ'ணா7சல நக� , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< ச��கி- 

ஆப)- பஜா� ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< ெதற3 நக� , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< பைழயப)�ைளயா� ேகாவ)3 1வ< ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

அரசின� 

உய�நிைல�ப�ள�கிழ�� 

அைற, ெத%�பாக0, 

ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 Eத3 ெத' , 

2.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 20 ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 

டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 30 ெத' , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 13 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 40 ெத' , 5.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) 

அ0ம ேகாவ)3 10 சJ< ெத' , 6.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) அ0ம 

ேகாவ)3 20 சJ< ெத' , 7.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 

கீழ&ெத' , 8.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 

9.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 13 பஜா� ெத' இரய)3ேவ ப9ட� ேரா* வடப�தி , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66

அரசின� 

உய�நிைல�ப�ள�கிழ�� 

அைற, ெத%�பாக0, 

ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 12 சி&திவ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 12 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' ெமய) ேரா* , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< 

வா�* 12 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 1வ< சJ< ெத' , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 12 

ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 5.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 12 ப)�ைளயா� 

ேகாவ)3 ெத' , 6.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 12 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 வட�� கைடசி 

ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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67 67

ெசய)	 ேஜாச� 

ெதாட�க�ப�ள�வட��க	,ட

0 ெத%� ப�தி ^தாைழ_&<

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 8,9 ;Jேதா	ட&ெத' (ச��கி� ஆப)- ெத') , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

ெசய)	 ேஜாச� 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0 கிழ�� ப�தி, 

தாைழ_&<

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 8 ச��கி� ஆப)- ெத' (ேதவாலய&ெத') , 

2.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 9 ரா0 நக� , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 8 

Dர	சி தைலவ) ெஜயலலிதா நக� , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 7 உ�கிர நக� , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69

ெசய)	 ேஜாச� 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, கிழ��ப�தி, 

ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 11 ச�கி� ஆப)- Eத3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

ெசய)	 ேஜாச� 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0 ேம%� ப�தி, 

ச&திர0�,ய)'�D

1.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 11 சJதன�மாK இ3ல0 , 2.நாரண0மா�Dர0 டHB 

ப[சாய&< வா�* 10 ப80ெபா நக� Eத3 ெத' , 3.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 10 

ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 4.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 10 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 

ெத' , 5.நாரண0மா�Dர0 டHB ப[சாய&< வா�* 10 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 கீழ&ெத', Eத3 ெத', 

இரBடா0 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71

சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� 

ப�திய)லி'J< 4ஏ அைற, 

சLக�நக�.

1.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 1 ெமய) ேரா* , 2.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 1 

தாத�&< 1வ< ெத' , 3.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 3 பBடார�ள0 1வ< ெத' , 4.சLக�நக� 

டHB ப[சாய&< வா�* 3 பBடார�ள0 2வ< ெத' , 5.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 3 

பBடார�ள0 3வ< ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ýí¢
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72 72

சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� 

ப�திய)லி'J< 4ஏ அைற, 

சLக�நக�.

1.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 2 தாத�&< 2வ< ெத' , 2.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 2 

இJதிரா நக� , 3.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 4 பBடார�ள0 4வ< ெத' , 4.சLக�நக� டHB 

ப[சாய&< வா�* 4 பBடார�ள0 5வ< ெத' , 5.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 4 மகாெல	8மி 

அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 6.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 4 நாடா� ெத' , 7.சLக�நக� டHB 

ப[சாய&< வா�* 4 ெச	,யா� காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

ªðí¢

73 73

சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� 

ப�திய)லி'J< 4வ< அைற, 

சLக�நக�.

1.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 8 சீன�வாச நக� Eத3 ெத' , 2.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 

8 சீன�வாச நக� 2வ< ெத' , 3.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 8 சீன�வாச நக� 3வ< ெத' , 

4.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 8 சீன�வாச நக� 4வ< ெத' , 5.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 

8 த.நா.வ 6.வ.வாKய0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74
சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ைமய 

க	,ட0, சLக�நக�.

1.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 8 E&< நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75

சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� 

ப�திய)லி'J< 3வ< அைற, 

சLக�நக�.

1.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 10 8�Dராc மி3 காலன� , 2.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 11 

ச�7ெத' , 3.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 11 அ'Jததிய� காலன� , 4.சLக�நக� டHB ப[சாய&< 

வா�* 12 இJதியா சிெமB	 நி_ காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76

சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� 

ப�திய)லி'J< இரBடாவ< 

அைற, சLக�நக�.  

1.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 5 காவல� �,ய)'�D , 2.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 5 

இரய)3ேவ �,ய)'�D , 3.சLக�நக� டHB ப[சாய&< வா�* 7 மண 6- காலன� , 4.சLக�நக� டH 

ப[சாய&< வா�* 7 நாராயண நக� , 5.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 5,6 இJதியா சிமிB* பைழய 

காலன� , 6.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 7 நாராயண நக� 1வ< ெத' , 7.சLக�நக� டH 

ப[சாய&< வா�* 7 நாராயண நக� 2வ< ெத' , 8.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 7 நாராயண நக� 

3வ< ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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77 77

சLக� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� 

ப�திய)லி'J< 1வ< அைற, 

சLக�நக�.  

1.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 8 சாரதா0பா� நக� (ெதகல0 ேரா*) , 2.சLக�நக� டH 

ப[சாய&< வா�* 8 ெதவட3 1வ< ெத' , 3.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 8 கீழேம3 1வ< ெத' 

, 4.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 8 கீழேம3 2வ< ெத' , 5.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 8 

கீழேம3 3வ< ெத' , 6.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 8 கீழேம3 4வ< ெத' , 7.சLக�நக� டH 

ப[சாய&< வா�* 9 சித0பரநக� Eத3 ெத' , 8.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 9 சித0பரநக� 

இரBடா0 ெத' , 9.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 9 சித0பரநக� ெமய) ேரா* , 10.சLக�நக� டH 

ப[சாய&< வா�* 9 சித0பரநக� 3வ< ெத' , 11.சLக�நக� டH ப[சாய&< வா�* 9,10 கணபதி மி3- 

காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ��க	,ட

0, வட��பாக0, தாைழ_&<.

1.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 ெமய) ேரா*. , 2.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) 

ப)ளா� 9 ;Jேதா	ட&ெத'. , 3.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 �வாK ேரா*. , 4.தாைழ_&< 

(வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 ப�ள��\ட&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0, ெத%� பாக0, 

தாைழ_&<.

1.தாைழ_&< (வ.கி),தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 D<�கைட& ெத'. , 2.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) 

ப)ளா� 9 D<�ப�ள�வாச3 ெத'. , 3.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 ெத%�&ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, ெத%� பாக0, 

தாைழ_&<.

1.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 காமிலா நக�. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0 கிழ�� ப�தி, 

தாைழ_&<.

1.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 6 வ)நாயக� நக� அ0ம ேகாவ)3 ெத', ;Jேதா	ட ெத'. , 

2.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 6 ைர-மி3 ெத'. , 3.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) 

ப)ளா� 6 ெத%�&ெத'. , 4.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 7 Yசிமாட ேகாவ)3 ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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82 82

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0 ேம%� ப�தி, 

தாைழ_&<.

1.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 6 E-f0 வட��&ெத'. , 2.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< 

(ஊ) ப)ளா� 7 E*��&ெத'. , 3.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 7 வட�� ப�ள��\ட&ெத' , 

4.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 8 ப�ள�வாச3 ெத' , 5.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) 

ப)ளா� 8 E-f0 வட��&ெத' , 6.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 8 E-f0 ந*&ெத' , 

7.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 ப�ள��\ட& ெத%�&ெத' , 8.தாைழ_&< (வ.கி) 

தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 ப�ள�வாச3 வட��&ெத' , 9.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 9 

ேமல ப�ள�வாச3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0இ ம&திய பாக0 

வட�� தாைழ_&<

1.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 5 அ'Jததிய� ெத' 1. , 2.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) 

ப)ளா� 5 அ'Jததிய� ெத' 2. , 3.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 5 க'�பசாமி ேகாவ)3 ெத'. , 

4.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 5 அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 5.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< 

(ஊ) ப)ளா� 5 ஐJ< ைல ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84

ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0 கிழ��பாக0 

வட�� தாைழ_&<.

1.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 5 8காதார நிைலய ெத'. , 2.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< 

(ஊ) ப)ளா� 5 ேரச கைட ெத'. , 3.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 5 வட�� தாைழh&< 

ெமய) ேரா* ெதDற0. , 4.தாைழ_&< (வ.கி), தாைழ_&< (ஊ) ப)ளா� 5 ப0D ெச	 ெத'. , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0, கீழெதகல0.

1.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 2 ெபKயா� நக�. , 2.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 1 

ேவளா� ெத'. , 3.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 10 ேபா-	 ஆப9- ெத'. , 4.ெதகல0 (வ.கி) 

ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 10 E*��&ெத'. , 5.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 11 ந*&ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, கீழெதகல0.

1.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 2 அKச �,ய)'�D. , 2.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 

3 அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 3.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 2 அKசன �,ய)'�D மாKய0ம 

ேகாவ)3 ெத'. , 4.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 3 ப- -டா� அ'ேக. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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87 87

,.,.,.ஏ 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, கிழ�� ப�தி, 

கீழெதகல0.

1.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 1 Dள�யLெகா	டார0 வட��&ெத', ந*&ெத'. , 2.ெதகல0 

(வ.கி) ெதகல0 (ஊ) வடபாக0 E-f0 ெத'. , 3.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 5 ெதகல0 

ெத%��ப�தி. , 4.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ப)ளா� 4 நாராயணசாமி ேகாவ)3 ெத'. , 5.ெதகல0 

(வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ேவத�ேகாவ)3 ெத'. , 6.ெதகல0 (வ.கி), ெதகல0 (ஊ) காமராc நக�. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88

,.,.,.ஏ. 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ��க	,ட

0 கிழ�� ப�தி, 

கீழெதகல0.

1.ெதகல0 (வ.கி), ெதகல0 (ஊ) ந3ல0மா�Dர0. , 2.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) காJதி நக�. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89

,.,.,.ஏ. 

ந*நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0 ேம%� ப�தி, 

கீழெதகல0.

1.தாைழ_&< (வ.கி) தாைழ_&< (ஊ) ஆதிதிராவ)ட� �,ய)'�D. , 2.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) 

கீழ&ெதகல0. , 3.ெதகல0 (வ.கி) ெதகல0 (ஊ) ெதகல0 DY�, E-f0 ெத'. , 4.ெதகல0 (வ.கி) 

ெதகல0 (ஊ) ெதகல0 DY�, E-f0 ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90

ெசய)	 அJேதாண)யா� 

ேம3நிைல�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0, ேம%�ப�தி 

ேம%� பாக0 

அலவJதா�ள0.

1.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 3 அலவJதா�ள0 ெத%�&ெத'. , 

2.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 3 அலவJதா�ள0 ந*&ெத'. , 3.ப3லி�ேகா	ைட 

(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 3 அலவJதா�ள0 வட��&ெத'. , 4.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) 

ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 3 அலவJதா�ள0 வட��&ெத' ேம%�. , 5.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) 

ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 3 அலவJதா�ள0 ந*&ெத' ேம%�. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91

ெசய)	 அJேதாண)யா� 

ேம3நிைல�ப�ள�கிழ��க	,

ட0இ ைமய�ப�தி கீழ�� 

பாக0 ^அலவJதா�ள0.

1.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 3 அலவJதா�ள0 ெத%�&ெத' ேம%�. , 

2.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 6 அலவJதா�ள0 வட��&ெத'. , 

3.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 6 அலவJதா�ள0 ந*&ெத'. , 4.ப3லி�ேகா	ைட 

(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 6 அலவJதா�ள0 ெத%�&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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ெசய)	 அJேதாண)யா� 

ேம3நிைல�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0 கிழ�� ப�தி, 

அலவJதா�ள0.

1.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 1 அலவJதா�ள0 வட��&ெத'. , 

2.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 1 அலவJதா�ள0 ந*&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93

ெசய)	 அJேதாண)யா� 

ேம3நிைல�ப�ள�ைமயக	,ட

0இ ைமய�ப�தி, 

அலவJதா�ள0.

1.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 2 ெந3ைலதி'&< அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 

2.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 2 ெந3ைலதி'&< கி'Xண ேகாவ)3 ெத'. , 

3.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 2 ெந3ைலதி'&< ெத%�&ெத'. , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94

�ழJைதக� தி	ட வள�7சி 

அdவலக0ெத%� க	,ட0 

ேம%� பாக0 ப�ளமைட.

1.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 5 ந*&ெத'. , 2.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) 

ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 5 கீழ&ெத' 1வ< ெத'. , 3.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) 

ப)ளா� 5 கீழ&ெத' 2வ< ெத'. , 4.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 5 கீழ&ெத' 3வ< 

ெத'. , 5.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 5 வட��&ெத'. , 6.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) 

ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 ெத%�&ெத'. , 7.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 

ேமல&ெத' 1வ< ெத'. , 8.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 ேமல&ெத' 2வ< ெத'. , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95

�ழJைதக� தி	ட வள�7சி 

அdவலக0ெத%��க	,ட0 

கிழ�� ப�தி ப�ளமைட.

1.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 ேமல&ெத' 3வ< ெத'. , 2.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) 

ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 வட�� ேமல&ெத'. , 3.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 

4 வட�� 1வ< ைர-மி3 ெத'. , 4.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 வட�� 2வ< 

ெத'. , 5.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 வட�� 3வ< ெத'. , 

6.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 வட�� 4வ< ெத'. , 7.ப3லி�ேகா	ைட (வ.கி) 

ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 வட�� 5வ< ெத'. , 8.ப3லி�ேகா	ைட(வ.கி) ப3லி�ேகா	ைட (ஊ) ப)ளா� 4 

வட�� 6வ< ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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96 96

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%�ப�தி, 

மாவ,.

1.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 3 இராமசாமியாDர0. , 2.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 3 

இராமசாமிDர0 ெத%�&ெத'. , 3.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 3 ேதவ�காலன�. , 4.மாவ, (வ.கி) மாவ, 

(ஊ) ப)ளா� 4 இJதிரா நிைனH �,ய)'�D. , 5.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 4 <��ைக அ0ம ேகாவ)3 

ெத'. , 6.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 4 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 7.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) 

ப)ளா� 4 ேவத�ேகாவ)3 ெத'. , 8.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 5 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத%�&ெத', 

உ7சிமாகாள�ய0ம ேகாவ)3 ெத' , 9.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 5 சாைல�DY�. , 99.அய3நா* 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�அ_�காDர0

1.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 1 �&தால�ேபK வட��&ெத'. , 2.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 1 

�&தால�ேபK காலன� ெத'. , 3.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 1 �&தால�ேபK ந*&ெத'. , 4.மாவ, 

(வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 1 �&தால�ேபK மJதிர]�&தி ெத'. , 5.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 2 

அ_�காDர0 வட��&ெத'. , 6.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 2 அ_�காDர0 ப�ள�வாச3 ெத'. , 

7.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 2 அ_�காDர0 ெத%�&ெத'. , 8.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 2 

அ_�காDர0 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத', , 9.மாவ, (வ.கி) மாவ, (ஊ) ப)ளா� 2 அ_�காDர0 ெப'மா� 

ேகாவ)3 ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி, கிழ�� பாக0, மா��.

1.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) ப)ளா� 1 வட��&ெத' அKச �,ய)'�D. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி, ேம%� பாக0, மா��.

1.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) ப)ளா� 2 ��பனாDர0 (அKச ெத'). , 2.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) 

��பனாDர0 (அKச �,ய)'�D). , 3.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) ��பனாDர0 (அKச ெத') , 4.மா�� 

(வ.கி) மா�� (ஊ) ��பனாDர0 (அKச ெத') , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப�தி வட�� பாக0 மா��.

1.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) ப)ளா� 3 மா�� கீழ&ெத' க	ட�Dள�. , 2.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) ப)ளா� 4 

ெல	8மிDர0 ெத%�&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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101 101

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப�தி ெத%� பாக0, மா��.

1.மா�� (வ.கி) மா�� (ஊ) ப)ளா� 5 மா�� க-பா  ராஜ6i நக�. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102

,.,.,.ஏ Dன�த ேயாவா 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, வட��ப�தி, 

பா�வதிDர0.

1.கானா�ப	, (வ.கி) கானா�ப	, (ஊ) பா�வதியாDர0 வட���ப�தி. , 2.கானா�ப	, (வ.கி) கானா�ப	, (ஊ) 

பா�வதியாDர0 கானா�ப	, ேரா*. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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,.,.,.ஏ Dன�த ேயாவா 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, ெத%� ப�தி, 

பா�வதிDர0.

1.கானா�ப	, (வ.கி) கானா�ப	, (ஊ) சLகர ேகாவ)3 ேரா*. , 2.கானா�ப	, (வ.கி) கானா�ப	, (ஊ) 

ெத%�&ெத'. , 3.கானா�ப	, (வ.கி) கானா�ப	, (ஊ) ஓட�கைர. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, கள��,.

1.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 2 க-பா ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 2.கள��, (வ.கி) கள��, 

(ஊ) ப)ளா� 2 கிராம7சாவ, ெத'. , 3.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 3 க-பா ப)�ைளயா� ேகாவ)3 

ம&திய பாக&ெத'. , 4.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 3 கிராம7சாவ, வட��&ெத'. , 5.கள��, 

(வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 4 க-பா கீழ&ெத'. , 6.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 4 க-பா 

கீழெதகைர ெத'. , 7.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) க-பா ெப'மா� ேகாவ)3 கீழ&ெத'. , 8.கள��, 

(வ.கி) கள��, (ஊ) க-பா ெப'மா� ேகாவ)3 ந*&ெத'. , 9.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ெப'மா� 

ேகாவ)3 ேமல&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, கள��,.

1.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 1 D<��ள0 ேம3 பாக&ெத'. , 2.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) 

ப)ளா� 1 D<��ள0 கீ/ பாக&ெத'. , 3.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 5 ஆதிதிராவ)ட� 

வட���பாக&ெத'. , 4.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 5 அதிதிராவ)ட� ெத%� பாக&ெத'. , 5.கள��, 

(வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 6 ஆதிதிராவ)ட� D<�காலன� ெத'. , 6.கள��, (வ.கி) கள��, (ஊ) ப)ளா� 6 

ஆதிதிராவ)ட� பைழய காலன� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப�திய)லி'J< Dதிய 

க	,ட0, �றி7சி�ள0.

1.�றி7சி��ள0 (வ.கி) �றி7சி��ள0 (ஊ) ப)ளா� 1 ேமல&ெத'. , 2.�றி7சி��ள0 (வ.கி) �றி7சி��ள0 (ஊ) 

ப)ளா� 2 கீழ&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�திய)லி'J< Dதிய 

க	,ட0, �றி7சி�ள0.

1.ெத%�ப	, (வ.கி) ெத%�ப	, (ஊ) ப)ளா� 3 ெத%��ப	, ப�தி சீைத��றி7சி. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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`'3 இ-லா0 E-f0 

உய�நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�தி, ேம%கிலி'J< Eத3 

அைற, ெத%�ப	,

1.ெத%��ப	, (வ.கி) ெத%��ப	, (ஊ) ப)ளா� 1 ெச�க,& ெத'. , 2.ெத%��ப	, (வ.கி) ெத%��ப	, (ஊ) 

ப)ளா� 2 யாதவ� வட��&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109

`'3 இ-லா0 E-f0 

உய�நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப�தி, கிழ�கிலி'J< Eத3 

அைற, ெத%�ப	,

1.ெத%��ப	, (வ.கி) ெத%��ப	, (ஊ) ப)ளா� 1 கி'Xண ேகாவ)3 ெத' ெத%��ப	,. , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

`'3 இ-லா0 E-f0 

உய�நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப�தி, கிழ�கிலி'J< Eத3 

அைற, ெத%�ப	,

1.ெத%��ப	, (வ.கி) ெத%��ப	, (ஊ) ப)ளா� 4 ப�ள�வாச3 ெத' ெத%��ப	,. , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111
ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�\*த3 

க	,ட0, தி'மலாDர0.

1.எ	டாL�ள0 (வ.கி) எ	டாL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 1 மட&Y�. , 2.எ	டாL�ள0 (வ.கி) எ	டாL�ள0 (ஊ) 

தி'மலாDர0. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

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

Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 

ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112
ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, எ	டா�ள0.

1.எ	டாL�ள0 (வ.கி) எ	டாL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 2 வட��&ெத'. , 2.எ	டாL�ள0 (வ.கி) எ	டாL�ள0 (ஊ) 

ப)ளா� 3 கீழ&ெத', ந3லெப'மா� ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, ைமய�ப�தி 

எ	டா�ள0.

1.எ	டாL�ள0 (வ.கி) எ	டாL�ள0 (ஊ) ப)ளா� 4 ெத%�&ெத'. , 2.எ	டாL�ள0 (வ.கி) எ	டாL�ள0 (ஊ) 

ப)ளா� 5 8டைலயாB, ேகாவ)3 ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114

இJ< ெதாட�க�ப�ள�DY� 1.DY� (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 2 தி'வ�Zவ� ெத' , 2.DY� (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 2 அ0ேப&கா� ெத' , 

3.DY� (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 1 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 4.DY� (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 1 பாரதியா� 

வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115

சர-வதி இJ< 

ெதாட�க�ப�ள�உகJதாப	,

1.DY� (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 2 8�ப)ரமண)யாDர0 , 2.உகJதாப	, (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 2 

வட��&ெத' உகJதாப	, , 3.உகJதாப	, (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 2 ெத%�&ெத' உகJதாப	, , 

4.உகJதாப	, (வ.கி) DY� (ஊ) வா�* 2 காலன� ெத' உகJதானப	, , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

இJ< ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

ப�தி வ3லவேகா	ைட.

1.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) வ3லவேகா	ைட (ஊ) வா�* 1 மாKய0ம ேகாவ)3 ெத' , 

2.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) வ3லவேகா	ைட (ஊ) வா�* 1 அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 

3.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) வ3லவேகா	ைட (ஊ) வா�* 1,2 ந*&ெத' , 4.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) 

வ3லவேகா	ைட (ஊ) வா�* 2 Dள�யமர&ெத' , 5.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) வ3லவேகா	ைட (ஊ) 

வா�* 2 ஊரா	சி மற&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

இJ< ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

ப�தி வ3லவேகா	ைட.

1.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) வ3லவேகா	ைட (ஊ) வா�* 2 காலன� ெத' , 2.வ3லவேகா	ைட (வ.கி) 

வ3லவேகா	ைட (ஊ) வா�* 2 ேமல&ெத' , 3.<d�க�ப	, (வ.கி) <d�க�ப	, (ஊ) வா�* 1 கிழ&ெத' 

<d�க�ப	, , 4.<d�க�ப	, (வ.கி) <d�க�ப	, (ஊ) வா�* 1 ேமல&ெத' <d�க�ப	, , 5.<d�க�ப	, 

(வ.கி) <d�க�ப	, (ஊ) வா�* 1 காலன� ெத' <d�க�ப	, , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 
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1 2 3 4 5

118 118

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, ர-தா.

1.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 2.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) 

பHB*&ெத'. , 3.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) இச�கிய0ம ேகாவ)3 ெத'. , 4.மதவ��றி7சி (வ.கி), 

ர-தா (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 ெத'. , 5.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ெப'மா� ேகாவ)3 ெத%�&ெத'. 

, 6.மதவ��றி7சி (வ.கி) ர-தா (ஊ) ெப'மா� ேகாவ)3 வட��&ெத'. , 7.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) 

காலன� கீழ&ெத'. , 8.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) காலன� ேமல&ெத'. , 9.மதவ��றி7சி (வ.கி),ர-தா 

(ஊ) காலன� வட��&ெத'. , 10.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) காலன� ந*&ெத'. , 11.மதவ��றி7சி 

(வ.கி),ர-தா (ஊ) காலன� ெத%�&ெத'. , 12.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' 2. 

, 13.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) காலன� ெத%�&ெத'  2. , 14.மதவ��றி7சி (வ.கி),ர-தா (ஊ) 

கீழ&ெத'. , 15.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ப)�ைளமா� ெத'. , 16.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) 

ேவத�ேகாவ)3 ெத%�&ெத'. , 17.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ெகா0Dமாடசாமி ேகாவ)3 ெத' 

ப)Dற0. , 18.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ெகா0Dமாடசாமி ேகாவ)3 ெத'. , 19.மதவ��றி7சி (வ.கி), 

ர-தா (ஊ) வா	ட� ேடL� ெத'.. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0, ர-தா.

1.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ேவத�ேகாவ)3 ெத'. , 2.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) அ0ம 

ேகாவ)3 ெத' 1. , 3.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ெத%�& ெத' 1. , 4.மதவ��றி7சி (வ.கி) ர-தா (ஊ) 

ேதவ� காலன�. , 5.மதவ��றி7சி (வ.கி) ர-தா (ஊ) அKசன �,ய)'�D ெத%�&ெத'. , 6.மதவ��றி7சி 

(வ.கி), ர-தா (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 7.மதவ��றி7சி (வ.கி) ர-தா (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 ெத' 

2. , 8.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ந*&ெத'. , 9.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ேரசகைட& ெத'. , 

10.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'  2. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ைமய 

க	,ட0, ர-தா.

1.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ). ஆசாK& ெத'. , 2.மதவ��றி7சி (வ.கி) ர-தா (ஊ) ;லி&ேதவ� ெத'. , 

3.மதவ��றி7சி (வ,கி), ர-தா (ஊ) வBணா� ெத'. , 4.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ேவத�ேகாவ)3 

வட��&ெத'. , 5.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ப�ள�வாச3 ெத'. , 6.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) 

ேமல&ெத'. , 7.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) ெத%�&ெத'  2. , 8.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) 

கீழ&ெத'. , 9.மதவ��றி7சி (வ.கி), ர-தா (ஊ) அ'க�ள0 �,ய)'�D. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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121 121

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�D<�க	,ட0, 

ேச<ராயDY�.

1.ேச<ராயDY� (வ.கி) ேச<ராயDY� (ஊ) வா�* 1 வட��&ெத' ேதவ� ப�தி , 2.ேச<ராயDY� (வ.கி) 

ேச<ராயDY� (ஊ) வா�* 1 வட��&ெத' , 3.ேச<ராயDY� (வ.கி) ேச<ராயDY�(ஊ) வா�* 2 

ெச3வநாயக0 ெத' , 4.ேச<ராயDY� (வ.கி) ேச<ராயDY� (ஊ) வா�* 1 ெத%�&ெத' , 

5.ேச<ராயDY� (வ.கி) ேச<ராயDY�(ஊ) வா�* 1 நாடா� ெத' , 6.ேச<ராயDY�(வ.கி) ேச<ராயDY� 

(ஊ) வா�* 1 க-பா ந*&ெத' , 7.ேச<ராயDY� (வ.கி) ேச<ராயDY� (ஊ) வா�* 2 ஆதிதிராவ)ட� 

காலன� , 8.ேச<ராயDY� (வ.கி) ேச<ராயDY� (ஊ) ெதாழி%சாைல , 9.ேச<ராயDY� (வ.கி) 

ேச<ராயDY� (ஊ) ெமய)ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122
,.,.,.ஏ 

ந*நிைல�ப�ள�வட�� ப�தி 

நா[சா�ள0.

1.நா[சா�ள0 (வ.கி), நா[சா�ள0 (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத'. , 2.நா[சா�ள0 (வ.கி), 

நா[சா�ள0 (ஊ) வட��&ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123
,.,.,.ஏ 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� ப�தி, 

நா[சா�ள0.

1.நா[சா�ள0 (வ.கி), நா[சா�ள0 (ஊ) ந*&ெத'. , 2.நா[சா�ள0 (வ.கி), நா[சா�ள0 (ஊ) 

ச�7ெத'. , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124
ஆதிதிராவ)ட� ஆர0ப 

ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

இராைமயப	,

1.ேவ�ப�ள0 (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 4 ேவ�ப�ள0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125

ஆதிதிராவ)ட� ஆர0ப 

ப�ள�வட�� பாக0 ேம%� 

ப�தி, ராைமயப	,

1.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 5 ப)ராமி ப)�ைளமா� ெத' , 2.இராைமயப	, 

(வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 7 யாதவ� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126

ஆதிதிராவ)ட� ஆர0ப 

ப�ள�ெத%� பாக0 ேம%� 

ப�தி, இராைமயப	,

1.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 10 சL�E&த0மா�Dர0 , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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127 127

ஆதிதிராவ)ட� ஆர0ப 

ப�ள�ெத%� பாக0 கிழ�� 

ப�தி, இராைமயப	,

1.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 8 ச&திர0D<��ள0 இனா0 ேதன 6��ள0 , 

2.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) யாதi அKசன ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128

8வாமி வ)ேவகானJதா 

மழைல & 

<வ�க�ப�ள�இராைமயப	

,

1.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 9 ராஜேகாபாலDர0 , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

8வாமி வ)ேவகானJதா 

மழைல & 

<வ�க�ப�ள�இராைமயப	

,

1.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 9 ராஜேகாபாலDர0 , 2.இராைமயப	, (வ.கி) 

இராைமயப	, (ஊ) வா�* 9 ெவ�ள�ேகாவ)3 ெத' , 3.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) 

வா�* 9 ெமய)ேரா* இராைமயப	, , 4.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 9 

ப[சாய&< ஆப9- ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130
ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�க0மாள�ள

0

1.அப)ேஷக�ப	,(வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 1 அப)ேஷக�ப	, , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131
ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�க0மாள�ள

0

1.இராைமயப	, (வ.கி) இராைமயப	, (ஊ) வா�* 2 க0மாள�ள0 , 2.இராைமயப	, (வ.கி) 

இராைமயப	, (ஊ) வா�* 3 �வாK காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0 ேம%� பாக0, 

தி'�பண)கKச3�ள0

1.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) வா�* 2 வட�\� ேம3 ப�தி , 

2.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) வா�* 2 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 

3.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) வா�* 2 ெச3வ) நக� , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப�தி, தி'�பண)கKச3�ள0

1.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) வா�* 2 ெச3வ)ய0ம ேகாவ)3 ெத' , 

2.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) வா�* 4 மறவ� நாடா� காலன� , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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134 134

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ஓ	* 

க	,ட0 கிழ�� பாக0, 

தி'�பண)கKச3�ள0

1.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) வா�* 1 யாதவ� ேமல&ெத' , 

2.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) யாதவ� கீழ&ெத' , 3.தி'�பன�கKச3�ள0 (வ.கி) 

தி'�பன�கKச3�ள0 (ஊ) ெத%� அKசன காலன� வடப�தி , 4.தி'�பண)கKச3�ள0 (வ.கி) 

தி'�பண)கKச3�ள0 (ஊ) ெத%� அKசன காலன� ெதப�தி , 5.தி'�பண)கKச3�ள0  (வ.கி) 

தி'�பண)கKச3�ள0  (ஊ) ஆதிதிராவ)ட� �,ய)'�D , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

பாக0, தி'�பண)கKச3�ள0

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 48 அBணா நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

பாக0, தி'�பண)கKச3�ள0

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 48 ெசJதமி/ நக� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 48 வாைக�ள0 , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�<d�க��ள0

1.வ*கப	, (வ.கி) வ*கப	, (ஊ) வா�* 3 வ*கப	, ேமல&ெத' , 2.வ*கப	, (வ.கி) வ*கப	, 

(ஊ) வா�* 3 வ*கப	, கீழ&ெத' , 3.வ*கப	, (வ.கி) வ*கப	, (ஊ) வா�* 3 வ*கப	, காலன� 

ெத' , 4.<d�க��ள0 (வ.கி) <d�க��ள0 (ஊ) வா�* 1 <d�க��ள0 ேமல&ெத' , 5.<d�க��ள0 

(வ.கி) <d�க��ள0 (ஊ) வா�* 1 <d�க��ள0 கீழ&ெத' , 6.<d�க��ள0 (வ.கி) <d�க��ள0 (ஊ) 

வா�* 2 <d�க��ள0 அBணா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

சEதாய\ட0ெவ�ளாள�

ள0

1.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) ெவ	*வா�ள0 (ஊ) வா�* 2 E&த�ள0 , 2.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) 

ெவ	*வா�ள0 (ஊ) வா�* 2 நாராயணசாமி ேகாவ)3 ெத' , 3.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) 

ெவ	*வா�ள0 (ஊ) வா�* 2 ெவ�ளாள�ள0 , 4.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) ெவ	*வா�ள0 (ஊ) 

வா�* 2 அ0ம ேகாவ)3 E*��&ெத' , 5.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) ெவ	*வா�ள0 (ஊ) வா�* 2 

அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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139 139
ஊரா	சி ஒறிய 

<வ�க�ப�ள�ெவ	*வா�ள

0

1.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) ெவ	*வா�ள0 (ஊ) வா�* 2 ெவ�ளாள�ள0 வட��&ெத' , 

2.ெவ	*வா�ள0 (வ.கி) ெவ	*வா�ள0 (ஊ) வா�*1 ெவ	*வா�ள0 கி'Xண�ேபK , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�D<�க	,ட0 

கிழ��ப�தி, சீதப%பந3W�

1.க'வந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 ேமல&ெத' ேமல�க'வந3W� , 2.க'வந3W� (வ.கி) 

சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 அ0ம ேகாவ)3 வட��&ெத' , 3.க'வந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) 

வா�* 1 அ0ம ேகாவ)3 ந*&ெத' , 4.க'வந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 அ0ம ேகாவ)3 

கீழ&ெத' , 5.சிI�க�றி7சி (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 அ0ம ேகாவ)3 ெத' காLேகய�ள0 , 

6.சிI�க�றி7சி (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) எ , காலன� காLேகய�ள0 , 7.ேவளா��ள0 (வ.கி) 

சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 ேவத ேகாவ)3 ெத' ேவளா��ள0 , 8.ேவளா��ள0 (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) 

வா�* 1 ந*&ெத' ேவளா��ள0 , 9.ேவளா��ள0 (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 

ெத' ேவளா��ள0 , 10.ேவளா��ள0 (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 ெப'மா� ேகாவ)3 ெத' 

ேவளா��ள0 , 11.ேவளா��ள0 (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) வா�* 1 ெத%�&ெத' ேவளா��ள0 , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�D<�க	,ட0, 

ேம%� ப�தி, சீதப%பந3W�.

1.சீதப%பந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) சீதப%பந3W� ெமய)ேரா* , 2.சீதப%பந3W� (வ.கி) 

சீதப%பந3W� (ஊ) உகJதாப	, ேரா* , 3.சீதப%பந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) சம&<வDர0 , 

4.சீதப%பந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 5.சீதப%பந3W� (வ.கி) சீதப%பந3W� 

(ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�D<�க	,ட0, 

 கிழ��ப�தி, சீதப%பந3W�.

1.சிI�க�றி7சி (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) காலன� ெத' சிI�க�றி7சி , 2.சிI�க�றி7சி (வ.கி) 

சீதப%பந3W� (ஊ) ேம	*&ெத' , 3.சிI�க�றி7சி (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 

ெத%�&ெத' , 4.சிI�க�றி7சி (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 வட��&ெத' , 

5.சிI�க�றி7சி (வ.கி) சீதப%பந3W� (ஊ) ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 6.சிI�க�றி7சி (வ.கி) 

சீதப%பந3W� (ஊ) அ0ம ேகாவ)3 ெத' சிI�க�றி7சி , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�
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143 143

இJ< 

ெதாட�க�ப�ள�சLகதிர*

1.சLகதிர* (வ.கி) சLகதிர* (ஊ) வா�* 1 சLகதிர* வட��&ெத' , 2.சLகதிர* (வ.கி) சLகதிர* 

(ஊ) சLகதிர* ந*&ெத' அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 3.சLகதிர* (வ.கி) சLகதிர* (ஊ) வா�* 2 

சLகதிர* ெத%�&ெத' ெத%�சLகதிர* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144
ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேமல�க3W�

1.ேமல�க3W� (வ.கி) ேமல�க3W� (ஊ) வா�* 1,2 ேமல�க3W� கLகாதர வட��&ெத' (அ�ரஹார0) 

, 2.ேமல�க3W� (வ.கி) ேமல�க3W� (ஊ) வா�* 3 அKசன �,ய)'�D , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�கிழ�� 

பாக0, ெத%� ப�தி, 

D<�க	,ட0, 

ேகாடகந3WW�.

1.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W�  (ஊ) வா�* 1 சிஆ� காலன� வட�� D<��,�க3W� , 

2.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W�  (ஊ) வா�* 1 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 3.ேகாடகந3W� (வ.கி) 

ேகாடகந3W�  (ஊ) வா�* 1 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 4.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W�  

(ஊ) வா�* 2 ெத%�&ெத' (ெத%� D<��,க3W�) , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

 ப�தி ச�வ சி�சா அப)ய 

க	,ட0, ேகாடகந3WW�.

1.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W�  (ஊ) வா�* 1 இரய)3ேவ ப9ட� ேரா* , 2.ேகாடகந3W� (வ.கி) 

ேகாடகந3W�  (ஊ) வா�* 2 வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147

அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, ெத%� பாக0, 

ந*�க3W�.

1.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W� (ஊ) வா�* 3 ப	ட க3W� காலன� , 2.ேகாடகந3W� (வ.கி) 

ேகாடகந3W� (ஊ) வா�* 3 எ0ஜிஆ� காலன� , 3.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W� (ஊ) வா�* 3 

எ0ஜிஆ� நக� , 4.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W� (ஊ) வா�* 2 கீழ�க3W� , 5.ேகாடகந3W� (வ.கி) 

ேகாடகந3W� (ஊ) மாKய0ம ேகாவ)3 ெத', E�Dடாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 6.ேகாடகந3W� (வ.கி) 

ேகாடகந3W� (ஊ) வா�* 3 �,�பைடெத' , 7.ேகாடகந3W� (வ.கி) ேகாடகந3W� (ஊ) வா�* 3 

அ�ரஹார0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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148 148

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, ேம%� பாக0, 

கிராமLகல0, பழb�.

1.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 2 ப	டேசK , 2.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�*1 ெசJதிகாேதவ)ய0ம 

ேகாய)3 ெத' , 3.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 சினப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 4.பழb� (வ.கி) 

பழb� (ஊ) வா�* 1 வட��&ெத' , 5.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 2 காலன� ெத' , 6.பழb� (வ.கி) 

பழb� (ஊ) வா�* 2 D<&ெத' , 7.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 யாதவ� வட��&ெத' , 8.பழb� 

(வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 யாதவ� ந*&ெத' , 9.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 கீழ&ெத' , 10.பழb� 

(வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 ேவளாள� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, கிழ�� பாக0, 

கிராமLகல0, பழb�.

1.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 இச�கிய0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 

8டைலமாடசாமி ேகாவ)3 ெத' , 3.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 

4.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 ந*b� வட��&ெத' , 5.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 ந*b� 

கீழ&ெத' , 6.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 ந*b� E�ப)டாதிய0ம ேகாவ)3 ெத' , 7.பழb� (வ.கி) 

பழb� (ஊ) வா�* 1 ெமய) ேரா* , 8.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 ைர-மி3 ெத' , 9.பழb� (வ.கி) 

பழb� (ஊ) வா�* 1 ேமல&ெத' , 10.பழb� (வ.கி) பழb� (ஊ) வா�* 1 சா-தா ேகாவ)3 ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெகாBடாநகர

0.

1.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 1 ஆதிதிராவ)ட� �,ய)'�D , 2.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) 

ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 1 பாரதி நக� ேம%� , 3.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 ஊ) வா�* 1 

அXடெல	8மி நக� , 4.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 1 ராஜ6i காJதி நக� , 

5.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 1 ஏ, காலன� , 6.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 

(ஊ) வா�* 1 சீன�வாசDர0 , 7.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 2 E�ப)டாதி அ0ம 

ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெகாBடாநகர

0.

1.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 3 சிவ ேகாவ)3 ெத' , 2.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) 

ெகாBடாநகர0 (ஊ) வா�* 4 நாராயணசாமி ேகாவ)3 ேத' , 3.ெகாBடாநகர0 (வ.கி) ெகாBடாநகர0 (ஊ) 

வா�* 4 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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152 152

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� ப�தி 

ேம%� ப)ளா�, D<�க	,ட0, 

8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.8&தம3லி (வ.கி) 

8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 8Jதர வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 3.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 

நாராயணசாமி ேகாவ)3 ெத' , 4.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 இJதிரா காலன� , 5.8&தம3லி 

(வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 அ'Jததிய� காலன� , 6.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி  (ஊ) வா�* 1 ெபKயா� 

நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

ப)ளா� ெத%� ப�தி Dதிய 

க	,ட0 ^8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி  (ஊ) வா�* 2 எஎ-சி ேபா- நக� , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி  (ஊ) 

வா�* 2 ேகாமதி நக� ேம%� ம%I0 கிராமLகல0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154
அர8 ேம3 

நிைல�ப�ள�ெத%� பாக0 

அைற எB 4 8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி  (ஊ) வா�* 3 யாதவ� ேமல&ெத' , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி  (ஊ) 

வா�* 4 ேகாவ)3 ப&< ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155

அர8 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி அைற எB 3, 

8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 3 ஏ.ேக ெத' , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 3 

கீழ&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156

ஊரா	சி மற 

அdவலக08&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 வட�\� அBணா நக� , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) 

வா�* 4 ேகாவ)3 ப&< ெத' , 3.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 ேமலகிராம0 , 4.8&தம3லி 

(வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 கீழகிராம0 , 5.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 ேமலகிராம0 , 

6.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 கீழகிராம0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157
சEதாய நல�\ட0ேம%� 

ப�தி வ)ஒசி நக� 8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 வ.உ.சி நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�
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158 158
சEதாய நல�\ட0கீழ�� 

ப�தி வ)ஓசி நக� 8&தம3லி

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 4 வ.உ.சி நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159

Dன�த அJேதாண)யா� 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

பாக0, கிழ�� அைற, 

பாரதியா� நக�, 8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 பாரதியா� நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160

Dன�த அJேதாண)யா� 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

பாக0, ேம%� அைற, 

பாரதியா� நக�, 8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 ெபKயா� நக� , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 

மகா&மா காJதி நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�வடப�தி, 

2/170 பாரதியா� நக�, 

8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) தி'வ�Zவ� நக� , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 ரா0 

நக� , 3.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 ச&யா நக� , 4.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 

அ0ேப&கா� நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

,.,.,.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

பாக0, 2/170 பாரதியா� நக�, 

8&தம3லி.

1.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 ேகாமதி நக� , 2.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 1 �' 

நக� , 3.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) வா�* 2 பாரதியா� நக� , 4.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) 

வா�* 1 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 5.8&தம3லி (வ.கி) 8&தம3லி (ஊ) மாநகரா	சி தநா�மா 

வாKய0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�D<�க	,ட0,

 ேம%�ப�தி, நரசிLகந3W�.

1.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) தி'வ�Zவ� ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 2.நரசிLகந3W� 

(வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) ப)�ைளமா� ெத' , 3.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) த6நக� , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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164 164

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�D<�க	,ட0 

(கிழ��ப�தி), நரசிLகந3W�.

1.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) வா�* 4 காமா	சிய0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.நரசிLகந3W� 

(வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) வா�* 1 இJதிரா காலன� , 3.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) வா�* 1 

அKஜ ெத' , 4.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) வா�* 2 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165
அர8 

உயாந்ிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, நரசிLகந3W�.

1.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) வா�* 2 ேமW� , 2.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) 

வா�* 2 ஜ6வா நக� , 3.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) வா�* 2 வ)-வநாத நக� , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�க'Lகா*.

1.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 1 ேவதேகாவ)3 ெத' , 2.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 1 

E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 3.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 1 E�ப)டாதி அ0ம 

ேகாவ)3 ந*&ெத' , 4.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 1 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 வட��&ெத' 

, 5.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 1 ஏ., காலன� ேம%�ப�தி , 6.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) 

வா�* 1 ஏ., காலன� கிழ�� ப�தி , 7.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 1 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 

ப).ஆ�. கீழ&ெத' , 8.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 2 தLக0ம ேகாவ)3 ெத' , 9.க'Lகா* (வ.கி) 

க'Lகா*(ஊ) வா�* 2 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 10.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 

2 ெப'மா� ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 11.க'Lகா* (வ.கி) க'Lகா*(ஊ) வா�* 2 நாராயணாசாமி ேகாவ)3 

ேமல&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167

ப[சாய&< 

அdவலக0ேப	ைட lர3.

1.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 ைமல�பDர0 ெத%�&ெத' , 2.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 ைமல�பDர0 

வட��&ெத' , 3.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 மைலயாளேம* ஏ , காலன� ேம%� ெத' , 4.ேப	ைட 

lர3 (ஊ) வா�* 1 மைலயாளேம* ஏ , காலன� கிழ�� ெத' , 5.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 

மியாகா ைத�கா ெத%�&ெத' , 6.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 மியாகா ைத�கா வட��&ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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168 168

சEதாய நல�\ட0ேப	ைட 

lர3.

1.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 இடகைர ெத%�&ெத' , 2.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 1 இடகைர 

வட��&ெத' , 3.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 2 ஞான0மா� க	டைள கிழ��&ெத' , 4.ேப	ைட lர3 (ஊ) 

வா�* 2 ஞான0மா� க	டைள ந*&ெத' , 5.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 2 ஞான0மா� க	டைள 

ேம%�&ெத' , 6.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 2 ஞான0மா� �Bடா3 வைளH கிழ��&ெத' , 7.ேப	ைட 

lர3 (ஊ) வா�* 2 ஞான0மா� �Bடா3 வைளH ேமல&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169
லி	,3 �ளவ� மாட3 

-\3ேப	ைட lர3.

1.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 2 ேவதா&திK நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170
லி	,3 �ளவ� மாட3 

-\3ேப	ைட lர3.

1.ேப	ைட lர3 (ஊ) வா�* 2 ேவதா&திK நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171

சEதாய நல�\ட0Dதிய 

க	,ட0 சி&த�,ய)'�D, 

ெதப&<.

1.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 1 ெசா�க	டா ேதா�D ேமW� , 2.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) 

வா�* 1 ெசா�க	டா ேதா�D கீn� , 3.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 1 அசர& அச$த6 ைத�கா 

, 4.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 2 கK�கா ேதா�D , 5.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 2 

ஹாஜி உேச ைத�கா , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

ெபா< `லக0Dதிய க	,ட0 

சி&த�,ய)'�D, ெதப&<.

1.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 2 ெப'மா� ேகாவ)3 ெத' , 2.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) 

வா�* 3 சி&த �,ய)'�D ேமல&ெத' , 3.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 3 சி&த �,ய)'�D 

(D<மைன&ெத') , 4.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< (ஊ) வா�* 3 மி-பா நக� , 5.ெதப&< (வ.கி) ெதப&< 

(ஊ) கK�காேதா�D (இ) கதவ)ல�க0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173

தமி/நா* ெதாழி%பய)%சி 

ப�ள�,ைரச0 அைற கிழ�� 

ப�தி, ேப	ைட, 

தி'ெந3ேவலி

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 வ 6ரபா� நக� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ஆ� ப) 

1வ< வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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174 174

தமி/நா* ெதாழி3�பய)%சி 

ப�ள�,ைரச0 அைற ேம%� 

ப�தி, ேப	ைட, 

தி'ெந3ேவலி

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ஆ� ப) 2வ< வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 

48 ஆ� ப) 3 வ< வட��&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ஆ� ப) 4 வ< வட��&ெத' , 

4.நரசிLகந3W� (வ.கி) நரசிLகந3W� (ஊ) இBட-,Kய3 காலன� , 5.நரசிLகந3W� (வ.கி) 

நரசிLகந3W� (ஊ) ஆசிKய� காலன� , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட தி'வ�Zவ� ப)�ைளயா� ேகாவ)3 

ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175

மாநகரா	சி 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%��ப�தி 

(ெத%��பாக0), 

ர�மாேப	ைட, ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ேசரமகாேதவ) ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 

ச&யா நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 நK�றவ� காலன� , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 48 ேசரமகாேதவ) ேரா* வட�� வKைச வ)-வநாத நக� , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 

ேசரமகாேதவ) ேரா* வட�� ந6,�D 8&தம3லி , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ேசரமகாேதவ) 

ேரா* வட�� வKைச ேந'ஜி நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176

மாநாகரா	சி 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%��ப�தி,

வட�� 

பாக0,ர�மாேப	ைட, 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட ேசரமகாேதவ) ேரா* ெத%� வKைச (எ0ஜிஆ� நக�) , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 48 ஆ�.ப) ேமல&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177

மாநாகரா	சி 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ���ப�தி,

ெத%� 

பாக0,ர�மாேப	ைட, 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 லா3பகY� சா-திK நக� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 

48 ராஜிiகாJதி நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ஆசிKய� காலன� (ப.த.நக�) , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178

மாநகரா	சி 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%��ப�தி,

ெத%� பாக0, ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 ேக.ஓ.ப) 1வ< ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 

ேக.ஓ.ப). 2வ< ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 ேக.ஓ.ப). 3வ< ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 48 ஆ�.ப). சனதி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

அLகவா, க	,ட0 

மாநகரா	சி 

ந*நிைல�ப�ள�ேக0ப- 

 ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 48 ஆ�.ப). ேமல D<மைன&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 48 ேசரமகாேதவ) ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180

மாநகரா	சி 

<வ�க�ப�ள�வட���ப�தி,வ

ட�� க	,ட0,சிவேகாவ)3 

வா�*, காத�அHலியா ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 D<கிராம0 8Jதரவ)நாயக� ேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 D<கிராம0 8Jதரவ)நாயக� ேகாவ)3 வட��&ெத' , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0, சிவ ேகாவ)3 

வா�*, ந*�ப�தி, 

காத�அHலியா ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 பLகளா&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 அேசாக� 

ெத%�&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 ப&திரகாள� அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 நாராயணசாமி ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182

மாநகார	சி 

<வ�க�ப�ள�D<�க	,ட0, 

ெத%��ப�தி,ெத%� பாக0, 

ேசரமகாேதவ) ேரா*, 

காத�அHலியா ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 பாB,யாDர0 வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 47 பாB,யாDர0 ெத%�&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 
ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 

Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 

ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183

ெமPகBடா 

ெதாட�க�ப�ள�70, 

வ)ைனத6�&த வ)நாயக� 

ேகாவவ)3 ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 ைகவ)ைனஞ� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 

க�கஜி நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 பLகளா ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 47 க'Lகா* ேரா* , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 பHB* ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 47 க	டெபா0ம ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 ப80ெபா ேமல& ெத' 

, 8.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 ப80ெபா கீழ& ெத' , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 

அேசாக� வட��& ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184

ெந3ைல மாநகரா	சி மகள�� 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப)ளா� ெத%� ப�தி, 

திKDர8JதK அ0ம சனதி 

ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 திKDK8JதK அ0ம ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 46 உ7சிமாகாள� அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185

ெந3ைல மாநகரா	சி மகள�� 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப)ளா� வட�� ப�தி, 

திKDர8JதK அ0ம சனதி 

ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 ச��கைர வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 46 திKDK8JதK அ0ம ேகாவ)3 சனதி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

ெந3ைல மாநகரா	சி மகள�� 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப�தி க	,ட0 ,திKDர8JதK 

அ0ம ேகாவ)3 சனதி 

ெத' ,ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 வ)ைனத6�&த வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' ெத%� ப�தி , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

187 187

ெந3ைல மாநகரா	சி மகள�� 

ேம3நிைல�ப�ள�ைமய�ப�தி

 க	,ட0 ,திKDர8JதK 

அ0ம ேகாவ)3 சனதி 

ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 வ)ைனத6�&த வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' வட�� ப�தி , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

ஹிதய<3 இ�வா ந�சK & 

<வ�க�ப�ள�Eகம< 

நய)னா� 2வ< வட��&ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 எ0.எ.ப). 1வ< வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 49 எ0.எ.ப). 2வ< வட��&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 சி&தி வ)நாயக� 

ேகாவ)3 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 D< கிணI ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 49 ஓைட கிணI ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 எ0.எ.ப). சனதி ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189

ஹிதய<3 இ�வா ந�சK & 

<வ�க�ப�ள�Eகம< 

நய)னா� 2வ< வட��&ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 47 எ0.எ.ப). 1வ< ெத%�&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 49 எ0.எ.ப). 2வ< ெத%�ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 எ0.எ.ப). கீழ&ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190

Dன�தஅJேதாண)யா� 

உயாந்ிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப�தி, ெத%� க	,ட0,ைமய 

அைற, பரத� வட��&ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 ேசரமகாேதவ) ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 

Dன�த அJேதாண)யா� ெத%�&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1 2 3 4 5

191 191

Dன�தஅJேதாண)யா� 

உயாந்ிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�தி, ெத%� க	,ட0, 8வ< 

அைற,பரத� வட��&ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 எ0.ஜி.ப). சனதி ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 

எ0.ஜி.ப). வட��&ெத' (க'ேவல �I&ெத') , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192

Dன�தஅJேதாண)யா� 

உயாந்ிைல�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0,1வ< அைற, பரத� 

வட��&ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 Dன�த அJேதான�யா� வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 49 சா0பDர0 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 சா0பDர0 வட�� ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 சா0பDர0 கீழ&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 

எ0.ஜி.ப). 5வ< வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193

Dன�தஅJேதாண)யா� 

உயாந்ிைல�ப�ள�கிழ��ப�தி,

 ெத%� க	,ட0, 1வ< 

அைற,பரத� வட��&ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 எ0.ஜி.ப). 2வ< வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194

Dன�தஅJேதாண)யா� 

உயாந்ிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�தி, ெத%� க	,ட0, 7வ< 

அைற,பரத� வட��&ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 காய)ேத மி3ல& ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 

எ0.ஜி.ப) 1வ< வட��&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 49 எ0.ஜி.ப) 4வ< வட��&ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195
ஐ,ய3 ந�சK & ப)ைரமK 

ப�ள�19, <��ைகய0ம 

ேகாவ)3 ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 டா�ட� அ0ேப&கா� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 

45 காமராச� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 மாடசாமி ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�15, 

லஜபதிநக�, மைலயாளேம*, 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 ஆ[சேநய� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 ரா0 

நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 மைலயாளேம* லஜபதி நக� , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 45 கdLக, ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 தி'வ�Zவ� ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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1 2 3 4 5

197 197

க;� ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப�தி, சJதன மாKய0ம 

ேகாவ)3 ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 8Jதர வ)நாயக� ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 45 8Jதர வ)நாயக� ெச�க, ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 8Jதர 

வ)நாயக� ெத%�&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

க;� ந*நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி, சJதன மாKய0ம 

ேகாவ)3 ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 ேவ0ப,ய0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட 

வா�* 46 கீழபஜா� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 <��ைகய0ம ேகாவ)3 கீழ&ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 <��ைகய0மB ேகாவ)3 D<&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 46 <��ைகய0ம ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 

எ0.ஜி.ப) கீழ&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199

வண)கைவசிய 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

ப)ளா�, அரச, வ)நாயக� 

ேகாவ)3 ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 46 அனதான வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 46 சJதன மாKய0ம ேகாவ)3 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 8Jதர 

வ)நாயக� ேகாவ)3 பைடயா7சி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200

வண)கைவசிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� ப�தி 

க	,ட0, அரச, வ)நாயக� 

ேகாவ)3 ெத', ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 இ3ல&தா� ெத%� ெத' (ெச3வ வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத') , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 உைடயவ� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 தJைத 

ெபKயா� ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 அரச, வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 இ3ல&தா� வட��&ெத' (ெச3வ வ)நாயக� ேகாவ)3 வட�� 

ெத') , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

வண)கைவசிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%�ப�தி, 

ப)ரதான க	,ட0, அரச, 

வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத', 

ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 ேசரமகாேதவ) ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 

ெந3ைலயாDர0 கீழ&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 8Jதரவ)நாயக� பைடயா7சி ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 க	டைள&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 

ஆBடா�Dர0 , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 45 ராஜா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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202 202

ஊழிய� -தான0 ஆசிKய� 

பய)%சி ப�ள�கிழ�� பாக0, 

ெதகாசி ேரா*, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 காJதி நக� 1வ< ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

பைழயேப	ைட வா�* 50 ேச�மதா� நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 மாவ	ட 

கா3நைட பBைண , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 ராைசயா ேடவ)	 அெவ_ ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203

ஊழிய� -தான0 ஆசிKய� 

பய)%சி ப�ள�ேம%� பாக0, 

ெதகாசி ேரா*, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 சி.எ-.எ- நக� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட 

வா�* 50 ஐ.ஓ.ப). காலன� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 ச]கெரLைகய ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�காJதி நக�, 

கB,ய�ேபK.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 காJதிநக� ெமய)ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

பைழயேப	ைட வா�* 50 காJதிநக� ெத%� பா�வதி நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 

ெந*L�ள0 ப)�ைளய க	டைள காJதிநக� ப) காலன� , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 

ெந*L�ள0 ேச�மதா� நக� , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 ெந*L�ள0 

ப)�ைளயக	டைள ேச�மதா� நக�, வா�* 50 ெந3ைலயாDர0 ெந*L�ள0 ப)�ைளய க	டைள , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, 4வ< பாக0, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 நாராயணசாமி ேகாவ)3 வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி 

(மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 சேராஜின� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, 3வ< பாக0, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 அனவரத 8Jதர வ)னாயக� ேகாவ)3 வட��&ெத' , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 நாராயணசாமி ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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207 207

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, 2வ< க	,ட0, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 வாண)ய� ெத%�&ெத', கன�வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, 1வ< க	,ட0, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 Dள�யL�, நாராயணசாமி ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி 

(மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 அனவரத வ)நாயக� சினெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட 

வா�* 50 அனவரத 8Jதர வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 

50 அைன இJதிரா ெத', ெகா3லா� ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 வாண)ய� 

வட��&ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 நாரயணசாமி ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, ெத%� பாக0 வட��, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 ெச�க, நாராயணசாமி ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி 

(மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 அழக�பDர0 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, ெத%� பாக0 ெத%�, 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 அழக�பDர0 ெத%�&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

பைழயேப	ைட வா�* 50 ெதகாசி ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

மாநக� மற 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, ம&திய பாக0, 2 

லாdகாDர0, பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 ச�தா�Dர0 வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

பைழயேப	ைட வா�* 50 ச�தா�Dர0 ந*&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 

ச�தா�Dர0 ெத%�&ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 ச�தா�Dர0 கீழ&ெத' , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 கி'Xண�ேபK ேதா�D&ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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212 212

மாநக� மற 

ெதாட�க�ப�ள�20, ெதகாசி 

ேரா*, கிழ�� பாக0, 2 

லாdகாDர0, பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 தி'வ�Zவ� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட 

வா�* 51 ேமலமHB	 ேரா* , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 காமியா ப�ள�வாச3 

ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 ைசல�ப� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213

மாநக� மற 

ெதாட�க�ப�ள� 

(ந*�ப�தி)20, ெதகாசி 

ேரா*, லாdகாDர0 

ேமல&ெத', 

பைழய�ேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 பாலகி'Xண கீழ&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

பைழயேப	ைட வா�* 51 லாdகாDர0 கீழ&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 

லாdகாDர0 ேமல&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214

மாநக� மற 

ெதாட�க�ப�ள� (ேம%� 

ப�தி)20, ெதகாசி ேரா*, 

லாdகாDர0 ^ேமல&ெத', 

பைழயேப	ைட.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 கி'XணேபK E-f0 ெத', கி'XணேபK வ)-தர , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 51 கைரய, ப7ேசK , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட 

வா�* 50 ச]கெரLகDர0 , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) பைழயேப	ைட வா�* 50 8Jதர வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' 

, 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215

எ-.,.சி. கிைள 

மாதாேகாவ)3 

ெதாட�க�ப�ள�96,ஆஸ ா&ேரா

*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 52 ஆசா& ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 52 ஜாமியா ப�ள�வாச3 ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216

இJ< 

ந*நிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, மாதா ந*&ெத' 

வா�* 10, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 51 ெஜயப)ரகாX ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 52 மாதா ;Lெகா, ெத' 

, 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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õ£.ê£.â

í¢

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

217 217

சி.எ0. 

ெதாட�க�ப�ள�.வடப�தி, 

மாதா சனதி ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 52 மாதா சனதி ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 

வா�* 52 மாதா ந*&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218

சி.எ0. 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

மாதா சனதி ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 52 ஏaசிைல வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

கB,யேபK 2 வா�* 53 வ�ளலா� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 51 மாதா 

ேமல&ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 52 சி�கJத�Dர0 ேமல&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி 

(மா) கB,யேபK 2 வா�* 52 சி�கJத�Dர0 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

சா�ட� 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�திய) ெத%� அைற, 

ஆஸ ா& ேரா*, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 54 ஆசா& ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 54 

ெதாBட� சனதி ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 54 ெதாBட� ேமல&ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 53 \ல�கைட பஜா� (ஜவஹ�லா3 ெத') , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

சா�ட� 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�திய) வட�� அைற, 

ஆஸ ா& ேரா*, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 2 வா�* 53 தB,ய3 சாவ, ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,யேபK 

2 வா�* 54 ப'வதசிLகராஜா ெத%�&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221

சா�ட� 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

கிைள கிழ�� ப�தி 

ெதபாக0, ஆஸ ா&ேரா*, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 53 DகேழJதி ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 

வா�* 53 ைதய3 கார&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

222 222

ெசL�Jத� 

ெதாட�க�ப�ள�ெபKய ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 53 ெசL�Jத� ந*&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 

2 வா�* 53 சாவா நய)னா� ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223

உேசன�யா 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, ஜவஹ�லா3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 52 ேவ0ப, ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 

வா�* 53 ஜவஹ�லா3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224

உேசன�யா 

ெதாட�க�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, ஜவஹ�லா3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 51 பகவ&சிL ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 

வா�* 52 மாதா ெதேமல& ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225
அLகவா, ைமய எB 

05மாதா ந*நிைல�ப�ள�, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 51 Eக0மதலி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

,.,.,.ஏ. 

ந*நிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, ெசL�Jத� 

ெபKயெத', தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 53 ெபKய ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227

,.,.,.ஏ. 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0, ெசL�Jத� 

ெபKயெத', தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 53 ச0பJத� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 

வா�* 53 ெபKய ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228 228

ச&<ணH ைமய0, 

மாநகரா	சி வா�* 

அdவலக0ேவoவன�மார�

 ெத', தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 53 ேசரமகாேதவ) ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 

2 வா�* 52 ேவoவன�மார� ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229

இJ< ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

ப�தி, த,வ 6ர ேகாவ)3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 எBணாய)ர0 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 கீழ&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

வா�* 44 எBணாய)ர0 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 சLகர 

நாராயண ெத' (த.வ 6.ேகா.கீழ&ெத') , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 ேசரமகாேதவ) ேரா* , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

இJ< ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0 ேம%� ப�தி, 

த,வ 6ர ேகாவ)3 ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 த,வ 6ர ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 சாமியா 

ைத�கா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231

இJ< ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0 கிழ�� ப�தி, 

த,வ 6ர ேகாவ)3 ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 அப)ராமி நக� (ேசரமகாேதவ) ேரா*) , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 

ேவதா&திK நக� (ேகாp-வர நக�) , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

பா	டப&< கிழ�� பாக0, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 க3லைண&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 ேதவ)Dர0 , 

3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 ஓ	ட�\&த� ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 �மர ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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í¢
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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£?
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233 233

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

பாக&தி3 ேம%� ப�தி, 

பா	ட�ப&<, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 வ 6ரவா[சிநாத ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 44 நப)க�நாயக0 

ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� ப�தி, 

பா	ட�ப&< அ�ரஹார0, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 44 ெதா	,பால&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 43 

�ன&Y� ேரா* , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 43 ெசௗ�க&அலி ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235

மJதிர]�&தி 

ேம3நிைல�ப�ள�ந*�ப�தி, 

இரய)3ேவ ப9ட� ேரா*, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 43 அகிலாBடDர0 , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 43 மகி/வBணDர0 , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236

மJதிர]�&தி 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப�தி, இரய)3ேவ ப9ட� 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 43 பாபா வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 43 

மட&தா �,ய)'�D , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 43 இரய)3ேவ ப9ட� ேரா* , 4.தி'ெந3ேவலி 

(மா) ெதப&< வா�* 43 பாபா ெத%�& ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

rமJதிர]�&தி 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

ப�தி, இரய)3ேவ ப9ட� 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< த.நா.�. மா%I வாKய0 ப)ளா� 1 , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< 

த.நா.�. மா%I வாKய0 ப)ளா� 2 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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238 238

rமJதிர]�&தி 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி, இரய)3ேவ ப9ட� 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 43 ேம	*&ெத' கதH எB 1-75 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

rமJதிர]�&தி 

ேம3நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப�தி, இரய)3ேவ ப9ட� 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 43 ேம	*&ெத' கதH எB 76-155 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240

ஜவக� அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, கிழ�� மHB	 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 43 ெசBபக0 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241

ஜவக� அரசின� 

ேம3நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, ெத%� மHB	 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 43 ெசBபக0 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

மாநகரா	சி மகள�� 

ேம3நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி, ெத%� மHB	 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 42 ெப'மா� ெத%� ரதவ 6தி , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< 

வா�* 42 ெப'மா� ேமலரதவ 6தி , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 42 ெப'மா� சனதி ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 42 ெப'மா� வட��மாடவ 6தி , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< 

வா�* 42 சJதிமாட ேகாவ)3 ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 42 ெப'மா� ெத%� 

மாடவ 6தி , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) ெதப&< வா�* 42 ெத%� மHB	 ேரா* , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

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

õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

243 243

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, ெத%� ப�தி, 

ெப'மா� கீழரதவ 6தி, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ேமல மாடவ 6தி , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 �ள�ப)ைற ெத' , 

3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 வாைகய, அ0ம ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ெத%�ெத' , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 தமி/சLக0 ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ேபரறிஞ� அBணா 

ெத' 1 , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ேபரறிஞ� அBணா ெத' 2 , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 

ேபரறிஞ� அBணா ெத' 3 , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ெத%�மாடவ 6தி காவல� �,ய)'�D , 

10.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 ெப'மா� கீழரதவ 6தி , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244

மாநகரா	சி 8காதார 

ைமய0ெவ�ளJதாLகி 

ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 44 ெவ�ளJதாLகி ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ேப	ைட வா�* 44 நாராயண]�&தி சJ< , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ேப	ைட வா�* 44 ஆல, வ)நாயக� 

ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245

ஈசானமட0 தி'வா* <ைற 

ஆத6ன0ேம3 பாக0, 

ேமலரதவ 6தி, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 வாசி�கமuBட வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 

8டைலமாட ேகாவ)3 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 சி&திைர E*��&ெத' , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246

ஈசானமட0 தி'வா* <ைற 

ஆத6ன0கிழ�� பாக0, 

ேமலரதவ 6தி, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ெசLேகா3 E*��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 8Jதர� ேதாழ� 

ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 அ�ப� ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 வ 6ரேகாண0 

ெப'Jெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 சLகேராஜித� ெத' (ஜ6வா ெத') , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) 

வா�* 41 ேமலரதவ 6தி , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247

தி'ெந3ேவலி மாநகரா	சி 

வா�* அdவலக0ெத%� 

மாட&ெத', தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 சிவா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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248 248

சி.எ0. 

ெதாட�க�ப�ள�Eதைம 

க	,ட0, ெத%� ப�தி, 

வ.உ.சி. ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 வ.உ.சி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249

சி.எ0. 

ெதாட�க�ப�ள�Eதைம 

க	,ட0, ெத%� ப�தி, 

வ.உ.சி. ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 வ.உ.சி ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 ைவயாDK நக� , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250

இJ< ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

ப�தி க	,ட0, வ.உ.சி. 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 42 வ.உ.சி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251

எ-.,.சி. கிைள 

அ�ப�கிளா�ட 

ந*நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, ெத%� ப�தி, 

கீழரதவ 6தி, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 க	டைள க'ேவல �BI ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 

காவ3ப)ைற ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 க	டைள பன&ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252

எ-.,.சி. கிைள அ�ப� 

கிளா�ட 

ந*நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட��ப�தி, 

கீழரதவ 6தி, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 கீழ ரதவ 6தி , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 ;த&தா� சனதி ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 

ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253

எ-.,.சி. கிைள அ�ப� 

கிளா�ட 

ந*நிைல�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, கிழ��ப�தி, 

கீழரதவ 6தி, தி'ெந3ேவலி 

டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 அ0ம சனதி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254

பாரதியா� மாநகரா	சி 

உய�நிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, பாரதியா� ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 மண)�Dர0 , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 8Jதர� ெத' , 99.அய3நா* 

வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

பாரதியா� மாநகரா	சி 

உய�நிைல�ப�ள�ெத%� 

க	,ட0, பாரதியா� ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 பாரதியா� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 E&<ராமலிLகDர0 , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256

பாரதியா� மாநகரா	சி 

உய�நிைல�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, கிழ�� ப�தி, 

பாரதியா� ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 40 பாரதியா� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257

தாய0ைம அ0மா� 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ��ப�தி, 

வட�� அைற, 

வல0DKஅ0ம ேகாவ)3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ச&திய]�&தி ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 சB,ேக-வர ெத' , 

3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 ெத�ப�ள0 கீழ&ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 வட�� ரதவ 6தி , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 நய)னா��ள0 ேரா* , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 டHB கிள� E*�� 

, 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
224   தி�ெந�ேவலி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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1 2 3 4 5

258 258

தாய0ைம அ0மா� 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�தி, வட�� அைற, 

வல0DKஅ0ம ேகாவ)3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 வல0DK அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 

மாண)�கவாசக� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 8வாமி சனதி ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 

41 சா-தா ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259

தாய0ைம அ0மா� 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�திஇ ெத%� க	,ட0 

 வல0DKஅ0ம ேகாவ)3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 41 க3ல&தி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260

எ-.,.சி. D	டார&தி 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, D	டார&தி அ0ம 

ேகாவ)3 ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 த�மராஜா ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 த�மராஜா ேகாவ)3 கீழ&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 

D	டார&தி அ0ம ேகாவ)3 E*��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261

எ-.,.சி. D	டார&தி 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0 ேம%��ப�தி, 

D	டார&தி அ0ம ேகாவ)3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 D	டா�&தி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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262 262

எ-.,.சி. D	டார&தி 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட0 ேம%��ப�தி, 

D	டார&தி அ0ம ேகாவ)3 

ெத', தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 D	டா�&தி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 D	டா�&தி அ0ம ேகாவ)3 ெத' 2 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263

அைட�கலமாதா 

ெம	K��ேலஷ 

ப�ள�சாலிய� ெத' 

கB,யேபK 2 கிராம0

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 ப'வத சிLக ராஜா ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 க'ேவல 

�BI ேமல&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 52 பா-கர ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 52 

காJதிமதி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

அைட�கலமாதா 

ெம	K��ேலஷ 

ப�ள�சாலிய� ெத' 

கB,யேபK 2 கிராம0

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 52 க'ேவல �BI ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 Eக0ம< 

E-தபா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265
தாPேசP நல வ)*திேநதாஜி 

ேரா*, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 55 ேநதாஜி ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266

மாநகரா	சி ராஜர&தின0 

வாசகசாைலவட��ப�தி, 

க'ேவலL �B*&ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 காமா	சி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267

Dர	சி தைலவ� எ0.ஜி.ஆ� 

ச&<ணH�\ட0க'ேவல 

�B*&ெத', 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 அ�கசாைல வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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268 268

அைட�கலமாதா 

ெம	K��ேலஷகB,யேபா

◌ி -2 ,கிராம0 சாலியா ்ெத' 

, தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 வட�� அனவரத வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269

மாநக�மற 

ெதாட�க�ப�ள�தி'வ�Zவ�

 ெத', த�மராஜா வா�* 2, 

ப)ரதான Dதிய க	,ட0, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 55 ேநதாஜி ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 காமராc ெத' , 

3.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 54 வ 6ரைசவ அனவரத வ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) வா�* 

54 ந3லE&த0ம ேகாவ)3 ேமல& ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270

மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�தி'வ�Zவ�

 ெத', ேம%� ப�தி Dதிய 

க	,ட0, த�மராஜா வா�* 1, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 தி'வ�Zவ� 30 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 தி'வ�Zவ� 10 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 54 

தி'ந6லகBட� ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 54 ந3லE&த0ம ெத%�&ெத' , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 54 ந3லE&த0ம சனதி ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) 

கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 தி'வ�Zவ� ெத' 30 பாக0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271

சிவசBEக0 ஹKஜ 

<வ�க�ப�ள�இராஜாஜிDர0, 

தி'ெந3ேவலி டHB.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெநலாேவலி (மா) 

கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 மJதிர]�&தி ந*&ெத' , 3.தி'ெநலாேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 

இராஜாஜிDர0 , 4.தி'ெநலாேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 ந3ல��	, �,ய)'�D வட��&ெத' , 

5.தி'ெநலாேவலி (மா) கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 ந3ல�	, �,ய)'�D ப7ேசK , 6.தி'ெநலாேவலி (மா) 

கB,ய�ேபK 2 வா�* 55 E�ப)டாதி அ0ம ேகாவ)3 வட�� ெத' , 7.தி'ெநலாேவலி (மா) கB,ய�ேபK 

2 வா�* 55 சLகரேகாவ)3 ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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272 272

ஊரா	சி அdவலக0 

வட��ேம*ஹKசன ெத', 

கB,ய�ேபK.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 வாP�கா3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 

வா�* 55 கB,ய�ேபK ேகா	ைடய, ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 ப'83லா 

ைத�கா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273

]�&தி <வ�க�ப�ள�நாடா� 

ெத' கB,ய�ேபK II.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 அKசன ெப'மா� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 இலJத�ள0 ேதவ� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 

அKசன கேணச ேகாவ)3 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 இலJத�ள0 அKசன 

ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 நாடா� ெசப-தியா� ேகாவ)3 ெத' , 

6.தி'ெந3ேவலி (மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 D<�காலன� ெவ�ள�ேகாவ)3 ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி 

(மா) கB,ய�பேபK 2 வா�* 55 ேதவ� ெத%� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274

,.,.,.ஏ. 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

பாக0, த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ேதன 6��ள0 கீழேமல E*��& ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி 

(மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 கி'Xண ேகாவ)3 ெத%� வKைச , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 தி'ெந3ேவலி டH ேரா* (ெதDற0) , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275

கிராம நி�வாக 

அdவலக0ச&திர0D<��ள0

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ேதன 6��ள0 பஜைன மட&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ேதன 6��ள0 பா3பBைண ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 

வா�* 1 ேதன 6��ள0 ெத%�&ெத' (வடDற0) , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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276 276

,.,.,.ஏ. 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

பாக0, த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ேதன 6��ள0 வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 1 ேதன 6��ள0 E*��&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 எ�காள�ய0ம ேகாவ)3 

ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 கிராம7சாவ, ெத' (ேம3பாக0) , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�*1 கிராம7சாவ, கீ/பாக0 , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 தளவாPDர0 

-\3 ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ெகLைகய0ம ேகாவ)3 ெத' , 

8.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ெப'மா� ேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 1 கி'Xண ேகாவ)3 வட��&ெத' , 10.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 

ேதன 6��ள0 நி_ காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, ேம%� ப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ெபKய0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 1 சீன�ய�பதி'&< ேமல&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 பா3பBைண&ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ந*&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 

வட��&ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 E&<மாKய0ம ேகாவ)3 ெத' , 

7.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 <��ைகய0ம ேகாவ)3 ெத' , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 1 தி'ெந3ேவலி டHB ேரா* வடப�தி , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 

தி'ெந3ேவலி டHB ேரா* வடபாக0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, வட�� ப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ெச3வ வ)�ேனX நக� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 1 சLகரேகாவ)3 ேரா* (ச&திர0D<��ள0) , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 

சLகரேகாவ)3 ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ப)ரதான 

க	,ட0, ெத%� ப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ேசைனய� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 

காJதி சிைல&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 வாலாஜா ேப	ைட வட��&ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 வாலாஜா ேப	ைட ந*&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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280 280

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, கிழ�� ப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1, 2 ம<ைர ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 2 

கிராB	 ெத%�&ெத' ம<ைர ேரா* , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1,2 ம<ைர ேரா* தாராDர0 

ெமய) ேரா* , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1,2 கிராB	 ெத%�&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 1,2 கீழ தLக0மேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட0, ேம%� ப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1,2 கிராB	 ந*&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 

1,2 ேசைனய� ேமல&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1, 2 மLகளா�,ய)'�D ப)�ைளயா� 

ேகாவ)3 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 பஜைனமட0 ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 2 ேகா�3 நக� , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 1 ந3ேமய�ப� நக� , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282

ெவLகடசாமி நாh* 

ேம3நிைல�ப�ள�ேம%� 

பாக0, ச&திர0D<��ள0.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ெத%� சித0பர நக� 1வ< ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ெத%� சித0பர நக� 2வ< ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 

வா�* 1 ெத%� சித0பரா நக� 3வ< ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ெத%� 

சித0ரநக� ேரா	,%� கீ/ப�க0 , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ெத%� சித0பரநக� 

ேரா	,%� ேம3ப�க0 , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 வட�� சித0பரநக� , 

7.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 இJதியா சிெமB	 காலன� , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 கணபதி மி3 காலன� (ம<ைர ேரா*) , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 

வா�* 1 இJதிரா நக� (ம<ைர ேரா*) , 10.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ெச	,�ள0 , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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283 283

rசி&திவ)நாயக� ெசJதமி/ 

வ)&தியாசாைலகிழ�� 

பாக0, ச&திர0D<��ள0.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 சி&திவ)நாயக� ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 சி&திவ)நாயக� வட��&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 

வBணா��, ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 அKசன ந*&ெத' ெத%�ெத' , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 அKசன �	,&ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 அKசன வட��ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 

8JதரDர0 1வ< ெத' , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 8JதரDர0 2வ< ெத' , 

9.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 8JதரDர0 3வ< ெத' , 10.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 8JதரDர0 4வ< ெத' , 11.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 

8JதரDர0 5வ< ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

பாக0, ஊ'ைடயா� 

�,ய)'�D.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 கீழ ஊ'ைடயா� �,ய)'�D 1வ< ெத' , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 கீழ ஊ'ைடயா� �,ய)'�D  2வ< ெத' , 

3.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 கீழ ஊ'ைடயா� �,ய)'�D 3வ< ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 கீழ ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ெதவட3 D<மைன&ெத' , 

5.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ேமல ஊ'ைடயா� �,ய)'�D 1வ< ெத' நி_ காலன� , 

6.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ேமல ஊ'ைடயா� �,ய)'�D 2வ< ெத' நி_ காலன� , 

7.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ேமல ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ேமல&ெத' , 

8.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ேமல ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ெத%�&ெத' , 

9.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ெகா0பமாடசாமி ேகாவ)3 ெத' , 10.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 சிவச�தி ேரா* Eத3 ெத%�&ெத' , 11.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 

வா�* 3 ேமல ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ந*&ெத' (E*��&ெத') , 12.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ந*&ெத', அ0மேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 
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285 285

ஊரா	சி ஒறிய 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப�தி, ஊ'ைடயா� 

�,ய)'�D.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ேதவமா� ெத%�&ெத' , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ஊ'ைடயா� �,ய)'�D ந*&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ஊ'ைடயா� �,ய)'�D வட��&ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ந0ப)யா ப7ேசK , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 

ஆனJதDர0 ெத%�&ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ஆனJதDர0 ந*&ெத' , 

7.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 3 ஆனJதDர0 வட��&ெத' , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ேதன 6��ள0 <��ைகய0ம ேகாவ)3 ெத' , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 1 ேதன 6��ள0 ெத%�&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286

ேக.எ0.ஜி ந�சK 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0, Eத3 அைற, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 ெத%� பாலபா�யா நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287

,.ேக.எ0. ைகலாச0ப)�ைள 

ந*நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�தி,  த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 ெத%� பாலபா�யா நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288
ேக.எ0.ஜி ந�சK 

ெதாட�க�ப�ள�ஒ	* 

க	,ட0, த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 8க� மி3 காலன� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 

ெத%�&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289

ேக.எ0.ஜி ந�சK 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0, 2வ< அைற, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 உலக0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 3 மாவ, �ள&தாLகைர , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 மதக, ப7ேசK ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 மதக, ந*&ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* 

வா/ வா�காள�க�
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290 290

ேக.எ0.ஜி ந�சK 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0, 2வ< அைற, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 மதக, ெத%�ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 

ம<ைர ேரா* , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ப)Kயா கா�ட , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 3 பாலாஜி அெவ_ 2வ<ெத', 45.6.வ<ெத'இ கீழ&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 3 கீழ அ�ரஹார0 , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291

ேக.எ0.ஜி ந�சK 

ெதாட�க�ப�ள�Dதிய 

க	,ட0, 3வ< அைற, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ேமல&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 

பாலாஜி அெவ_ வட��&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ெத%�&ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ெப'மா� ேகாவ)3 ேமல&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 3 ேமல அ�ரஹார0 , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 வட��&ெத' , 

7.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ெப'மா� சனதி ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292

பLகளா 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, ெதப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ெப'மா�ேகாவ)3 ெத%�&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 3 ெப'மா� சனதி ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 மாட ேகாவ)3 

ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 மாட ேகாவ)3 கீழ&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 3 ஆசாKமா� ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 ேமW� ெத%�&ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293

பLகளா 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

க	,ட0, வட��ப�தி, 

த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 D< அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 3 ந*வ� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 -\3 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 3 அJேதாண)யா� ேகாவ)3 வட��&ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 3 

மLகளா �,ய)'�D (வBணா� ெத') , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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294 294

பLகளா 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%� 

ப�தி, த7சந3W�.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 2 E&<ராமலிLக ேதவ� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 2 அJேதாண)யா� ேகாவ)3 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 2 பழன� ெத' (வ*காய� 

ெத') , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 2 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 2 உ7சிமாகாள� அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 2 

கைலவாண� ெத' (பBடார��, ெத') , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 2 ,-லK ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295

உதவ) 8காதார 

நிைலய0ேம%� ப�தி, 

ஆ�.எ-.ஆIEக0 நக�, 

கைரய)'�D.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ஆ�.எ-.ஏ நக� , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 

வா�* 2 காமராஜ� ெத' (ேம3ப�க0) , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 காமராஜ� 3வ< 

ெத' அ'கி3 , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ேரா	,%� ேம3ப�க0 ேமல�கைர 

காமராஜ� 1வ< ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 பா3க	டைள வட��& ெத' , 

6.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 பாலக	டைள ெத%�& ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 பாலக	டைள (இ வKைச) , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 

கீழ�கைர க0மாள&தா� ெத' , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 கீழ�கைர அKஜ ெத' , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296

அLகவா, 

ைமய0ேமல�கைர,த7சந3

Wா்

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ேமல�கைர காமராஜ� 2வ< ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ேமல�கைர காமராஜ� 3வ< ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 

வா�* 2 ேமல�கைர காமராஜ� 4வ< ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ேமல�கைர 

வட��& ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ேமல�கைர , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) 

ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 ேமல�கைர நி_ காலன� , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) ச&திர0D<��ள0 வா�* 2 

ேமல�கைர ைபபா- ேரா* , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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297 297

அPயா7சாமி ெமேமாKய3 

ந*நிைல�ப�ள�ெத%� 

ப)ளா�, கைரய)'�D.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D 1வ< ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D 

வா�* 2 கைரய)'�D 2வ< ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D 3வ< ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D 4வ< ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D 

வா�* 2 கைரய)'�D 5வ< ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D 6வ< ெத' , 

7.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298

அPயா7சாமி ெமேமாKய3 

ந*நிைல�ப�ள�கிழ�� 

ப)ளா�, கைரய)'�D.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D 

வா�* 2 கைரய)'�D நாடா� ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D ேதவ� ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 கைரய)'�D எ-சி ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D 

வா�* 2 கைரய)'�D ேரா	, ேம3Dற0 , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) கைரய)'�D வா�* 2 மாநகரா	சி கைடசி 

எ3ைக , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

பாக0, ப)ராய�ள0, 

அழகேனK.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK வா�* 2 தாராDர0 ெமய) ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK 

வா�* 2 தாராDர0 ந*&ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK வா�* 2 அழகேனK அ'Jததிய� ெத' , 

4.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK வா�* 2 அழகேனK அKஜன ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK 

வா�* 2 நாடா� ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300

ஊரா	சி ஒறிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

பாக0, ப)ராய�ள0, 

அழகேனK.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK வா�* 2 மறவ� ெத' அழகேனK , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK வா�* 

2 ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) அழகேனK வா�* 2 ப)ராய�ள0 , 4.தி'ெந3ேவலி 

(மா) அழகேனK வா�* 2 தாராDர0 நி_ காலன� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ 

வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301
அKசன 

ெதாட�க�ப�ள�ெத%� 

ப)ளா�, ேசJதிமLகல0.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேசJதிமLகள0 வா�* 4 மண)]�&தி-வர0 ப)�ைளமா� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி 

(மா) ேசJதிமLகள0 வா�* 4 மண)]�&தி-வர0 வாழவJத அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 

ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

302 302

அKசன 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

ப)ளா�, ேசJதிமLகல0.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) ேசJதிமLகள0 வா�* 4 வட�� அKச ெத' (ெப'மா� ேகாவ)3 ெத') , 

2.தி'ெந3ேவலி (மா) ேசJதிமLகள0 வா�* 4 மறவ� ெத' (ப)�ைளயா� ேகாவ)3 ெத') , 3.தி'ெந3ேவலி 

(மா) ேசJதிமLகள0 வா�* 4 ப)�ைளமா� ெச3ல பாB, நக� , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� 

அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303

ெரLகநாத மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�� 

க	,ட&தி3 வடப�தி, 

உைடயா�ப	,.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 ெச3வ) அ0ம ேகாவ)3 வட��&ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 4 அBணா நக� , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 த7சந3W� ேரா* , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

304 304

ெரLகநாத மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�ேம%� 

க	,ட&தி3 வட��ப�தி, 

உைடயா�ப	,.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வார* 4 ம<ைர ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 

வாழவJத அ0மேகாவ)3 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 உைடயா�ப	, 

சLகிலி;த&தா ெத' , 99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305

ெரLகநாத மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�வட��ப�தி 

ேம%� க	,ட&தி3 

,வட��ப�தி உைடயா�ப	,.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வார* 4 உைடயா�ப	, கைலவாண� ெத' , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 4 வட�� பாலபா�கிய நக� ெமய) ேரா* , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 

வட�� பாலபா�கிய நக� Eத3 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 வட�� பாலபா�யா நக� 

இரBடா0 ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 வட�� பாலபா�யா நக� ]றா0 ெத' , 

6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 வட�� பாலபா�கியா நக� 4வ< ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 4 வட�� பாலபா�யா நக� ரய)3ேவ ைல , 8.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 

ைபபா-ேரா* , 9.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 சிவJதி நக� , 10.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 4 ெவLகடாசலபதி அ�பா�	ெமB	 (ம<ைரேரா*) , 11.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� 

வா�* 4 நரசி0மபா�வதி அ�பா�ெமB	 , 12.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 ம<ைரேரா* 

ரய)3ேவ ேபாf- �வா	ட�- , 13.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 தில�நக� (த7ைசேரா*) , 

99.அய3நா* வா/ வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

306 306

ெரLகநாத மாநகரா	சி 

ெதாட�க�ப�ள�வட�� 

க	,ட&தி3 கிழ��ப�தி, 

Eத3 அைற, உைடயா�ப	,.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 உைடயா�ப	, ஆ%றLகைர ேரா* , 2.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 4 காமா	சி அ0ம ேகாவ)3 ெத' , 3.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 பன 6� 

ெச3வ0 ெத' , 4.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 ேகா�ல0 ெத' , 5.தி'ெந3ேவலி (மா) 

த7சந3W� வா�* 4 அைன ச&யா ெத' , 6.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 உைடயா�ப	, 

சாைல&ெத' , 7.தி'ெந3ேவலி (மா) த7சந3W� வா�* 4 கBணகி ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ 
õ£.ê£.â

í¢

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

307 307

எ-.,.சி.கிைள 

ந*நிைல�ப�ள�ேம%�ப�தி 

Dதியக	,ட0 வடபாக0, 

சாைல&ெத', 

ேமகலிLகDர0, சிJ<;J<ைற.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) சிJ<;J<ைற வா�* 4 ேமகலிLகDர0 வட��&ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

308 308

எ-.,.சி.கிைள 

ந*நிைல�ப�ள�ப)ரதானக	,ட

0, ேமகலிLகDர0, 

சாைல&ெத', சிJ<;J<ைற.

1.தி'ெந3ேவலி (மா) சிJ<;J<ைற வா�* 4 ேமகலிLகDர0 சாைல&ெத' , 99.அய3நா* வா/ 

வா�காள�க� அய3நா* வா/ வா�காள�க�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

தி'மதி.ஷி3பா ப)ரபாகா ்சதிX, இ.ஆ.ப.,

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி'ெந3ேவலி
ï£÷¢ : 01/09/2018
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225   அ�பாச��திர� 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

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள��திய�க��ட� 

ேமலைண வ!�கிரமசி"க�ர�, 

ட$% ப�சாய��.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைமலா+ , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) இ�சி�.ழி , 

3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அக2திய+ நக+ எ�ற காண! .�ய!5�� , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காைரயா+ அ�ப+ அைண , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ேமல அைண , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

2 2

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�ந:� ப.தி, 

ேச+வலா+.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வாைழயா+ எ2ேட� , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ேச+வலா< �பா+�ெம%� காலன� , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெகாடமா� 

ேரா: காலன� .�ய!5�� , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பாபநாச� >ச+? 

பார2� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

3 3

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ந:நிைல� 

ப�ள��திய�க��ட� ெத@. 

கீ;அைண, பாபநாச�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பாபநாச� கீ; அைண , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

B%டC�ைற வ!�கிரமசி"க�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

4 4

தி5வ�Dவ+ 

க9E>,�திய�க��ட�,ஆF$ 

Gட�தி@. அ:�� வட�.� 

ப.தி, பாபநாச�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஆ�H+ ேரா: , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) தியாகி 

ெபா�ைத , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அர%மைன�ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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225   அ�பாச��திர� 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

5 5

தி5வ�Dவ+ 

க9E>.வரலா< Gட�, 

ேம@. ப.தி, பாபநாச�. 

வ!�கிரமசி"க�ர�

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெபாதிைகய� ெத@. ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ெபாதிைகய� ந:�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெபாதிைகய� 

வட�.�ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ராஜJ?நக+, ெபாதிைகஅ�, 

தாமிரபரண!நக+, ெபாதிைகநக+, வசCத� ெத5. , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

6 6

தி5வ�Dவ+ 

க9E>.வரலா<Gட�, 

கிழ�. ப.தி, பாபநாச�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அக2திய+ ேகாவ!9 ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

அனவ� .�ய!5�� , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அனவ� .�ய!5�� நி	 

காலன� , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஆ�H+ேரா: டாணா , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

7 7

தி5வ�Dவ+ க9E>�திய 

ெத@. ப.தி, அைற எ% - 15, 

பாபநாச�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) .யவ� ெபா�ைத , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

தி5வ�Dவ+ நக+ , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வன அNவல+ .�ய!5�� , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வா�Oேம� ெத@.� ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

வா�Oேம� ந:�ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வா�Oேம� வட�. ெத5 

, 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

8 8

தி5வ�Dவ+ க9E>�திய 

ெத@. ப.தி, அைற எ% - 18, 

பாபநாச�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) சிவஞான�ர� ெத@.� ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) சிவஞான�ர� வட�.� ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) எ>க9 பாைற 

ெத@.� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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9 9

தி5வ�Dவ+ க9E>,கிழ�. 

ப.தி, பாபநாச�. 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பாபநாச� ெமய!� ேரா: , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

எ>க9பாைற ந:�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

10 10

தி5வ�Dவ+ க9E>,கிழ�. 

ப�க� கீ;ப.தி பாபநாச�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) எறிக9பாைற வட�. ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ெஜயலலிதா நக+ , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேம�:பாைளய� ந:�ெத5 , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேம�:பாைளய� வட�.ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ேம�:பாைளய� ெத@. ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

11 11

�ன�த ேசவ!ய+ ந:நிைல� 

ப�ள�ெத@.� க��ட�, 

வட�.� ப.தி, 

ேதவசகாய�ர� அ�வார�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெகா�டார� ெமய!� ேரா: , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

��மைன ேமல�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

12 12

�ன�த ேசவ!ய+ ந:நிைல� 

ப�ள�Oவ!ேசச�ர�, 

ேதவசகாய�ர� ெமய!�ேரா: 

அ�வார�, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ��மைன கீழ�ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

Oவ!ேசஷ�ர�, ��மைன ெமய!�ேரா:, நாராயண.5 காலன�. , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

13 13

ஆ��T2 ெம�>�.ேலச� 

ேம9 நிைல� ப�ள�ெத@. 

க��ட�, ேம@. ப.திஇ 

வ.��-1ஏ, கீழ� ெகா�டார�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேதவசகாய�ர� கீழ�ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ேதவசகாய�ர� ேமல�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) Oவ!ேசஷ�ர� 

ெமய!� ேரா: , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேதவசகாய�ர� கீழ�ெத5 , 

5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ப�ள�வாச9 ேமல� ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

14 14

ஆ��T2 ெம�>�.ேலச� 

ேம9 நிைல� ப�ள�ெத@. 

க��ட�, கிழ�.�ப.திஇ 

வ.��-2வ� ஏ1, கீழ� 

ெகா�டார�, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெகா�டார� சC� , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ெகா�டார� கீழ�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேமல�ெகா�டார� 

கீழ�ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேமல�ெகா�டார� ெத@.ெத5 , 

5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேமல�ெகா�டார� ந:�ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ேமல�ெகா�டார� வட�.�ெத5 , 7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ப�ள�வாச9 

ெத@.�ெத5 , 8.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ப�ள�வாச9 ெத5 , 

9.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேமலரதவ Jதி , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

15 15

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�.ெத@.� 

க��ட�, கிழ�.� ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வ!�கிரசி"க�ர� ெமய!� ேரா: , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�ன�Wல ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

16 16

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�.ெத@.� 

க��ட�, ேம@.� ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெத@. ரதவ Jதி , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெச9வ 

வ!நாயக+ ேகாவ!9 ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெத@. மாட வ Jதி , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வட�. மாடவ Jதி , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

தி5ம�சன B:�. ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) கீழ ரத வ Jதி , 

7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) சCதனமா>ய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

8.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�ன�Wல ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5, ெத@. ரத 

வ Jதி. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

17 17

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.� ப.தி, 

வட�.� க��ட�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வட�.ரதவ Jதி , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) மா>ய�ம� 

ேகாவ!9 ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைர2மி9 சC� , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) நாராயணசாமி ேகாவ!9 ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ேம@. B�ப!டாதி அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

B�ப!டாதி அ�ம� ேகாவ!9 ெத@. ெத5 , 7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேம@. 

B�ப!டாதிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 8.வ!�கிரமசி"க�ர� ந 

வட�.ரதவ Jதி,ெத@.B�ப!டாதிஅ�ம�ேகாவ!9ெத5,ெத@ , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

18 18

ெசய!�� ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, வட�.� ப�க�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பO�கிைடவ!ைள ேரா: , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

B��கி5Xணா�ர� ெத@.ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

B��கி5Xணா�ர�  வட�.�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

19 19

ெசய!�� ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, ெத@.� ப�க�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) O�ப!ரமண!யசாமி ேகாய!9 ெத5 , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காமா�சிய�ம� ேகாவ!9 ப�ள�ெத5 , 

3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ம5ைதயா�ர� , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) மண!நகர� 

ெத@. கைடசி�ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) மண!நகர� ெத@.� ெத5 , 

6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) மண!நகர� ந:�ெத5 , 7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

மண!நகர� வட�.�ெத5, அ5ணாசல�ர� ெமய!�ேரா:. , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

20 20

ெசய!�� ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@. க��ட�, 

ந:�ப.தி, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பO�கிைடவ!ைள ேமல�ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) பO"கிைடவ!ைள ெத@. ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

பO�கிைடவ!ைள ந:� ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ5ணாசல�ர� 

ெமய!�ேரா: , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) மண! நகர� ெத@. கைடசி ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

21 21

ெசய!�� ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.� 

க��ட� ெத@. ப�க� 

ெத@.� ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பO�கிைடவ!ைள வட�.ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) பO�கிைடவ!ைள ெத@.�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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22 22

ெசய!�� ேம>2 

ேம9நிைல� ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, வட�.� ப�க�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ5ணாசல�ர� வட�.� ெத5 , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பO�கிைடவ!ைள ேரா: , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

உZசிேம�:� ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காமா�சிய�ம� ேகாவ!9 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

23 23

ெசய!�� ேம>2 

ேம9நிைல� ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, ந:� ப�க�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெத@. வைளய+ மட� ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) வட�. வைளய+ மட� ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர�  (ந) வட�. 

வாFZெச9வ!ய�ம� ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வட�. வாZெச9வ! 

அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வட�. வாFZ ெச9வ! 

அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க5�ைதயா�ர�ெத5, 

OCதரா�ர� ெத@.�ெத5, கி5Xண� ேகாவ!9 ெத5. , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

24 24

ெசய!�� ேம>2 

ேம9நிைல� ப�ள�கிழ�.� 

க��ட�, வட�.� ப�க�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேகா�ைடவ!ைள�ப�� ேரா: , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ச"கரபா%�ய�ர� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

25 25

ஊரா�சி ஒ�றிய ந:நிைல� 

ப�ள�வட�. ப�க� ச�னதி 

ெத5, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) B�ப!டாதி அ�ம� ேகாவ!9 வட�. ெத5 , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பைனய�யா� ேகாவ!9 ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ச�திர� .<�. ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ச�திர� ந:� ெத5 , 

5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ச�திர� வட�.� ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ச�னதி ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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26 26

ஊரா�சி ஒ�றிய ]ந:நிைல� 

ப�ள�ெத@. ப.தி, ச�னதி 

ெத5, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) பைழய ஆப!2 ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

இ.எ2.ஐ.ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ச�னதி ெத5 சC� , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வ�பளCதா� பாைற ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

B�படாதிய�ம� ேகாவ!9 ெத5, ச�திர� ெத@. ெத5, வட�. மாடவ Jதி. , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

27 27

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.� 

க��ட�, ந:�ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெமய!� ேரா: , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேம�: 

த"க�ம� ேகாவ!9 ந:�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) B�ப!டாதிய�ம� 

ேகாவ!9 ந:�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

28 28

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�வட�.� 

க��ட�, ந:�ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) சலைவ ெதாழிலாள+ காலன�, வட�. ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5, , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

29 29

_ய திேரசா 

ந:நிைல�ப�ள��திய� 

க��ட�, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பா� ஆ2ப�தி> ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ச�னதி�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) த"க அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) த"க அ�ம� ேகாவ!9 வட�. ெத5 , 

5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) த"க அ�ம� ேகாவ!9 ந:� ெத5 , 

6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) த"க அ�ம� ேகாவ!9 ெத@.� ெத5 , 

7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�பள�தா+ கைட�ெத5 , 8.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

க�பள�தா+ ெத@. ெத5, அ�ம� ேகாய!9 ெத5. , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30

_ய தேரசா ந:நிைல� 

ப�ள�.வட�.� க��ட�, 

(தைர�தள�), கிழ�.� ப.தி 

எ2�.எ%.1, ெமய!� ேரா:, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�பள�தா+ வட�. ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

க�பள�தா+ ந:�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�ட��ள� ேமல 

ப�ள�ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�ட��ள� ந:�ப�ள� ெத5 , 

5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) க�ட��ள� கீழ�ப�ள� ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) க�ட�ள� ேம�: ெத5 , 7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ>சன ெத@. ெத5 , 

8.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ>சன வட�. ெத5, காலன� ேமல� ெத5, 

நாசேர� ேரா:. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

31 31

�ன�த ெதரசா ந:நிைல� 

ப�ள�கிழ�.� க��ட�, 

ெமய!� க��ட�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காலன� ெமய!� ேரா: , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

32 32

�ன�த ெதரசா ந:நிைல� 

ப�ள�கிழ�.� க��ட�, 

ெமய!� க��ட�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காலன� ெத@. ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

காலன� ந:�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காலன� வட�.�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

33 33

ேசைன�தைலவ+ 

�வ�க�ப�ள�ெத@. க��ட� 

ேம@. ப.தி 

வ!�கிரமசி"க�ர�

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைவ�திலி"க�ர� வட�. ெத5 , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைவ�தியலி"க�ர� ேரா: , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ைவ�தியலி"க�ர� ெமய!�ேரா:, ைவ�தியலி"க�ர� ந:�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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34 34

ேசைன�தைலவ+ 

�வ�க�ப�ள�ெத@.� 

க��ட� கிழ�.� ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைவ�திலி"க�ர� ேமல�ெத5, , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைவ�திலி"க�ர� ெத@.�ெத5 , 

3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெமய!� ேரா: , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ராமலி"க�ர� ந:�சC� ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ராமலி"க�ர� 

கீழ�ெத5, ைவ�திலி"க�ர� ெத5. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

35 35

ேசைன�தைலவ+ ேம9 

நிைல�ப�ள�ெத@. க��ட� 

ேம@. ப.தி 

வ!�கிரமசி"க�ர�

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ைவ�தியலி"க�ர� ந:�ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ைவ�தியலி"க�ர� கீழ�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ப�ன�மாடசாமி 

ேகாவ!9 ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ப�ன�மாடசாமி ேகாவ!9 

வட�.�ெத5 , 5.வ!��◌ிரமசி"க�ர� (ந) ப�ன�மாடசாமி ேகாவ!9 

ெத@.�ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) மaனா�சி�ர�, சித�பர வ!நாகய+ 

ேகாவ!9 ெத5. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36

ேசைன�தைலவ+ ேம9 

நிைல�ப�ள�ெத@. க��ட� 

கிழ�. ப.தி 

வ!�கிரமசி"க�ர�

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) சாைலய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ேதவசகாய�ர� ேமல�ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேதவசகாய�ர� 

வட�.�ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேதவசகாய�ர�  ெத@.�ெத5 , 

5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) இராமலி"க�ர� வட�.ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) இராமலி"க�ர�  ந:�ெத5 , 7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) இராமலி"க�ர� 

ெத@.ெத5 , 8.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) இராமலி"க�ர� ெமய!�ெத5 , 

9.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) இராமலி"க�ர�  வட�.Z சC� , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

37 37

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. ேம9நிைல� 

ப�ள�ெத@.� க��ட�, அைற 

எ%.12, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வ!�கிரமசி"க�ர� ெமய!�ேரா: , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) HCேதா�ட ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

38 38

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. ேம9நிைல� 

ப�ள�வட�.� க��ட�, 

 அைற எ%- 4, ெத@.� 

க��ட�, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ5Cததிய+ ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

அ�பலவாண�ர� ெப>ய ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஞான�யா+ ேதா�� 

வட�. கைடசி�ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஞான�யா+ ேதா�� வட�. 

ெத5, HCேதா�ட� கீழ�ெத5, காCதி�ர� ெத5. , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

39 39

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. ேம9நிைல� 

ப�ள�அைற எ%. 7, ெத@.� 

க��ட�, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) HCேதா�ட� ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

HCேதா�ட கீழெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காCதி�ர� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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40 40

ப!.எ9.டப!�V.ஏ. ேம9நிைல� 

ப�ள�அைற எ%. 8, ெத@.� 

க��ட�, வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பலவாண�ர� ெமய!� ேரா: , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஞான�யா+ ேதா�� ந:� ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) ஞான�யா+ ேதா�� ெத@.� ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஞான�யா+ 

ேதா�� ெத@. கைடசி ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

41 41

�ன�த ேசவ!ய+ ந:நிைல� 

ப�ள�ெத@.� க��ட�, 

கிழ�.� ப.தி, இ5தய.ள�, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பலவான�ர� வட�. கைடசி ெத5 , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பலவான�ர� வட�. ெத5 , 

3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பலவாண�ர� கீழ�ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) அ�பலவாண�ர� ெத@. ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

அ�பலவாண�ர� ெத@. கைடசி ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காCதி நக+ 

ெமய!�ேரா: , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

42 42

�ன�த ேசவ!ய+ ந:நிைல� 

ப�ள�ெத@. க��ட�, 

ேம@.� ப.தி, இ5தய.ள� 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காCதி நக+ ேமல�ெத5 , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

காCதிநக+ ெத@.� ெத5 , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காCதிநக+ ந:�ெத5 , 

4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) காCதிநக+ வட�. ெத5 , 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

இ5தய.ள� ெத@.ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) இ5தய.ள� 

வட�.ெத5, காCதிநக+ கீழ�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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43 43

_ய இ5தய உய+நிைல� 

ப�ள�கிழ�.� க��ட� 

ெத@.� ப.தி, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பலவாண�ர� ெமய!�ேரா: , 

2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ேபாb2 ைல� ேரா: , 3.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ஜா+c�ர� ெத@. ெத5 , 4.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஜா+c�ர� ெமய!� ேரா: 

, 5.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ஜா+c�ர�  வட�. ெத5 , 6.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ெசாைஸ�� ெத5 , 7.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அ�பலவாண�ர� ெசாைச�� 

ெத5, ெத@. ெத5, ெசாைச�� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அைன�� 
வா�காளா+க�

44 44

நாடா+ 	ன�ய� ந:நிைல� 

ப�ள�கிழ�. ப!ளா� 

Bதலியா+ப��, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அக2திய+�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

45 45

நாடா+ 	ன�ய� ந:நிைல� 

ப�ள��திய� க��ட� 

Bதலியா+ப��, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) வடமைலசB�திர� , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

அக2திய+�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

46 46

நாடா+ 	ன�ய� ந:நிைல� 

ப�ள�ேம@.� ப!ளா�, 

Bதலியா+ப��, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) B��நக+ (Bதலியா+ப��) , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� 

(ந) Bதலியா+ப�� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

47 47
eராம+ இC� நிைல� 

ப�ள�ேகா�ைடவ!ைள�ப��, 

வ!�கிரமசி"க�ர�.

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) ெகா%ட�ைபய�ப�� , 2.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) 

ேகா�ைடவ!ைள�ப�� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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48 48
ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�வட�.� ப.தி, 

அFயனா+.ள�

1.வ!�கிரமசி"க�ர� (ந) அFயனா+.ள� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

49 49

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�ெத@.� க��ட� 

ேம9ப.தி, 

ம�னா◌ா◌்ேகாவ!9.

1.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.�◌ி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ம�னா+ேகாவ!9 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

50 50
ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�கிழ�.� க��ட� 

ம�னா◌ா◌்ேகாவ!9.

1.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.�◌ி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ம�னா+ேகாவ!9 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

51 51
அரO உய+ 

நிைல�ப�ள�கிழ�.� 

க��ட�, ம�னா+ேகாவ!9.

1.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ம�னா+ேகாவ!9 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

52 52

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�ப�ள� ெதா.�� 

க5�தாF$ ைமய� கிழ�.� 

க��ட� ம�னா◌ா◌்ேகாவ!9

1.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) சிவCதிப�� ச�னதி ெத5 

, 2.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ெமய!�ேரா: , 

3.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) .�ய!5�� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

53 53
ஊரா�சி ஒ�றிய 

அNவலக�ம�னா+ேகாவ!9

1.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) சிவCதிேப�ைட , 

2.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ேவ�ப� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

Page 14 of 84



 38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
225   அ�பாச��திர� 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¢ 
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54 54

ஊரா�சி ஒ�றிய 

அNவலக�வட�. ப.தி, 

ம�னா+ேகாவ!9

1.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ெபா�நக+ காலன�, 2ேட� 

பா"� காலன� , 2.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ராம+ெத5 

, 3.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) ேவ�ப��ெத5 , 

4.ம�னா+ேகாவ!9 (வ.கி), ம�னா+ேகாவ!9 (ஊ) �ள�ய".ள� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

55 55

ஊரா�சி ஒ�றிய 

அNவலக�கா�கந9E+, 

அய� தி5வாb2வர�

1.அய� தி5வாb2வர� (வ.கி), அய� தி5வாb2வர� (ஊ) அய� 

தி5வாb2வர� வட�.� ெத5 , 2.அய� தி5வாb2வர� (வ.கி), அய� 

தி5வாb2வர� (ஊ) அய� தி5வாb2வர� ந:� ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

56 56

அ"க�வா� 

ைமய�கா�கந9E+, அய� 

தி5வாb2வர�

1.அய� தி5வாb2வர� (வ.கி), அய� தி5வாb2வர� (ஊ) அய� 

தி5வாb2வர� ெத@. ெத5 , 2.அய� தி5வாb2வர� (வ.கி), அய� 

தி5வாb2வர� (ஊ) கீழ�ெத5 ,  ேமல�ெத5 , 3.அய� தி5வாb2வர� 

(வ.கி), அய� தி5வாb2வர� (ஊ) அய� தி5வாb2வர� , 

4.அய�தி5வாb2வர� (வ.கி), அய�தி5வாb2வர� (ஊ) ெத@. ெத5 , 

5.அய�தி5வாb2வர� (வ.கி), அய�தி5வாb2வர� (ஊ) B:�.�ெத5 

, 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57

இC� ஆர�ப� ப�ள��திய� 

க��ட�, ெத@.�ப.தி, 

ப!ர�மேதச�

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ர�மேதச� , 2.ப!ர�மேதச� (வ.கி), 

ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ர�மேதச� அ�ம� ேகாவ!9 ேமல�ெத5, கிறி2�வ 

ப�ள� ெத5. , 3.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ெமய!� ேரா: , 

4.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) அ�பாசB�திர� ேரா: , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

58 58
Oய உதவ!�.g ைமய�Gட� 

அர"க�ப!ர�மேதச�

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ர�மேதச� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

59 59
அ"க�வா� 

க��ட�ப!ர�மேதச�

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ர�மேதச� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

60 60

e ��த+ ஆர�ப� 

ப�ள��திய� க��ட�, 

ெத@.� க��ட�, ெகளதம�ா◌ி

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ளா� எ% 7 ெகௗதம�> , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

61 61
e ��த+ 

ஆர�ப�ப�ள�வட�.� 

க��ட�, ெகளதம�ா◌ி

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ளா� எ% 7 ெகௗதம�> , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

62 62
ப�சாய�� சBதாய 

நல�Gட�(கிழ�.� ப.தி) 

ப!ர�மேதச�

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ப!ர�மேதச� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

63 63
ச��ண$ ைமய� 

Gட�ப!��ற�, ப!ர�மேதச�

1.ப!ர�மேதச� (வ.கி), ப!ர�மேதச� (ஊ) ெவய!லா� காலன� , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64
இC� ந:நிைல� 

ப�ள�ேம@.� ப.தி, 

வாைக.ள�.

1.வாைக�.ள� (வ.கி), வாைக�.ள� (ஊ) வாைக�.ள� ப!ளா� எ% 1 , 

2.வாைக�.ள� (வ.கி), வாைக�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

65 65

இC� ந:நிைல� ப�ள�கிழ�. 

ம�திய� ப.தி 

அைடய�க5".ள�

1.வாைக�.ள� (வ.கி), வாைக�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 , 2.வாைக�.ள� 

(வ.கி), வாைக�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 , 3.வாைக�.ள� (வ.கி), 

வாைக�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

66 66

தி5வ�Dவ+ ந:நிைல� 

ப�ள�கிழ�.� க��ட�, ந:� 

ப.தி, சா�:�ப��

1.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 1,2 அய�சா�:ப�� , 

2.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 அய�சா�:ப�� , 

3.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 அய�சா�:ப�� , 

4.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 அய�சா�:ப�� , 

5.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 6 அய�சா�:ப�� , 

6.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 7 அய�சா�:ப�� , 

7.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 8 அய�சா�:ப�� , 

8.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 9 அய�சா�:ப�� , 

9.சா�:�ப�� (வ.கி), சா�:�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 10 ஜமa� சா�:�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

67 67

மகள�+ சBதாய நல�Gட� 

அைடய�க5".ள�.

1.அைடய�க5".ள� (வ.கி),  அைடய�க5".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

அைடய�க5".ள� , 2.அைடய�க5".ள� (வ.கி), அைடய�க5".ள� 

(ஊ) ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68
iலக 

���க��ட�அைடய�க5".ள

�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி),. சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 ஆ<Bக�ப��, 

அக2திய+ப�� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

69 69

அ"க�வா� க��ட�ைமய 

எ% 35, அைடய�க5".ள�.

1.அைடய�க5".ள� (வ.கி), அைடய�க5".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3, 

ந:�திர�: காலன�, அைடய�க5".ள� , 2.அைடய�க5".ள� (வ.கி), 

அைடய�க5".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 3.அைடய�க5".ள� (வ.கி), 

அைடய�க5".ள� (ஊ) ஆ>யப�ட+ காலன� ப!ளா� எ% 4,5,6 சிவச�தி 

நக+ , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

70 70

கிராம ஊரா�சி ேசைவ 

ைமய�கிழ�. 

க��ட�,அைடய�க5".ள�.

1.அைடய�க5".ள� (வ.கி), அைடய�க5".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

71 71
கிராம ஊரா�சி ேசைவ 

ைமய�அைடய�க5".ள�.

1.அைடய�க5".ள� (வ.கி), அைடய�க5".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

72 72

ேக�ப!◌ா◌ி�c ெம�>.ேலச� 

ேம9நிைல� ப�ள�ெத@. 

ப�க�, அக2தியா்ப��

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 அக2திய+ப�� கத$ 

எ% 1-400 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

73 73

ேக�ப!◌ா◌ி�c ெம�>.ேலச� 

ேம9நிைல� ப�ள�வட�. 

கிழ�. ப�க�, அக2தியா்ப��

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 அக2திய+ப�� கத$ 

எ% 401 - , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

74 74

ேக�ப!◌ா◌ி�c ெம�>.ேலச� 

ேம9நிைல� ப�ள�ேம@. 

ப!ளா�, அக2திய+ப��

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 அக2திய+ப�� கத$ 

எ% 816�. ேமேல , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

75 75

�.�.�.ஏ. ந: நிைல� 

ப�ள�ெபா�வ!ழா க��ட�, 

ேம9 ப�க�, கீழ சிவCதி�ர�.

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 வராக�ர� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

76 76
�.�.�.ஏ. ந:நிைல� 

ப�ள�ெபா�வ!ழா க��ட�, 

கீ; பாக�, கீழ சிவCதி�ர�.

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 உதிரB�த�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

77 77

�.�.�.ஏ. ந:நிைல� 

ப�ள�வட�. க��ட� 

ேம@.� ப.தி கீழ சிவCதி�ர�.

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 உதிரB�த�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

78 78

அ"க�வா� க��ட�ைமய� 

எ% 42 உதிரB�த�ப�� 

கமலா ேந5 மகள�+ ம�ற� 

அ5கி9 ப�சாய�� 

அNவலக க��ட� சிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) �◌ிளா� எ% 4 உதிரB�த�ப�� , 

2.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 6 , 3.சிவCதி�ர� (வ.கி), 

சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 13 அ�பலவாண�ர� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

79 79

ேகாபால� 

ஆர�ப�ப�ள�வட�. க��ட� 

,கிழ�. ப!ளா�, 

ஆ<Bக�ப��, சிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 ஆ<Bக�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

80 80

ேகாபால� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@. ப!ளா� 

ெத@. க��ட� 

ஆ<Bக�ப��, சிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 ஆ<Bக�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

81 81

ேகாபால� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@. ப!ளா�, 

வட�.� க��ட�, 

ஆ<Bக�ப��, சிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா�எ% 3 ேகாபால� ப�ள��ெத5, 

சிவCதி�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

82 82
காமராஜ+ ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@.� ப.தி 

,சிவCதி�ர�.

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 உதிரB�த�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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83 83
காமராஜ+ ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@. க��ட� 

சிவCதி�ர�.

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 உதிரB�த�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

84 84

�.�.�.ஏ. ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@. ப!ளா�. 

வட�.� க��ட� ]சிவCதி�ர�.

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 6 காமராச+ ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

85 85
�.�.�.ஏ. ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@.� க��ட� 

கீழசிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ந) ப!ளா� எ% 7 சிவCதி�ர� , 

2.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 8 �லவ�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

86 86

�.�.�.ஏ. ந: 

நிைல�ப�ள�வட�.� க��ட� 

ந:� ப.தி, கீழசிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 9 சிவCதி�ர� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

87 87

�.�.�.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.�ப.தி 

ேமல சிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 10 ெவய!NB�த�ப�� , 

2.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 11 �லவ�ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

88 88

�.�.�.ஏ. 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.�ப.தி 

ேமல சிவCதி�ர�

1.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 12 �லவ�ப�� , 

2.சிவCதி�ர� (வ.கி), சிவCதி�ர� (ஊ) வா�ட+ேட" ெத5, சிவCதி�ர� 

ேகாய!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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89 89

கமி�� இC� 

ெதாட�க�ப�ள�ேகாடார".ள�

1.ேகாடார".ள� (வ.கி), ேகாடார".ள� (ஊ) ேகாடார".ள� வட�.ெத5 , 

2.ேகாடார".ள� (வ.கி), ேகாடார".ள� (ஊ ) ம�ச�.%: ெத5 , 

3.ேகாடார".ள� (வ.கி), ேகாடார".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 ேகாடார".ள� 

, 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

90 90

கமி�� இC� 

ஆர�ப�ப�ள�ெத@. கிழ�. 

க��ட� ேகாடார".ள�

1.ேகாடார".ள� (வ.கி), ேகாடார".ள� (ஊ) ப!ளா� எ%.3 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

91 91

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ந:நிைல� 

ப�ள�ேகாடார".ள�

1.ேகாடார".ள� (வ.கி), ேகாடார".ள� (ஊ) ப!ளா� எ%.4 , 

2.ேகாடார".ள� (வ.கி),ேகாடார".ள� (ஊ) ப!ளா� எ%.5 ேவ�ப�.ள� 

காலன� , 3.ேகாடார".ள� (வ.கி), ேகாடார".ள� (ஊ) ப!ளா� எ%.6 

ஏகா�பர�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

92 92
B5கதாசா 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�. ப!ளா� 

கீழ ஏ+மா��ர�.

1.மண!B�தா< (ேப) ேமல ஏ+மா��ர� , 2.மண!B�தா< (ேப) கீழ 

ஏ+மா��ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

93 93
B5கதாசா 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.� ப.தி, 

கீழ ஏ+மா��ர�.

1.மண!B�தா< (ேப) கீழஏ+மா��ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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94 94

சர2வதி ஐச� 

ஆர�ப�ப�ள�ெத@. க��ட� 

�திய க��ட� ேகXகீ�ப+ 

ேதா�� ஆல�	ா்

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 8 அ�வார� ேகXகி�ப+ ேதா�� , 

2.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 10 அைடயாமைட தி5�பதியா�ர� , 

3.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 11 ேகாைரயா+.ள�, ேவ�ைபயா�ர�. , 

4.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 10 அைடயாமைட தி5�பதியா�ர�. , 

5.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 10 அைடயாமைட தி5�பதியா�ர� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

95 95
இC� ெதாட�க� 

ப�ள�ேம@.� ப.தி. ஆல�	+.

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 12 ெச��ேம: ெத5 , 2.மண!B�தா< 

(ேப) ப!ளா� எ% 13 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

96 96

இC� ெதாட�க� 

ப�ள�கிழ�.� ப.தி ஆல�	+

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 14 ஆல�	+ , 2.மண!B�தா< (ேப) 

ப!ளா� எ% 15 ஆல�	+ , 3.மண!B�தா< (ேப) கீழ�ெத5 , 

4.மண!B�தா< (ேப) ெத@. ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

97 97

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.� ப!ளா� 

 ெத@.�ப.தி, மண!B�தா<.

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 1 மண!B�தா< , 2.மண!B�தா< (ேப) 

ப!ளா� எ% 2 அ%ணாநக+ , 3.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 3 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

98 98

ப!.ப!.�.சி. 

ெதாட�க�ப�ள�கிழ�.� ப.தி, 

ேம@.� ப�க�,மா�ேசாைல.

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 4 மா�ேசாைல , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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99 99
ப!.ப!.�.சி. 

�வ�க��ப�ள�ேம@.� ப.தி, 

நாNB�..

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 5 கா�காZசி , 2.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� 

எ% 6 நாNB�. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

100 100
ப!.ப!.�.சி. 

�வ�க�ப�ள�கிழ�.� ப.தி, 

நாNB�..

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 6 நாNB�. , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

101 101
ப!.ப!.�.சி. ஆர�ப� ப�ள�ஊ��. 1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 7 ஊ�� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

102 102
ப!.ப!.�.சி. 

�வ�க�ப�ள�.திைரெவ��.

1.மண!B�தா< (ேப) ப!ளா� எ% 8 .திைரெவ�� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

103 103

கி" ஜா+c 

�வ�க�ப�ள�ெமய!� 

க��ட� ெத@.� ப.தி, 

ஜமa�சி"க�ப��.

1.ஜமa�சி"க�ப�� (வ.கி), ஜமa�சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

ஜமa�சி"க�ப�� , 2.ஜமa�சி"க�ப�� (வ.கி), ஜமa�சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� 

எ% 1 உZசிேம�:� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

104 104

கி" ஜா+c 

�வ�க�ப�ள�கிழ�.� 

க��ட�, ஜமa�சி"க�ப��.

1.ஜமa�சி"க�ப�� (வ.கி), ஜமa�சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 ஆசா>மா+ 

ெத5 , 2.ஜமa�சி"க�ப�� (வ.கி), ஜமa�சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

105 105
ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�வட�ப.தி, 

அய�சி"க�ப��.

1.அய� சி"க�ப�� (வ.கி), அய� சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

அய�சி"க�ப�� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, வட�ப.தி, எ2 

எ2 ஏ க��ட�, 

அய�சி"க�ப��.

1.அய� சி"க�ப�� (வ.கி), அய� சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

107 107

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, வட�ப.தி, எ2 

எ2 ஏ க��ட�, 

அய�சி"க�ப��.

1.அய� சி"க�ப�� (வ.கி), அய� சி"க�ப�� (ஊ) சம��வ�ர� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

108 108

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�ேம@. க��ட�, ெத� 

ப.தி, (எ2 எ2 ஏ க��ட�), 

அய�சி"க�ப��.

1.அய� சி"க�ப�� (வ.கி), அய� சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 

அய�சி"க�ப�� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

109 109
பாரதி அா◌ிஜ� 

ெதாட�க�ப�ள�அய�சி"க�ப�

�

1.அய� சி"க�ப�� (வ.கி), அய� சி"க�ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

110 110

ஆ+.சி. மறவ+ சிற��� 

ப�ள�கிழ�.� ப.தி, 

ைவராவ!.ள�.

1.ைவராவ!�.ள� (வ.கி), ைவராவ!�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

ைவராவ!�.ள� , 2.ைவராவ!�.ள� (வ.கி), ைவராவ!�.ள� (ஊ) ப!ளா� 

எ% 2 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111
ஆ+.சி. மறவ+ சிற��� 

ப�ள�ேம@.� ப.தி, 

ைவராவ!.ள�

1.ைவராவ!�.ள� (வ.கி), ைவராவ!�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 , 

2.ைவராவ!�.ள� (வ.கி), ைவராவ!�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

112 112
உ�வ!ைளயா�: 

அர"க�ைவராவ!.ள�

1.ைவராவ!�.ள� (வ.கி), ைவராவ!�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

113 113
ஊரா�சி ம�ற 

அNவலக�ெத@. 

பா�பா�.ள�

1.ெத@. பா�பா�.ள� (வ.கி), ெத@. பா�பா�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ%1 

ெத@. பா�பா�.ள� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

114 114

�.�.�.ஏ. 

ெதாட�க�ப�ள�ெத@. 

பா�பா�.ள�

1.ெத@.பா�பா�.ள� (வ.கி), ெத@.பா�பா�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 

2.ெத@. பா�பா�.ள� (வ.கி), ெத@. பா�பா�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 , 

3.ெத@. பா�பா�.ள�(வ.கி),ெத@. பா�பா�.ள�(ஊ) மகராஜ�ர� இCதிர 

காலன� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

115 115

ஏ.வ!.ஆ+.எ�.வ!. அரO மகள�+ 

ேம9நிைல� ப�ள�ெபா�வ!ழா 

க��ட�, அைற எ%. 29, 

கிழ�.� ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ஆ+.எ2 நJVகாலன� , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

காCதிநக+ , 3.அ�பாசB�திர� (ந) திலக+�ர� ெமய!�ேரா: , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

116 116

ஏ.வ!.ஆ+.எ�.வ!. அரO மகள�+ 

ேம9நிைல� ப�ள�எ2 எ2 

ஏ க��ட�, ப!ளா� எ% 1 

ம�திய� ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) O�ப!ரமண!ய�ர� , 2.அ�பாசB�திர� (ந) திலக+�ர� 

ெத@.ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) திலக+�ர� ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� 

(ந) ப�சாய�� ேபா+: காலன�, ர.மா� காலன�, ச�கிலிய+ ெத5. , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117

ஏ.வ!.ஆ+.எ�.வ!. அரO மகள�+ 

ேம9நிைல� ப�ள�ெபா�வ!ழா 

க��ட�, அைற எ% 31, 

ேம@.� ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) இரய!9ேவ பjட+ ேரா: , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

உதிரB�த�ப�� ந�ப! அFய+ கா�ப$%:, ரய!9ேவ பjட+ ேரா: , 

3.அ�பாசB�திர� (ந) ரய!9ேவ பjட+ ேரா: , 4.அ�பாசB�திர� (ந) சCைத 

பஜா+ , 5.அ�பாசB�திர� (ந) மனேலாைட�ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேவளாள+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

118 118

ஏ.வ!.ஆ+.எ�.வ!. அரO மகள�+ 

ேம9நிைல� 

ப�ள�கிழ�.�க��ட�, 

ம�திய�ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) பாபநாச� ேரா:, நி	 காலன� , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ரய!9ேவ 2ேடச� ேரா: , 3.அ�பாசB�திர� (ந) தி5வ�Dவ+ நக+, 

ெத�காசி ேரா: , 4.அ�பாசB�திர� (ந) O�ப!ரமண!ய�ர� ெபா�ைத , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) ஆ+.எ2.நி	 காலன� , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

ர.மா� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

119 119

ஏ.வ!.ஆ+.எ�.வ!. அரO மகள�+ 

ேம9நிைல� ப�ள�பைழய 

ஆF$� க��ட�, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) O�ப!ரமண!ய�ர� ெபா�ைத கத$ எ% 1-269 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

120 120

ஏ.வ!.ஆ+.எ�.வ!. அரO மகள�+ 

ேம9நிைல� ப�ள�பைழய 

கிழ�.� க��ட�, ெத@. 

ப.தி, அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) O�ப!ரமண!ய�ர� ெபா�ைத கத$ எ% 270 �. 

ேமேல , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121

BைகதJ� பா�திமா 

ந:நிைல� ப�ள�கிழ�.� 

க��ட� ெத�ப.தி, 

அ�பாசB�திர�

1.அ�பாசB�திர� (ந) சCைதமட� ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

சCைதமட� ந:�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

122 122

BைகதJ� பா�திமா 

ந:நிைல� ப�ள�அைற எ%. 

(4 ம@<� 5 -� வ.��) 

ெபா�வ!ழா வ!ைளயா�: 

அர"க�, ெத@. ப.தி 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) சCைதமட� ெத@.� ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேதவமா+ அ�ம� ேகாய!9 ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ப�ள�வாச9 

ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) சCைதமட� ேசைனய+ ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) ப�டான�ய+ ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

வ%ணா�.� ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� (ந) ம5��வ+ ெத5 , 

8.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� Bக�மதிய+  ெத5 , 

9.அ�பாசB�திர� (ந) சCைத மட� ேவளா+ ெத5 , 10.அ�பாசB�திர� (ந) 

Bக�மதிய+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

123 123

ெசய!��ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.� 

க��ட� வடப�க�, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) சCைதமட� வட�.�ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேமல ���ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) மாதா"ேகாவ!9 ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) இ9ல�தா+ ெத@. ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) 

இ9ல�தா+ வட�. ெத5, கீழ �� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124

ெசய!�� ேஜாச� உய+நிைல� 

ப�ள�வட�.� க��ட�, 

ம�திய�ப.தி, ேம@. ப�க�, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ெப>ய.ள� காலன� வட�.� ெத5 , 

2.அ�பாசB�திர� (ந) ெப>ய.ள� காலன� ந:�ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� 

(ந) ெப>ய.ள� காலன� ெத@.� ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) 

Oடைலமாடசாமி ேகாவ!9  ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) ெப>ய.ள� 

காலன� , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ெப>ய.ள�  பZேச> , 7.அ�பாசB�திர� 

(ந) ெப>ய.ள� ந:�ெத5 , 8.அ�பாசB�திர� (ந) மாதா"ேகாவ!9 ெத5 , 

9.அ�பாசB�திர� (ந) அ�ப+ ெத5 காேலc ேரா: , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

125 125

ெசய!�� ேஜாச� உய+நிைல� 

ப�ள�வட�ப.தி க��ட�தி9 

ந:ப�க�, கிழ�.� ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேவ:வ+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) சCைத பஜா+ 

, 3.அ�பாசB�திர� (ந) அFயனா+ .ள� ெத@. ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� 

(ந) அFயனா+ .ள� வட�. ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) வ!நாயக+ 

ேகாவ!9 ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ��கிராம�ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� 

(ந) வட�. ��மைனெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

126 126

சிவO�ப!ரமண!ய� 

�வ�க�ப�ள�அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� ேதவமா+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� 

(ந) ேமல�பாைளய� ேமல�ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� 

ேமலரதவ Jதி , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� க�ன� வ!நாயக+ 

ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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127 127

சBதாய நல Gட�10வ� 

வா◌ா◌்: ேமல�பாைளய� 

ெத5, அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� வட�. ரத வ Jதி , 

2.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� ெத@.�ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� 

(ந) தி5ம�சன ேரா: , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�பாைளய� ந:�ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ ரத வ Jதி , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

O�ப!ரமண!யOவாமி ேகாவ!9 ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேமல�பாைளய� கீழரத வ Jதி , 8.அ�பாசB�திர� (ந) ேமலபாைளய� 

ெத@. ரத வ Jதி, ேமலபாைளய� ேமல ரத வ Jதி , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

128 128

ஊரா�சி ஒ�றிய ந:நிைல� 

ப�ள�ெத�ப�க� க��ட�, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ெச".Cத+ ெத@. ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ெச�கல�� ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) நாகல��ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ��ளா".�ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) தி5ம�சன 

ேரா: , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

129 129

ஊரா�சி ஒ�றிய ந:நிைல� 

ப�ள�ந:�ப.தி, ம�திய� 

க��ட�, அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) அட��  B:�. ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

அக2திய+  ேமல ரத வ Jதி , 3.அ�பாசB�திர� (ந) அக2திய+ ச�னதி 

ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ெப5மா� வட�. வ Jதி , 5.அ�பாசB�திர� 

(ந) ேம�:�ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ச"கர+ ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� 

(ந) அக2திய+ கீழ ரத வ Jதி , 8.அ�பாசB�திர� (ந) ச"க+ ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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130 130

ஊரா�சி ஒ�றிய ந:நிைல� 

ப�ள�    ேம@.� க��ட�, 

அ�பாசB�திர�

1.அ�பாசB�திர� (ந) அடவ!யா+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) சCைதமட� 

ேரா:, ெத@. ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ெந�ட��ள� ெத@.� ெத5, 

வட�.�ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ெமய!�ேரா:, ேம�:�ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@. ��மைன� ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

வட�. ��மைன�ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� (ந) 

அட���ெத5,காசிநாத+ேகாவ!9ெத5, ச"க+ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

131 131

ெசய!�� ேஜாச� உய+நிைல� 

ப�ள�வட�.� க��ட�, 

கிழ�.� ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ெந�ட�ள� வட�. ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ெமய!�ேரா: , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ெந�ட��ள� கீழ�ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ெச".Cத+ கீழ� ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) 

ெச".Cத+ வட�.� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

132 132

ெசய!�� ேஜாச� உய+நிைல� 

ப�ள�ேம@. பாக� வட�.� 

க��ட�, அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ����ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) காமா�சி 

அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) �� அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 

, 4.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@. ேதா��� ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) 

வட�. ேதா�� ெத5, இல"கா�த�ம� ேகாய!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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133 133

எ2.�.சி. கிைள ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@.� க��ட� 

ேம@. ப.தி,அ�பாசB�திர�

1.அ�பாசB�திர� (ந) இராமலி"க+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ம5கா9 

ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ெச".Cத+ கீழ� ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� 

(ந) வாkவ+ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) Bக�மதிய+ ெத5 , 

6.அ�பாசB�திர� (ந) வ�ன�ய+ ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� (ந) ம5��வ+ 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

134 134

நகரா�சி அNவலக�ெத@.� 

க��ட�, ேம9ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ெமய!� ேரா: , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ��கிராம� 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

135 135

நகரா�சி அNவலக�வ> 

வlல+ அைற, 

அ�பாசB�திர�..

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேசைனய+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ப�சாய�� 

ேபா+: ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ��கிராம� ேசைனய+ ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ேசைனய+ மாயா%� ேகாய!9 ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

136 136

இC� ெதாட�க�ப�ள�ெத@.� 

க��ட� ேம9ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) யாதவ+ ேமல ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) யாதவ+  

கீழ�ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) க�மாள+ ேமல� ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) பஜைன மட� ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) ராமசாமி 

ேகாவ!9 ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ ரத வ Jதி ெத5 , 

7.அ�பாசB�திர� (ந) ெமய!� ேரா: , 8.அ�பாசB�திர� (ந) யாதவ+ கீழ 

ேம9 ெத5, , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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137 137

இC� ெதாட�க� 

ப�ள�ெத@.�க��ட�, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல ரத வ Jதி , 2.அ�பாசB�திர� (ந) வட�. ரத 

வ Jதி , 3.அ�பாசB�திர� (ந) வட�. மாட வ Jதி , 4.அ�பாசB�திர� (ந) 

சிவ� ேகாவ!9 ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) ஆ+Z பால�த� ெத5 , 

6.அ�பாசB�திர� (ந) அ�ைமய�ப+ ச�னதி ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

138 138

இC� ெதாட�க� 

ப�ள�வட�.�க��ட�, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) கZேச> ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) B�தார�ம� 

ேகாவ!9 B:�. , 3.அ�பாசB�திர� (ந) க�மாள+ ந:� ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) சி.எ�.எ2 ச+Z வட�. ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) 

க�மாள+ கீழ� ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) அ�ப+ ெத5 , 

7.அ�பாசB�திர� (ந) ச�பCத+ ெத5 , 8.அ�பாசB�திர� (ந) காசிநாதசாமி 

ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

139 139

எ2.�.சி கிைள ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@. க��ட� 

கிழ�.� ப.தி, 

அ�பாசB�திர�.

1.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@.ரத வ Jதி , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ஆ+Z 

பால�த� ேரா: , 3.அ�பாசB�திர� (ந) கி5Xண� ேகாய!9 ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) காசிநாதசாமி ேகாய!9 ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) 

ெத�ப�.ள� ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ேசாைல�ர� ேமல�ெத5 , 

7.அ�பாசB�திர� (ந) ேசாைல�ர� ெத@.�ெத5 , 8.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேசாைல�ர� வட�.� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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140 140

தJ+ததபதி ேம9 

நிைல�ப�ள�பண!யாள+க� 

அைற ]ெபா� வ!ழா�க��ட� 

அ�பாசB�திர�

1.அ�பாசB�திர� (ந) Bட�பால� ெத@.� ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

Bட�பால�  ��� காலன� கீழ� ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) Bட�பால� 

வட�.� ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) Bட�பால� Bத9 ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) Bட�பால� ந:� ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

ஆசி>ய+ காலன� , 7.அ�பாசB�திர� (ந) ஆசி>ய+ காலன� 3வ� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

141 141

தJ+ததபதி ேம9 

நிைல�ப�ள�தி5வா:�ைற 

ஆதJன� க��ட� ேம@.� 

ப.தி அ�பாசB�திர�

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேகாவ!9.ள� ேரா: , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ஆசி>ய+  காலன� Bத9 ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ஆசி>ய+ காலன� 

2வ� ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ஆசி>ய+ காலன� 5வ� ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) அ%ணா நக+ , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

142 142

தJ+�தபதி ேம9 

நிைல�ப�ள�தி5வா:�ைற 

ஆதJன� க��ட� கிழ�.� 

ப�க� அ�பாசB�திர�

1.அ�பாசB�திர� (ந) ெமய!�ேரா: , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ேகாய!9.ள� 

ேரா: , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ஆசி>ய+காலன� 3வ� ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ஆசி>ய+காலன� 4வ� ெத5, Bட�பால� வட�. 

காலன�. , 5.அ�பாசB�திர� (ந) ேவலாVதநக+ , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேவலாVதநக+ ���காலன� , 7.அ�பாசB�திர� (ந) ேகாவ!9.ள� ேரா: , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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143 143

அ"க�வா� ைமய�ஊ+�கா: 1.அ�பாசB�திர� (ந) சிவகாமி�ர� ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) வாkவ+ 

ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) த"க�ம� ேகாய!9 ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ஓைட� ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) ேவளாள+ 

ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@. ரத வ Jதி , 7.அ�பாசB�திர� (ந) 

வாnவ+ெத5, ெத@.ரதவ Jதி, காமா�சி அ�ம� ேகாய!9 ெத5. , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

144 144

ேச�O�ப!ரமண!ய� ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�.� க��ட� 

வட�ப.தி ஊ+�கா:

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேசைனய+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ெப5மா� 

ச�னதி� ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) அ�ம� ச�னதி� ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல ரத வ Jதி , 5.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ ரத வ Jதி , 

6.அ�பாசB�திர� (ந) ேகா��ய�ப+ மாடவ Jதி , 7.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேதான���ைற , 8.அ�பாசB�திர� (ந) ெகா9Nைல� ெத5 , 

9.அ�பாசB�திர� (ந) ஆசா>யா+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அைன�� 
வா�காளா+க�

145 145

ேச�O�ப!ரமண!ய� 

ந:நிைல� ப�ள�கிழ�.� 

க��ட� ெத@.� ப.தி 

ஊ+�கா:

1.அ�பாசB�திர� (ந) நாடா+ ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல� காலன� 

ேமல� ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@. காலன� வட�. B:�.� 

ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@. காலன� ந:� ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) ெத@. காலன� ெத@.� ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� 

(ந) ெத@. ேகா�ைட� ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� (ந) பா�பா�.� ேரா: , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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146 146

ேச�O�ப!ரமண!ய� ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�.� க��ட� 

ம�திய� ப.தி ஊ+�கா:

1.அ�பாசB�திர� (ந) வட�. ேகா�ைட� ெத5 , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

வட�.� ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல� காலன� ந:� ெத5 , 

4.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல� காலன� ெத@. ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) 

ேமல� காலன� கீழ� ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ச�கிலியா+ ெத5 , 

7.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ�காலன� வட�. ெத5 , 8.அ�பாசB�திர� (ந) 

கீழ�காலன� ந:�ெத5 , 9.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ�காலன� ெத@. ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

147 147

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.� ப�க� 

வட�ப.தி ேகாவ!9.ள�

1.அ�பாசB�திர� (ந) ப!�ைளயா+ ேகாய!9  ச�னதி ெத5 , 

2.அ�பாசB�திர� (ந) ேதர�� ெத5 , 3.அ�பாசB�திர� (ந) பரமசிவ� 

ேதவமா+ ெத5 , 4.அ�பாசB�திர� (ந) ப!�ைளயா+ ேகாய!9 கீழ� ெத5 , 

5.அ�பாசB�திர� (ந) ெமய!� ேரா: , 6.அ�பாசB�திர� (ந) ேதவமா+ 

ெத5 , 7.அ�பாசB�திர� (ந) ேமலகாலன� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

148 148

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.� ப�க� 

ெத@.�ப.தி ேகாவ!9.ள�

1.அ�பாசB�திர� (ந) ேமல�காலன� பரZேச> , 2.அ�பாசB�திர� (ந) 

ந:�காலன� , 3.அ�பாசB�திர� (ந) கீழ� காலன� , 4.அ�பாசB�திர� (ந) 

நாடா+ ெத5 , 5.அ�பாசB�திர� (ந) ேவளா+ ெத5 , 6.அ�பாசB�திர� (ந) 

���காலன� , 7.அ�பாசB�திர� (ந) ெப5மா� ேகாவ!9 ெத5 , 

8.அ�பாசB�திர� (ந) ந:�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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149 149

ெல�Oமிபதி ந:நிைல� 

ப�ள�ேம@. ப.தி ப!ரதான 

க��ட� க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 1 தி�மராஜசB�திர� ப!�ைளமா+ 

ெத5 , 2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 1 தி�மராஜசB�திர� 

ப!�ைளமா+ ேமல�ெத5 , 3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 1 

தி�மராஜசB�திர� வாண!ய�.� ெத5 , 4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: 

எ% 1 கா�:ம�னா+ேகாவ!9 ெத5 , 5.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 

1 தJZச�பZேச> , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

150 150

ெல�Oமிபதி ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�. ப.தி 

ப!ரதான க��ட� 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 1 ெத@. ரதவ Jதி வடபாக� ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 1 வய9 ெத5 , 3.க9லிைட�.றிZசி 

(ேப) வா+: எ% 1 கரCைத ஆசா>மா+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

151 151

சர2வதி ஆர�ப� 

ப�ள�ப!ரதான அைற 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 1 ராமZசCதிர�ர� ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 2 ேமல�பா�ட நய!னா+�ர� ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+:எ% 2 ேமல மாட வ Jதி , 

4.க9லிைட�.றிZசி ((ேப) வா+:எ% 2 ேமலரதவ Jதி , 5.க9லிைட�.றிZசி 

(ேப) வா+:எ% 2 ெதாCதி வ!ளாக� ெத5 , 6.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: 

எ% 2 வட�. பா�ட நய!னா+�ர� ெத5 , 7.க9லிைட�.றிZசி (ேப) 

வா+:.எ% 2 ைவ�திய�ப�ர� ெத5 , 8.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 

2 .���க9 ெத5 , 9.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+:.எ% 2 வட�. 

மாட�ெத5 , 10.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 2 ெத@. மாட�ெத5 , 

11.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 2 ச�னதி ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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225   அ�பாச��திர� 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

152 152

லலிதா 

ெதாட�க�ப�ள�ேம@.ப.தி 

Bதலிய�ப�ர� ெத5, 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+:.எ% 3 கCத�ப�ர� ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+:.எ% 3 வ Jர�ப�ர� ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+:.எ% 3 Bதலிய�ப�ர� ெத5 , 

4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 3 வ!2வநாத�ர� ெத5 , 

5.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 3 ஏகா�பர�ர� ெத5 , 

6.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 3 O�ரமண!ய�ர� ெத5 , 99.அய9நா: 

அைன�� 
வா�காளா+க�

153 153

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�கிைள�க��ட� கிழ�. 

க��ட�, க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 4 சி�னப�ள�வாச9 ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 4 B2b� வட�. ெப>ய ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 4 பகழி�G�த+ ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

154 154

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�கிைள� 

க��ட� ெத@. க��ட�, 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 4 ெப>ய ப�ள�வாச9 ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா.எ% 4 கீழ சி�ன� ெத5 , 3.க9லிைட�.றிZசி 

(ேப) வா+: எ% 4 ேமல சி�ன� ெத5 , 4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: 

எ% 4 ேமல ைத�கா9 ெத5 , 5.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 4 

B2b� ேம�:� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

155 155

அரO ேம9 

நிைல�ப�ள�ேம@. ப.தி 

வட�.� க��ட� 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 ரய!9ேவ ைல� , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 ஆ�திய� இ9ல�தா+ ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 ேகா�ைடவ!ைள ெத5 , 

4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 நாடா+ கீழ� ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156

அரO ேம9 நிைல� 

ப�ள�கிழ�. ப�க�, ெத@.� 

க��ட�, க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 ஆ�:�த�ைட ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 ெத@. ஆ�:த�ைட ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 .றவ+ காலன� , 

4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 தரக� காலன� , 

5.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 8 ���பZேச> , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

157 157

திலக+ வ!�யாலயா 

ேம9நிைல� ப�ள�அைற 

எ%.12சி, கிழ�. ப�க�, 

க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 5 கரCைத ஆசா>யா+ வடபாக�ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 5 ெவ"கடகி5Xண�ர� ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 கரCைத வ%ணா�.� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

158 158

திலக+ வ!�யாலயா 

ேம9நிைல� ப�ள�அைற 

எ%.22 வ.�� 8o ெத@. 

ப�க� தியாகி O�ப!ரமண!ய 

ஐய+ நிைன$ அைற 

க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 5 கரCைத இட�.� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

159 159

திலக+ வ!�யாலயா 

ேம9நிைல� ப�ள�அைறஎ%.6 

 ேம@. ப.தி, 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 ேம9Bக� , 2.க9லிைட�.றிZசி 

(ேப) வா+: எ% 7 சர�க9ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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225   அ�பாச��திர� 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

160 160

திலக+ வ!�யாலாய ேம9 

நிைல�ப�ள�அைறஎ%. 5 

 வ.�� 11 �2 ேம@. 

க��ட� க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 ��மைன�ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+ எ% 7 �� அ�ம� ேகாய!9 ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 ஈ2வர� ேகாய!9 ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

161 161
�.��.ஏ. 

ெதாட�க�ப�ள�ம�திய�க��ட

�, க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 இ9ல�தா+ ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 ேம9Bக� நாடா+ ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

162 162
�.o.�.ஏ 

ெதாட�க�ப�ள�வட�.� 

க��ட� க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 ேம9Bக� நாடா+ ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

163 163

திலக+ வ!�யாலயா 

ேம9நிை◌ல� ப�ள�அைற 

எ% 20 வ.�� 7� e 

ராமலி"கஐய+ நிைன$ அைற 

க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா.எ% 7 அ�ேப�கா+ ெத@. ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 7 .�ெஷ� ேரா: , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 9 ேமலபjட+ேரா: ம@<� ெவ�ளாள+ 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

164 164

ட$% ப�சாய�� 

அNவலக�ம�திய அைற 

க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (சிஊ) வா.எ% 9 கா+�திைக மட� ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (சிஊ) வா.எ% 9 கீழரதவ Jதி கீ;பாக� , 

3.க9லிைட�.றிZசி (சிஊ) வா.எ% 9 கரCைத ப!�ைளமா+ ெத5 , 

4.க9லிைட�.றிZசி (சிஊ) வா.எ% 9 கரCைத ெச��ப!�ைளமா+ ெத5 , 

5.க9லிைட�.றிZசி (சிஊ) வா.எ% 9 கரCைத வ%ணா�.� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத� கிழ�.� 

க��ட� வட�.� ப.தி எ2 

எ2 ஏ �திய� க��ட� 

க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 10 அக2திய+ ச�னதி ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 10 அக2திய+ ெத@.ேம�:�ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 10 அக2திய+ கீ; ேம�:�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

166 166

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத� கிழ�. 

க��ட� ெத@.� ப.தி �திய 

க��ட�க9லிைட�.றிZசி

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 10 ர2தா கைட�ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 10 அக2திய+ கீழ�ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 10 ச�திர� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

167 167

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந:நிைல�ப�ள�ேம@. 

க��ட� எ2 எ2 ஏ 

வட�.�ப.தி, .மாரேகாவ!9 

கீழ ரதவ Jதி க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா.எ% 11 ச�திர� ெப>யவ Jதி , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 11 ேவ�ப�ய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 11 .மார�ேகாவ!9 கீழரத வ Jதி , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

168 168

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந:நிைல�ப�ள�Oய 

த�ன�ைற$ தி�ட�, 

.மாரேகாவ!9 கீழ ரதவ Jதி 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 11 தளZேச>ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 11 .மார�ேகாவ!9 வட�. ரதவ Jதி , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 11 .மாரேகாய!9 ந:�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

169 169

ஊரா�சி ஒ�றிய ந: நிைல� 

ப�ள�அ%ணா நிைன$ 

க��ட�, ேம@.� ப.தி 

வட�.� க��ட�, 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 ப�டாண!ய+ ெத5 , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 ஆ�திய��ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 ெத@. ைத�கா9 ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

170 170

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந:நிைல�ப�ள�அ%ணா 

நிைன$ அைற, 

�திய�க��ட� கிழ�. ப�க� 

, க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 ஆ�திய� ெத@. ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

171 171

சி�ரா 

ஆர�ப�ப�ள�ேம@.ப.தி, 

மடவ!ளாக� ெத5, 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 அ�கசாைல ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 

ெத5 , 2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 மாதா ேகாவ!9 ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 வட�. ைத�கா9 ெத5 , 

4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 இச�கிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

5.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 வ:க�.� ெத5 , 

6.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 12 வாண!ய�.��ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172

சி�ரா ஆர�ப�ப�ள�கிழ�. 

க��ட� மடவ!ளாக�ெத5, 

க9லிைட.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 13 வட�. கர�ைப , 

2.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 13 ேகா�ைட ப!ராமணா� ெத5 , 

3.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 13 B�தார�ம� ேகாய!9 ெத5 , 

4.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 13 .றி�சி பாைற�ெத5 , 

5.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 11 O�ப!ரமண!ய�ர� ெத5, இட�.� , 

6.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 14 O�ப!ரமண!ய�ர� இட�.� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

173 173

ஊரா�சி ஒ�றிய ந:நிை◌ல� 

ப�ள�அ%ணா நிைன$ 

அைற, ெத@.க��ட�, 

க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 14 மடவ!ளாக� ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

174 174
சBதாய நல�Gட�,  கிழ�. 

ப.தி க9லிைட�.றிZசி.

1.க9லிைட�.றிZசி (ேப) வா+: எ% 14 ேகா�ைடெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

175 175

ஊரா�சி ம�ற 

அNவலக�ெத@. க��ட�, 

WலZசி. க9லிைட�.றிZசி

1.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), WலZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 1ெத@.கர�ைப 

, 2.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), WலZசி (ஊ) ப!ளா� எ%  3 

உN�ப��பாைற , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

176 176
அரO ஆர�ப� ப�ள� ]ெத@. 

க��ட�, WலZசி 

க9லிைட�.றிZசி.

1.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), WலZசி (ஊ) ப!ளா� எ%  8 WலZசி , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�ெத@. க��ட�, 

ெநசவாள+ காலன�, ெத@. 

க9லிைட�.றிZசி

1.ெத@. க9லிைட.றZசி (வ.கி), WலZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 2 

ெச�ப5�திேம: ெபா�மாநக+ , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

178 178

ப�சாய�� 	ன�ய� ஆர�ப� 

ப�ள�ெத@. க��ட� கிழ�. 

ப.தி எ2 எ2 ஏ க��ட� 

ெநசவாள+ காலன� ெத@. 

க9லிைட�.றிZசி

1.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), WலZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 7 ெநசவாள+ 

காலன� , 2.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), WலZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 9 

ெபா�மாநக+ ���காலன� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

179 179

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத@.ப.தி, 

ெபா�ட9. ெத@. 

க9லிைட�.றிZசி

1.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), ெபா�ட9 (ஊ) ப!ளா� 1 கீழ�ெபா�ட9 

வட�.�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

180 180

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�ெத@. ேம@. 

ப.தி, ெபா�ட9. ெத@. 

க9லிைட�.றிZசி

1.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), ெபா�ட9 (ஊ) ப!ளா� 2 கீழ�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

181 181

ஊரா�சிய ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�வட�. ப.தி, ெபா�ட9. 

ெத@. க9லிைட�.றிZசி

1.ெத@. க9லிைட.றிZசி (வ.கி), ெபா�ட9 (ஊ) ப!ளா� 3 ேமல�ெபா�ட9 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

1 2 3 4 5

182 182

ஊரா�சிய ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள��திய� 

க��ட� ேம@.� ப.தி 

மைலயா�.ள�

1.மைலயா�.ள� (வ.கி), மைலயா�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

மைலயா�.ள� , 2.மைலயா�.ள� (வ.கி), மைலயா�.ள� (ஊ) ப!ளா� 

எ% 2 பாடா�ர� ந:�ெத5 , 3.மைலயா�.ள� (வ.கி), மைலயா�.ள� 

(ஊ) ப!ளா� எ% 3 மா�ைடயா+.ள�, ஆல".ள� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

183 183

ெசய!%� ஜா�2 

ஆர�ப�ப�ள�ெத�ப�க� 

க��ட�, ெத�ப.தி, 

ெவ�ள".ள�.

1.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 ெவ�ள".ள� , 

2.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 3.ெவ�ள".ள� 

(வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

184 184
ெசய!%� ஜா�2 

ஆர�ப�ப�ள�வடபாக�, 

ெவ�ள".ள�.

1.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 10 , 2.ெவ�ள".ள� 

(வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 11 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

185 185

அரO ேம9 

நிைல�ப�ள�வட�. க��ட�, 

ெவ�ள".ள�.

1.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 4 ெவ�ள".ள� , 

2.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

186 186
அரO ேம9 நிைல�ப�ள�ந: 

க��ட�, ெத�ப.தி, 

ெவ�ள".ள�.

1.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 6 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

187 187
வ!ேவகானCத+ 

ெதாட�க�ப�ள�   ,வட�. 

க��ட�, ெவ�ள".ள�.

1.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 7 ெவ�ள".ள� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188

வ!ேவகானCத+ 

ெதாட�க�ப�ள�   ,வட�. 

க��ட�, ெவ�ள".ள�.

1.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 12 உ��வான�B�_+ 

, 2.ெவ�ள".ள� (வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 8 , 3.ெவ�ள".ள� 

(வ.கி), ெவ�ள".ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 9 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

189 189

கிராம� ப�சாய�� 

அNவலக�மa��"ஹா9, 

கி>ய�மா��ர�

1.மானாபரந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (வ.ஊ) ப!ளா� எ% 1  

மானாபரந9E+ , 2.மானாபரந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� 

எ% 2 க�க� காலன� , 3.மானாபரந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) 

ப!ளா� எ% 3 சீதப@பந9E+ , 4.ெத�தி5�வன� (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ 

(ஊ) ப!ளா� எ% 4 ெத� தி5��வன� , 5.கி>ய�மா��ர� 

(வ.கி),அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 12 ஆ�த"கைர மற�.��ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

190 190

இC� ந: நிைல�ப�ள�ெத@. 

க��ட�, அ>ேகசவந9E+

1.அ>ேகசவந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 5 

அ>கி5Xண� ேகாவ!9 ெத5 , 2.கி>ய�மா��ர� (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ 

(ஊ) ப!ளா� எ% 8 கி>ய�மா��ர� , 3.கி>ய�மா��ர� (வ.கி), 

அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 9 கீழகிராம� மாட வ Jதி , 

4.கி>ய�மா��ர� (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 11 பாைறய� 

ப�மநாப�ர� காலன� , 5.அ>ேகசவந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) 

ப!ளா� எ% 5 அ>கி5Xண� ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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191 191

கமி�� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.�க��ட�, 

ெத�ப.தி, கி>ய�மா��ர�.

1.அ>ேகசவந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 6 

ேதா���ெத5 , 2.அ>ேகசவந9E+ (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� 

எ% 7 ேகாலிய+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

192 192

கமி�� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�.�க��ட� 

வட�.ப.தி, கி>ய�மா��ர�.

1.கி>ய�மா��ர� (வ.கி), அ>ேகசவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 10 Bகமதிய+ 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

193 193

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�ெத@.க��ட�, 

தி5��ைடம5_+.

1.தி5��ைடம5_+ (வ.கி), தி5��ைடம5_+ (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

தி5��ைடம5_+ , 2.தி5��ைடம5_+ (ஊ) ப!ளா� எ% 2 

தி5��ைடம5_+ , 3.தி5��ைடம5_+ (ஊ) ப!ளா� எ% 3 

தி5��ைடம5_+ , 4.தி5��ைடம5_+ (ஊ) ப!ளா� எ% 4 சீதப@பந9E+ , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

194 194

கேஜCதிர வரத� ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�. ப.தி, 

அ�தாளந9N+.

1.அ�தாளந9E+ (வ.கி), அ�தாளந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 5 அ�தாளந9E+ 

, 2.அ�தாளந9E+ (வ.கி), அ�தாளந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 6 

ேகா�ைட�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195

iலக 

க��ட�ராஜ.�தாலேப>, 

அ�தாளந9N+.

1.அ�தாளந9E+ (வ.கி), அ�தாளந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 7 

ெகா�டார�.றிZசி , 2.அ�தாளந9E+ (வ.கி), அ�தாளந9E+ (ஊ) ப!ளா� 

எ% 8 ராஜ.�தால�ேப> ெத@. ெத5 , 3.அ�தாளந9E+ (வ.கி), 

அ�தாளந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 9 ராஜ.�தால�ேப> வட�.�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

196 196

பாரதியா+ அரO 

ேம9நிைல�ப�ள�அைறஎ%.8, 

கிழ�. க��ட�, வட�. 

ப!ளா� ேம@. ப�க�, 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 த�ப!ரா� காலன� ெத@. ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 த�ப!ரா� காலன� வட�. ெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 நய!னா+ காலன� ெத@. ேம�:� ெத5 , 

4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 நய!னா+ காலன� வட�. ேம�:�ெத5 , 

5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 நய!னா+ காலன� அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 

, 6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 நய!னா+ காலன� அ�ம� ேகாவ!9 

வட�.�ெத5 , 7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 நய!னா+ காலன� 

ெப5மா� ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197

பாரதியா+ அரO 

ேம9நிைல�ப�ள�அைறஎ%.7 

கிழ�. க��ட�, ேம@. 

க��� வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 இலவ� காலன� வட�. ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 இலவ� காலன� ேமலெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 இலவ� காலன� ெத@. ெத5 , 

4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 இலவ� காலன� கீழ�ெத5 , 

5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 2 கள��காலன� ேம�:�ெத5 , 

6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 கீழரதவ Jதி , 7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: 

எ% 1 ெத@. மாட� ெத5 , 8.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 ெத@.ரத 

வ Jதி , 9.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 OCதரராஜ ெப5மா� ச�னதி 

ெத5, அ%ணாநக+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

அைன�� 
வா�காளா+க�

198 198

பாரதியா+ அரO 

ேம9நிைல�ப�ள�அைறஎ%.12 

ேம@.�க��ட� வட�.� 

ப.தி, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 ெத@. ரத வ Jதி , 2.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 3 வட�. B:�.ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 

ெத@. B:�.ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+:.எ% 3 ஆ+.சி. வட�. 

ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 ஆ+.சி. ெத@. ெத5 , 

6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 அCேதாண!யா+ வட�. ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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1 2 3 4 5

199 199

பாரதியா+ அரO 

ேம9நிைல�ப�ள�அைறஎ%.4, 

ேம@. க��ட�, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 அCேதாண!யா+ ெத@. ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 த"க�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 B�தார�ம� ேகாவ!9 ேமலB:�. 

ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 3 B�தார�ம� ேகாவ!9 கீழ 

B:�. ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 Hமிநாதசாமிேகாய!9 

ெத�ப�.ளெத5 , 6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 வட�.ரத வ Jதி , 

7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 அFயனா+ெத5, ெத@. சC� 

B�தார�ம� ேகாவ!9 ெத5. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200

சகாய E+� அCேதாண! ந: 

நிைல�ப�ள�ெத�ப.தி, 

ப!ரதான க��ட�, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 பால�த� வ!நாயக+ ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 மாதா ச�னதி ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 4 க�டைள� ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 சா�: 

பால� ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 அழகியந�ப! B:�. 

ெத5 , 6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 ப"களா கைட பஜா+ ெத5 , 

7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 கைடய�ம� ச�னதி ெத5 , 

8.வ Jரவந9E+ (ேபா) வா+: எ% 4 ப�ரகாள�ய�ம� ேகாவ!9 ெத@. ெத5 

, 9.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 ப�ரகாள�ய�ம� ேகாவ!9 வட�. ெத5 

, 10.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 ப�ரகாள�ய�ம� ேகாவ!9 ந:�ெத5 , 

11.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 ப�ரகாள�ய�ம� ேகாவ!9 கிழ�. ெத5 

, 12.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 4 பO�ெபா� ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 

, 13.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 5 ஊ+l;Cத வ!நாயக+ ேகாவ!9 

ெத5,வாண!ய+ந:�ெத5,காள� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201

பாரதியா+ அரO ேம9 

நிைல�ப�ள�அைற எ%.4, 

ெத@. க��ட�, வ Jரவந9E+

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 5 ெச%பகவ9லிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 5 பைழய கிராம� ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ 

(ேப) வா+: எ% 5 ேமல�கைடபஜா+ ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: 

எ% 5 ெச%பகவ9லிய�ம� ேகாவ!9 ேமல�ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 6 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 19 வட�. ெத5 , 

6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 6 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!929 

வட�.ெத5, ப�டா>ய+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

202 202

�ன�த ஜான2 ஆசி>ய+ 

பய!@சி ப�ள�அைற எ%.1, 

கிழ�.ப.தி, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 6 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 39 

வட�. ெத5 , 2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 6 வ%�மைலயZசிய�ம� 

ேகாவ!9 39 ெத@. ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 6 

வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாய!9 29 ெத@. ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 7 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 49 வட�. ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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203 203

�ன�த ஜான2 ஆசி>ய+ 

பய!@சி ப�ள�அைற எ%.2, 

ேம@. ப.தி வ Jரவந9E+

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 7 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 59 

வட�. ெத5 , 2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 7 வ%�மைலயZசிய�ம� 

ேகாவ!9 69 வட�. ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 7 

வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 49 ெத@. ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 7 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 59 ெத@. ெத5 , 

5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 7 ஆவண! Wலவ!நாயக+ ேகாவ!9 ெத5 , 

6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 7 சீன�யா�ர� கீழ� ெத5 , 7.வ Jரவந9E+ 

(ேப) வா+: எ% 7 சீன�யா�ர� ேமல� ெத5 , 8.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: 

எ% 7 வ!ேவகானCத�ர� ேரா: , 9.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 7 

ப�டா>யா+ 49 ெத@.�ெத5, வ!ேவகானCத�ர� வட�.�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

204 204

�ன�த ஜா�2 ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�. ப.தி 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 8 க�பள�த�ம� ச�னதி�ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 8 வ%�மைலயZசிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 

, 3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 8 க�பள�த�ம� ேகாவ!9 ெத@.�ெத5 

, 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 8 க�பள�த�ம� ேகாவ!9 ேமல�ெத5 , 

5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 8 க�பள�த�ம� ேகாவ!9 ந:�ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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205 205

�ன�த ஜா�2 ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@.ப.தி, 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 8 க�பள�த�ம� ேகாவ!9 வட�. ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 9 ெத@. ேம�:�ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ 

(ேப) வா+: எ% 9 வட�. ேம�:� ெத5, யாதவ+ெத5, யாதவ+ ெத@. 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

206 206

ஊரா�சி ஒ�றிய ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@. க��ட�, 

ரய!9ேவ பjட+ேரா:, 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 9 பஜைனமட� ச�னதி� ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 நாக+ ச�னதி ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 9 இCதிரா நக+ , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 10 அக�திய+ 

ேகாய!9 ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 ஊ+�கா: ேரா: , 

6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 1 .��காலன� , 7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: 

11 ராஜி?காCதி நக+ , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

207 207

ஊரா�சி ஒ�றிய ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�. ப.தி, 

ரய!9ேவ பjட+ ேரா:, 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 10 ெர"கநாதOவாமி ேகாய!9 ெத@. ெத5 

, 2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 9 ெப>யா+ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 9 ெத@. ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 9 பO�ெபா� 

ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 10 

அைன�கைர ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5, தியாகராஜநக+, ேகா�ைடவாச9 

ெத5. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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208 208

ஊரா�சி ஒ�றிய ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@. ப�க�, 

கிழ�. க��ட�, ரய!9ேவ 

பjட+ ேரா:, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 ேகா�ைடவாச9 காலன� , 2.வ Jரவந9E+ 

(ேப) சேவாய!ர+ ேகாய!9 ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 

ரய!9ேவ பjட+  ேரா: , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 அ�ேப�கா+ 

ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 தி5வ�Dவ+ நக+ , 

6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 .���காலன� ெத@. ெத5 , 

7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 11 காCதி நக+ , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

209 209

ஊரா�சி ஒ�றிய ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@. க��ட� 

ெத�ப.தி, ரய!9ேவ பjட+ 

ேரா:, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 12 O�ைபயா ெடFல+ ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 12 ப�ள�வாச9 வட�. ெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 12 ப�ள�வாச9 ெத@. ெத5 , 

4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 12 ெத@. பஜா+ ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 12 ெர"கநாத Oவாமி ச�னதி ெத5 , 6.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 12 வாைழ�ேதா�ட� ெத5 , 7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 12 

அைன�கைரய�ம� ேகாய!9 ெத5 , 8.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 12 

கைடய�ம�ேகாய!9 கீ; B:�. ெத5 , 9.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 

12 .���காலன�ெத5 , 10.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 9 ெர"கநாதசாமி 

ேகாய!9 வட�. ெத5 , 11.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 10 ைத�கா9 

ெத5, .���காலன�, பஜைன மட� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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210 210

தி5ஞானச�பCத+ ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@. க��ட�, 

கிழ�. ப�க�, வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 O�ப!ரமண!ய�ர� ெத5 , 2.வ Jரவந9E+ 

(ேப) வா+: எ% 13 பாரதி நக+ , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

211 211

தி5ஞானச�பCத+ ந: 

நிைல�ப�ள�ந: ப�க� 

ேம@. க��ட� வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 மாதாேகாவ!9 வட�.�ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 மாதாேகாவ!9 ெத@.ெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 ப!�ைளயா+ேகாவ!9 ெத5 , 

4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 O�ப!ரமண!ய Oவாமி ேகாவ!9 ச�னதி 

ெத5, ��மைன ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

212 212

�.�.�.ஏ. ெதாட�க�ப�ள��திய 

க��ட�, கிளா�.ள�, 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 14 வ.உ.சித�பரனா+ ெத5 , 2.வ Jரவந9E+ 

(ேப) வா+: எ% 14 தி5ஞான ச�பCத+ ெத5 , 3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: 

எ% 14 நாராயண.5 வட�. ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 14 

நாராயண.5 ெத@. ெத5 , 5.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 14 ச+Z ெத5 

, 6.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 14 O�ரமண!யOவாமி ேகாய!9 ெத5 , 

7.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 க5�பசாமி ேகாய!9 வட�. ெத5 , 

8.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 13 க5�பசாமி ேகாய!9 ெத@. ெத5, 

O�ப!ரமண!ய�ர� ெத5. , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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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

213 213

தி5ஞானச�பCத+ 

ந:நிைல�ப�ள�வட�. 

க��ட�, ேம@. ப�க� 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 15 கிளா�.ள� கிழ�. ெத5 , 

2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 15 கிளா�.ள� வட�. ெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 15 கி5Xண� ேகாவ!9 வட�. ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

214 214

தி5ஞானச�பCத+ 

ந:நிைல�ப�ள�வட�. 

க��ட�,  கிழ�. க��ட� 

வ Jரவந9E+.

1.வ Jரவந9E+ (ேப) வா.எ% 15 சீன�வாச�ெப5மா� ேகாவ!9 வட�. ெத5 

, 2.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 15 ேகாபாலகி5XணFய+ ெத5 , 

3.வ Jரவந9E+ (ேப) வா+: எ% 15 நாV: ெத5 , 4.வ Jரவந9E+ (ேப) 

வா+: எ% 15 சீன�வாச�ெப5மா� ச�னதி�ெத5, நாராயண.5 

ெத@.�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

215 215
�.�.�.ஏ. 

 ெதாட�க�ப�ள�ெர��யா+�ர�,

 ெத@.வ Jரவந9N+

1.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி), ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) ப!ளா�எ% 4 

ெர��யா+�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

216 216
அ"க�வா� க��ட� 

,ெர��யா+�ர�, 

ெத@.வ Jரவந9N+

1.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி), ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) ப!ளா�எ% 4 

ெர��யா+�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

217 217

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�அழக�ப�ர�. 

ெத@. வ Jரவந9E+

1.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி), ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

அழக��ர� , 2.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி), ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) ப!ளா� 

எ% 2 ெச".ள� , 3.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி), ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) 

ப!ளா� எ% 3 ெத@. வ Jரவந9E+ , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218

ஊரா�சி ஒ�றிய ந:நிைல� 

ப�ள��_+ ெத@. வ Jரவந9E+

1.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி),ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 5 �_+ , 

2.ெத@. வ Jரவந9E+ (வ.கி), ெத@. வ Jரவந9E+ (ஊ) ப!ளா� எ% 6 

ெத@. கா5.றிZசி , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

219 219

ஊரா�சி ம�ற 

அNவலக�ப!ரதான க��ட�, 

���.�.

1.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) ெசௗராX�ரா ேமல� ெத5 , 2.���.� 

(வ.கி), ���.� (ஊ) ெர"கசாமி ேகாய!9 ெத5 , 3.���.� (வ.கி), ���.� 

(ஊ) ெசௗராX�ரா ெத@. ெத5 , 4.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) 

ெசௗராX�ரா கீழ� ெத5 , 5.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) ப%டார�.�� 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

220 220

கணபதி 

ெதாட�க�ப�ள�(ப!ரதானக��ட

�) ���.�.

1.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) யாதவா+ ெத@.� ெத5 , 2.���.� (வ.கி), 

���.� (ஊ) யாதவா+ வட�.� ெத5 , 3.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) 

B�ப!டாதிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 4.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) கைட� 

ெத5 , 5.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) ந:� ெத5 , 6.���.� (வ.கி), 

���.� (ஊ) ெச9ல�ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 7.���.� (வ.கி), 

���.� (ஊ) ெத@.� ெத5 , 8.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) 6 � ந�ப+ 

ேரா: , 9.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) ெமய!�ேரா:, ���காலன� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221

�.�.�ஏ. 

 ெதாட�க�ப�ள�(���க��ட�) 

���.�

1.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) ���காலன� , 2.���.�(வ.கி), ���.� (ஊ) 

நாடா+ ெத@. ெத5 , 3.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) நாடா+ வட�. ெத5 

, 4.���.� (வ.கி), ���.�(ஊ) உ�பார�காலன� , 5.���.� (வ.கி), ���.� 

(ஊ) சேவா>ய+ ேகாய!9 ெத5 , 6.���.� (வ.கி), ���.� (ஊ) இCதிரா 

காலன� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

222 222

இC� ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�.�ப.தி 

வட�. ப�க�, வட�.� 

கா5.றிZசி.

1.வட�. கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 1 , 

2.வட�.கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 2 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

223 223

இC� ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�.�ப.தி 

ெத@. ப�க�, வட�.� 

கா5.றிZசி.

1.வட�. கா5.றிZசி (வ.கி),வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 3 , 

2.வட�. கா5.றிZசி (வ.கி),வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� எ% 4 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

224 224
கமி�� அ>சன 

ெதாட�க�ப�ள�வட�. 

கா5.றிZசி

1.வட�. கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� 5 , 2.வட�. 

கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� 6 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

225 225

கமி�� அ>சன 

ெதாட�க�ப�ள�ேம@. 

க��ட� வட�. ப�க�, 

 வட�.�கா5.றிZசி

1.வட�. கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� 7 , 2.வட�. 

கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� 8 , 3.வட�. 

கா5.றிZசி (வ.கி), வட�. கா5.றிZசி (ஊ) ப!ளா� 9 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

226 226

கமி�� அ>சன 

 ஆர�ப�ப�ள�ெச%பகவ9லி 

அ�ம� ேகாவ!9 காலன�, 

ெத@. அ>யநாயகி�ர�.

1.ெத@. அ>யநாயகி�ர� (வ.கி), ெத@. அ>யநாயகி�ர� (ஊ) ப!ளா� 1 , 

2.ெத@. அ>யநாயகி�ர� (வ.கி), ெத@. அ>யநாயகி�ர� (ஊ) ப!ளா� 2 , 

3.ெத@. அ>யநாயகி�ர� (வ.கி), ெத@. அ>யநாயகி�ர� (ஊ) ப!ளா� 3 , 

4.ெத@. அ>யநாயகி�ர� (வ.கி), ெத@. அ>யநாயகி�ர� (ஊ) ப!ளா� 4 , 

5.உதயமா+தா%ட�ர� (வ.கி), ெத@. அ>யநாயகி�ர� (ஊ) ப!ளா� 5 

உதயமா+�தா%ட�ர� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

227 227
ஊரா�சி ஒ�றிய ]ந: 

நிைல�ப�ள�(வட�.�ப.தி) 

Gன�	+.

1.Gன�	+ (வ.கி), Gன�	+ (ஊ) ப!ளா� 1 , 2.Gன�	+(வ.கி), Gன�	+ (ஊ) 

ப!ளா� 2 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

228 228
ஊரா�சி ஒ�றிய ]ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@.�ப.தி 

Gன�	+.

1.Gன�	+ (வ.கி), Gன�	+ (ஊ) ப!ளா� 3 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

229 229
ஊரா�சி ஒ�றிய ]ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�.�ப.தி, 

Gன�	+.

1.Gன�	+ (வ.கி), Gன�	+ (ஊ) ப!ளா� 4 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

230 230
ஊரா�சி ஒ�றிய ]ந: 

நிைல�ப�ள�ம�திய� ப.தி, 

Gன�	+.

1.Gன�	+ (வ.கி), Gன�	+ (ஊ) ப!ளா� 5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

Page 60 of 84



 38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
225   அ�பாச��திர� 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

கமி�� ந: 

நிைல�ப�ள�கிழ�.� ப.தி 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 1 ப�தப!>ய� ெத5 , 2.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 1 ெச9லிபாைற ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 

1 Wல�ேகாவ!9 ெத5 , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 1 

வட�.நாலாC ெத5 , 5.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 1 ெத@.நாலாC 

ெத5 , 6.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 1 ேதசபC� ெத5 , 

7.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 3 கைடய� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

232 232

கமி�� ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@. க��ட� 

ேம@.� ப.தி ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 3 பாரதிதாச� ெத5 , 2.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 4 ேமலநாலாC ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 

1 B�ப!டாதிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 4.ேசர� மகாேதவ! (சிஊ) வா.எ% 1 

ப�ேட9 ெத5 , 5.ேசர� மகாேதவ! (சிஊ) வா+:.எ% 2 அ�மநாத� 

ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

233 233

கமி�� ந: 

நிைல�ப�ள�வட�.� ப�க� 

கிழ�.� ப.தி ேசர�மகாேதவ!

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 2 வ!ேவகானCத+ ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 2 கீழநாலாC ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 3 லா9பக_+ சா2தி> ெத5 , 4.ேசர�மகாேதவ! (ஊ) 

வா+: எ% 4 B:�. ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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234 234

கமி�� ந: 

நிைல�ப�ள�வட�.� ப.தி 

ேம@. க��ட� 

ேசர�மகாேதவ!

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 4 பைழயகிராம� ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 5 ராமசாமி ேகாவ!9 ெத5 , 

3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 2 சCதனமா>ய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 2 தி5�H+ .மர� ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

235 235

கமி�� அ>சன ெதாட�க� 

ப�ள�ெத@.� ப.தி, 

O%ணா���க9ெத5, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+:.எ% 5 ராமசாமி ேகாவ!9 ெத@. ரத வ Jதி , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 5 ராமசாமி ேகாவ!9 ேமல ெத@.� 

ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 5 ராமசாமிேகாவ!9 ேமல 

வட�. ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

236 236

கமி�� அ>சன 

ெதாட�க�ப�ள�ெத@.� ப.தி, 

O%ணா���க9ெத5, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+:.எ% 6 O%ணா���க9 ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 6 ெபாழி�கைர ஆ+.எ2.எ காலன� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

237 237
இC� நாடா+ ஆர�ப� 

ப�ள�ெபாழி�கைர வட�.� 

ப.தி ேசர�மகாேதவ!

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 6 ெப5மா�ேகாவ!9 ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 6 காமராஜ+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

238 238

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க�ப�ள�.கீழ Bத9 

ெத5 வட�.ப.தி ேம@. 

க��ட� ேசர�மகாேதவ!

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 7 கீழந:�ெத5 , 2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) 

வா+: எ% 8 ��தார�கைட ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 8 

ெச�ைன ராஜ�ர� ெத5 , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 8 ��தார� 

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

239 239

ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க� 

ப�ள�.ேம@. க��ட�, ெத@. 

ப.தி, ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 7 Bத9ெத5 , 2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) 

வா+: எ% 7 ந:�ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 7 

Wணா�ெத5 , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 7 ேமல ந:�ெத5 , 

5.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 7 பாரதியா+ ெத5 , 6.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 8 எ�.ேக.�. ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

240 240

B2லி� கமி�� 

உய+நிைல�ப�ள�வட�.க��ட

�, கிழ�. ப.தி, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 11 வட�.ேரா�:� ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 11 ஆசா� ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) 

வா+: எ% 11 காய!ேத மி9ல� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

241 241

B2லி� கமி�� 

உய+நிைல�ப�ள�வட�.க��ட

�, ேம@. ப.தி, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 9 ைவ�தி கீழவ Jதி , 2.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 9 ைவ�தி வட�. வ Jதி , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: 

எ% 9 ைவ�தி ெத@. வ Jதி , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 9 ைவ�தி 

ேமலவ Jதி , 5.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 9 ஒ�ப!லா��ர� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

242 242
B2லி� கமி�� 

உய+நிைல�ப�ள�கிழ�.�ப.தி,

 ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 11 ப�ள�வாச9 ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 11 ரய!9ேவ ைல� ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

Page 63 of 84



 38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
225   அ�பாச��திர� 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¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

243 243

B2லி� கமி�� உய+ 

நிைல�ப�ள�ேம@. ப.தி, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 ெச9லி�ர� ெத5 , 2.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+:.எ% 12 திலக+�ர� ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 

12 வ.உ.சி.ெத5 , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 தி5.வ!.க.ெத5 , 

5.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 ேமலக%டவள$ ெத5 , 

6.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 ஆல�� ெத5 , 7.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 12 காவா"கைர ெத5 , 8.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 

12 கீழக%டவள$ ெத5 , 9.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 

ஆல�மண! நக+, ச�தியW+�தி ெத5, மாதா ெபா�நக+ , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

244 244

ஆ+.சி. ந: 

நிைல�ப�ள�ெத@. ப!ளா�, 

கிழ�.� ப�க�, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+:.எ% 12 ஆல�� ெத5 , 2.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 12 ஆல� ���காலன� , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: 

எ% 12 ஆல� அ5Cததிய+ெத5 , 4.ேசர� மகாேதவ! (ேப) வா+:.எ% 12 

ம9லிைக நக+ , 5.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 அ%ணாநக+ , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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245 245

ஆ+.சி. ந: 

நிைல�ப�ள�ேம@. ப.தி, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 12 எ�.ஜி.ஆ+.நக+ வ J�: வசதிவா>ய 

.�ய!5�� , 2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 9 ைவ�தி கைட�ெத5 , 

3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 9 அனவரதந9E+ ெத5 , 

4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 9 ராஜாஜி ெத5 , 5.ேசர�மகாேதவ! (ேப) 

வா+: எ% 12 2கா� கிராேமாதயா நி<வன� , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

246 246

ஆ+.சி. ந: 

நிைல�ப�ள�ெத�கிழ�. 

க��ட�, ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 தி5வ�Dவ+ ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 க�ப+ ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) 

வா+: எ% 10 மாவ� கீழ�ெத5 , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 

மாவ� ேமல�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

247 247

ஆ+.சி. ந: 

நிைல�ப�ள�ெமய!� க��ட� 

ROOM NO.7A கிழ�. ப.தி, 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 அரச� ெத�பாக� ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 அரச� ெத@.� ெத5 , 

3.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 அரச� வட�.� ெத5 , 

4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 லாலாமியா� 

ெத5,அரசர�4வ�ெத5, அரசர� 1வ� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

248 248

ஆ+.சி. ந: நிைல�ப�ள�ெத� 

ப!>$ (ேம@.), 

ேசர�மகாேதவ!.

1.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 �ன�த அ�ன�மா� ெத5 , 

2.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: எ% 10 அ�ேப�கா+ ெத5 , 3.ேசர�மகாேதவ! 

(ேப) வா+: எ% 10 ச�தியW+�தி காலன� , 4.ேசர�மகாேதவ! (ேப) வா+: 

எ% 10 lர�ப�ர� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

249 249

ராமேசஷFய+ 

ேம9நிைல�ப�ள�ம�திய�க��

ட� ம�திய� ப.தி ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 14 டா�ட+ இராதாகி5Xண� ெத5 , 

2.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 1 வ.உ.சி. ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 1 தி5வ�Dவ+ ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 1 தி5வ�Dவ+ 

ெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 1 எ�.ஜி.ஆ+ நக+ , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

250 250

ராமேசஷFய+ 

ேம9நிைல�ப�ள�ேம@. 

க��ட�, ெத@.�ப.தி, 

ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 தி5.வ!.க. ெத5 , 2.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 13 ���.� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 தியாகராஜ+ ெத5 

, 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 14 வாOகிெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 2 தCைத ெப>யா+ ெத5 , 6.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 4 

இச�கிய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

251 251

ராமேசஷFய+ 

ேம9நிைல�ப�ள�வட�. 

���க��ட� ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 3 ம5�பா%�ய+ ெத5 , 2.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 3 ந�ப!ராஜ� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 3 அறிஞ+ 

அ%ணா ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 3 பாரதியா+ ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

252 252

ராமேசஷFய+ 

ேம9நிைல�ப�ள�வட�. 

���க��ட� ேம@. அைற, 

ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 3 அ%ணாநக+ �� காலன� , 2.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 4 அ�ைன மண!ய�ைம ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 4 

தி5நJலக%ட+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

253 253

ராமேசஷFய+ 

ேம9நிைல�ப�ள�ப!ரதான 

க��ட�, வட�.�ப.தி, 

ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 B�த�மா� ெத5 , 2.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 10 ேகாகேல ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 10 ேந5ஜி 

ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ%10 பாரதிதாச� ெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 13 அக2திய+ ெத5 , 6.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 

இள"ேகாவ�க� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

254 254

ராமேசஷFய+ 

ேம9நிைல�ப�ள�ேம@. 

க��ட� வட�.� ப.தி 

ப�தமைட

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 ேமலரதவ Jதி , 2.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 

9 தி�� O9தா� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 காய!ேத மி9ல� 

ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 10 அ�ைன நாக�மா� ெத5 , 

5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 அ�ேப�கா+ நக+ 1� ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

255 255

ேபTரா�சி 

அNவலக�ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 வட�. ரத வ Jதி , 2.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 5 கீழரதவ Jதி , 3.ப�தமைட  (ேப) வா+: எ% 9 வ!ேவகானCத+ ெத5 , 

4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 ெத@.ரதவ Jதி வடப�தி , 5.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 8 ப�ள�வாச9 வட�. ெத5 , 6.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 7 

ப�ள�வாச9 கீழ Bத9 ெத5 , 7.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 7 ப�ள�வாச9 

கீழ 2� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

256 256

ஊரா�சி ஒ�றிய �வ�க� 

ப�ள�ெத@. ���க��ட� 

ப�தமைட

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 7 ப�ள�வாச9 கீழ 3� ெத5 , 2.ப�தமைட 

(ேப) வா+: எ% 7 ப�ள�வாச9 கீழ 4� ெத5 , 3.ப�தமைட(ேப) வா+: எ% 

8 ப�ள�வாச9 ெத@.ெத5 , 4.ப�தமைட(ேப) வா+: எ% 8 ப�ள�வாச9 

ேமல�ெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 15 சிவானCதா ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

257 257

ேபTரா�சி அNவலக�வட�. 

���க��ட� ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 அ�ேப�கா+ நக+ 2� ெத5 , 2.ப�தமைட 

(ேப) வா+: எ% 11 அ�ேப�கா+ நக+ 3� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 11அ�ேப�கா+ நக+ 4� ெத5 , 4.ப�தமைட  (ேப) வா+: எ% 11 

அ�ேப�கா+ நக+ 5� ெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 8 காCதி நக+ 

வட�. 1� ெத5 , 6.ப�தமைட  (ேப) வா+: எ% 8 காCதி நக+ 2� ெத5 , 

7.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 7 காCதி நக+ 2� கீழெத5 , 8.ப�தமைட (சிஊ) 

வா+: எ% 7 காCதி நக+ 3� ெத5 , 9.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 7 

ெத@.ரதவ Jதி ெத�ப�தி , 10.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 8 கள�கா: 

எ9.எ�.ேரா: கீழ�ற� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

258 258

அரO மகள�+ ேம9 நிைல� 

ப�ள�பைழய� க��ட� 

ெத@.� ப.தி ப�தமைட

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 6 அ�ேப�கா+ நக+ 6� ெத5 , 2.ப�தமைட 

(ேப) வா+: எ% 6 அ�ேப�கா+ நக+ 7� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 7 காCதி நக+ 4� ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 8 ப�ள�வாச9 

5� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

அரO மகள�+ ேம9 நிைல� 

ப�ள�பைழய� க��ட� 

வட�.� ப.தி ப�தமைட

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 8 சி�னமN�காமலி கீழ�ெத5 , 2.ப�தமைட 

(ேப) வா+: எ% 8 கா�:பாவா ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 8 

மண!ேமகைல வட�. ெத5 , 4.ப�தமைட (சிஊ) வா.எ% 8 மண!ேமகைல 

ெத@. ெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 8 சி�னமN�காமலி 

ேமல�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

260 260

சBதாய நல�Gட�ப�தமைட. 1.ப�தமைட (ேப) ச�பCத+ ேமல�ெத5 , 2.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 

ச�பCத+ ந:� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: .எ% 9 ச�பCத+ கீழ� ெத5 

, 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 10 ம"களா ேமல�ெத5 வடப�தி , 

5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 10 ேகாபால� ேமல� ெத5 , 6.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 10 ேகாபால� கீழ�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

261 261

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�ெத@.� 

க��ட�, ப�தமைட.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 10 .%டலேகசி ெத5 , 2.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 10 ம"களா கீழ�ெத5 வடப�தி , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 

10 உைமயா� ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 ம"ைகய+�கரசி 

வட�. ெத5 , 5.ப�தமைட  (ேப) வா+: எ% 11 வைளயாபதி ெத5 

ெத�ப.தி , 6.ப�தமைட  (ேப) வா+: எ% 12 தர.நாG+ ெத5 , 

7.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 வைளயாபதி வடப�தி , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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262 262

அரO மகள�+ ேம9 

நிைல�ப�ள�ம�திய� க��ட� 

வட�.� ப.தி அைற எ% - 1 

ப�தமைட

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 9 ���.� மாண!�கவாசக+ ெத5 , 

2.ப�தமைட  (ேப) வா+: எ% 9 ���.� கைலவாண+ ெத5 , 3.ப�தமைட 

(ேப) வா+: எ% 11 ம"கல� கீழ�ெத5 ெத�ப.தி , 4.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 11 சிரா2தJ� ெத5 , 5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 

ைத�கா9 ெத5 , 6.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 கன�வா�கா� ெத5 , 

7.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 சி�ன அகம� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

263 263

அரO மகள�+ ேம9 

நிைல�ப�ள�ம�திய� க��ட� 

ெத@.� ப.தி அைற எ% 

2ப�தமைட

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 11 அகம� மைர�காய+ ெத5 , 2.ப�தமைட 

(ேப) வா+: எ% 11 மண!B�தா+ .ள� , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 12 

B�� ெப5மா� ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 12 .ள�த� ெத5 , 

5.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 12 அ>�� அகம� ெத5 , 6.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 12 காத+மaரா� ரா$�த+ ெத5 , 7.ப�தமைட (ேப) மறவ+ 

காலன� (காமராஜ+ காலன�) , 8.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 12 அகம� 

ைமதJன ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

264 264

இC� ெதட�க�ப�ள�கிழ�. 

ேம@.� க��ட�, 

க>l;Cதம"கல�.

1.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 இராஜாஜி ெத5 , 2.ப�தமைட (ேப) வா+: 

எ% 13 வ.உ.சி. ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 மCைத ெத5 , 

4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 ந:�ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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265 265

இC� 

 ெதாட�க�ப�ள�ேம@.� 

க��ட�, க>l;Cதம"கல�.

1.ப�தமைட (சிஊ) வா+: எ% 13 ெத@. ரதவ Jதி ெத��ற� 4� ெத5 , 

2.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 ெஜகஜJவ�ரா� ெத5 , 3.ப�தமைட (ேப) 

வா+: எ% 13 க%ணகி ெத5 , 4.ப�தமைட (ேப) வா+: எ% 13 இCதிர� 

ெத5, ெத@. ரத வ Jதி 2வ� ெத5, பO�ெபா� B��ராமலி"க� ெத5. , 

5.ப�தமைட (சிஊ) வா+: எ% 13 கீழ�ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

266 266

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�ேதசமாண!�க�.

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 1 கா�சா�ர� , 2.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: 

எ% 1 ேதசமாண!�க� அ%ணா ேமல� ெத5 , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: 

எ% 1 ேதசமாண!�க� அ%ணா கீழ� ெத5 , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: 

எ% 1 பO�ெபா�னா+ ெத5 , 5.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 1 

ேதசமாண!�க� ச�னதி ெத5 , 6.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 2 

கா�சா�ர� ெத@. காலன� , 7.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 2 

ேதசமாண!�க� கீழ�காலன� , 8.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 2 

ேதசமாண!�க� காமராச+ ெத5 , 9.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 2 

நய!னா+ .ள� இCதிராகாCதி ெத5 , 10.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 2 

நய!னா+ .ள� காலன� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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267 267

சBதாய நல�Gட�கீழZெசவ9 1.ேமலZெசவ9 (ேப) பO� ெபா�னா+ ெத5 கீழZெசவ9 , 2.ேமலZெசவ9 

(ேப) வா+: எ% 3 கீழZெசவ9 ச�னதி ெத5 , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: 

எ% 3 கீழZெசவ9 காமராச+ ெத5 , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 4 

நய!னா+ WேவCத+ ெத5 , 5.ேமலZெசவ9  (ேப) வ!நாயக+ ச�னதி ெத5 , 

6.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 4 கீழZெசவ9 ெப5மா� ேகாவ!9 

வட�.�ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

268 268

ட$� ப�சாய�� 

அNவலக�சBதாய 

நல�Gட� ேமலZெசவ9

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 5 ெச9ல�ர� , 2.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: 

எ% 5 வட�. ரத வ Jதி , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 5 ேமல ரத வ Jதி , 

4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 5 ர2தா வட�. ெத5 , 5.ேமலZெசவ9 

(ேப) வா+: எ% 5 நவநJதகி5Xண ெப5மா� ச�னதி ெத5 , 

6.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 5 கீழ ரத வ Jதி , 7.ேமலZெசவ9 (ேப) 

வா+: எ% 6 பைழயகிராம� , 8.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 6 

அ%ணாவ! B:�. ெத5 , 9.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 6 ர2தா 

ெத@. ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

269 269

எ2 � சி கிைள ஆர�ப� 

ப�ள�ேமலZெசவ9

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 6 கீழ ரத வ Jதி B:�. ெத5 , 

2.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 6 ெத@. ரத வ Jதி , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) 

வா+: எ% 7 ேவkேகாபா9 ச�னதி ெத5 , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: 

எ% 10 தி5வ�Dவ+ ெத5 , 5.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 13 

அ�ேப�கா+ ேமல ெத5 , 6.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 13 பO�ெபா� 

B��ராமலி"க� ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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270 270

�.�.�.ஏ. 

�வ�க�ப�ள�ேம@.� க��� 

ெத@. ப�க� ேமலZெசவ9.

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 1 க%ணகி ேமலெத5 , 2.ேமலZெசவ9 

(ேப) வா+: எ% 1 ேகாவல� ெத5 , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 

1க%ணகி கீழ� ெத5 , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 8 �+�ைக 

அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 5.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 8 அ%ணா ெத5 

, 6.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 8 பO�ெபா�னா+  ெத5 , 

7.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 8 WேவCத+ ெத5 , 8.ேமலZெசவ9 (ேப) 

வா+: எ% 8 காய!ேதமி9ல� ெத5 , 9.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 8 

சித�பரனா+ ெத5 , 10.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 8 ச+Z ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

271 271

�.�.�.ஏ. �வ�க�ப�ள�கிழ�. 

க��ட�, ெத@. ப�க�, 

ேமலZெசவ9.

1.ேமலZெசவ9  (சிஊ) வா.எ% 10 ேவத�ேகாய!9 ெத5 , 2.ேமலZெசவ9 

(சிஊ) வா+:எ% 10 ெப>யப�ள�வாச9 ெத5 , 3.ேமலZெசவ9  (சிஊ) 

ேரா�:� ெத5 , 4.ேமலZெசவ9  (சிஊ) வா.எ% 10 அ�ேப�கா+ வட�. 

ெத5 , 5.ேமலZெசவ9  (சிஊ) வா.எ% 10 அ�ேப�கா+ ந:�ெத5 , 

6.ேமலZெசவ9 (சிஊ) வா.எ% 10 அ�ேப�கா+ ெத@.� ெத5 , 

7.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 10 அZச�.ள� , 8.ேமலZெசவ9 (ேப) 

வா+: எ% 8 ேமலZெசவ9 நாடா+ ெத5 ேதவ+ வட�.� ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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272 272

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�வட�. க��ட�, 

கிழ�. ப.தி, ெசா�கலி"க�ர�.

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 9 ெப>யசாமி காலன� , 2.ேமலZெசவ9 

(ேப) வா+: எ% 9 கா�தா� காலன� , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 9 

���காலன� , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 11 பாரதி ெத5 , 

5.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 11 ெசா�கலி"க�ர� ேவத�ேகாவ!9 ெத5 

, 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

273 273

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�எ2 எ2 ஏ 

 க��ட� ெசா�கலி"க�ர�.

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 11 காCதி ெத5 , 2.ேமலZெசவ9 (ேப) 

வா+: எ% 11 வ�Dவ+ ெத5 , 3.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 

1ெப>யா+நக+ , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 13 ெமய!�ேரா: , 

5.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 13 க�க� ெத5 , 6.ேமலZெசவ9 (ேப) 

வா+: எ% 13 ெகாgமைட (���காலன�) , 99.அய9நா: வா; 

வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

274 274

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�வட�. க��ட�, 

ேம@.� ப.தி, 

ெசா�கலி"க�ர�.

1.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 9 B�� வ Jர�ப�ர� ெத5 , 2.ேமலZெசவ9 

(ேப) வா+: எ% 9 ல�Oமி�ர� , 3.ேமலZெசவ9  (ேப) வா+: எ% 11 

ைகவ!ைனஞ+ ெத5 , 4.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 12 ெசா�கலி"க�ர� 

கைட�ெத5 , 5.ேமலZெசவ9 (ேப) வா+: எ% 12 நய!னா+Bக�ம� 

ப�ள�வாச9 ெத5 , 6.ேமலZெசவ9  (ேப) வா+: எ% 12 ேச�மதா+ 

ப�ள�வாச9 ெத5 , 7.ேமலZெசவ9  (ேப) வா+: எ% 12 ேச�மதா+ 

ப�ள�வாச9 ெத@. ெத5 , 8.ேமலZெசவ9  (ேப) வா+: எ% 12 சாமி 

வ!ளாக� ெத5 , 9.ேமலZெசவ9  (ேப) வா+: எ% 10 ராஜJ?காCதி நக+ , 

10.ேமலZெசவ9  (ேப) வா+: எ% 8 ெகாgமைட (���காலன�) , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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275 275

ப%ைண ெவ"க�ராமFய+ 

உய+ நிைல�ப�ள�.கிழ�.� 

ப.தி, ேகாபாலசB�திர�.

1.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 1 ெப5மா� ச�னதி ெத5 , 

2.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 1 	ன�ய� ேரா: க� ைல� , 

3.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 1 காCதிஜி ேரா: , 

4.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 1 Oடைல மாடசாமி ேகாவ!9 ெத5 , 

5.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 2 அ�ரகார ேரா: , 

6.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 2 மாடசாமி ேகாவ!9 ெத5 , 

7.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 2 நாவல+ ெத5 , 

8.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 2 பO�ெபா� B��ராமலி"க�ேதவ+ 

ெத5 , 9.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 2 தி5வ�Dவ+ ெத5 , 

10.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 2 க5ணாநிதி ெத5 , 

11.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 2 B�ப!டா�திய�ம� ேமல ெத5 , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

276 276

ப%ைண ெவ"க�ராமFய+ 

உய+ 

நிைல�ப�ள�.வட�.�ப.தி, 

ேகாபாலசB�திர�.

1.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 3 B�ப!டா�திய�ம� ேகாவ!9 கீழ 

ைல� , 2.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 B�ப!டா�திய�ம� 

ேகாவ!9 ெத5 , 3.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 ந�ப! ெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 அ5ணாசல� ெத5 , 

5.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 3 ெசCதிலா%டவ+ ெத5 , 

6.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 அ%ணா ெத5 , 

7.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 ேநதாஜி ெத5 , 

8.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 க5ணாநிதி நக+ ெத@. ைல� , 

9.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 பாரதியா+ ெத5 , 

10.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 அகிலா%ட பா+வதி அ�ம� 

ேகாவ!9 ெத5 , 11.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 பZசா�� 

மாடசாமி ேகாய!9 ெத5 , 12.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 3 

காமராc ெத5 , 13.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 4 ெகா�த".ள� 

வட�.� ெத5 , 14.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 4 ந:� ெத5 , 

15.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 4 கீழ� ெத5 , 99.அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

277 277

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�,ெத�ேம@. 

க��ட�, ேகாபாலசB�திர�.

1.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 4 இCதிரா நிைன$.�ய!5�� , 

2.ேகாபாலசB�திர� (ேப) ம<கா9 	ன�ய� ேரா: கீழைல� , 

3.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 5 வ%�மறி�த�ம� ேகாவ!9 

வட�.�ெத5 , 4.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 5 

வ%�ம>�த�ம� ேகாவ!9 ந:�ெத5 , 5.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: 

எ% 5 பஜைன மட� ெத5 , 6.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 5 

உZசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 7.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: 

எ% 5 வ%�மறி�த�ம� ேகாவ!9 ெத@.�ெத5 , 8.ேகாபாலசB�திர�  

(ேப) வ%�மறி�த�ம� ேகாவ!9 த@கால வட�.�ெத5 , 

9.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 6 வ%�மறி�த�ம� ேகாவ!9 

த@காலெத@.� ெத5, வ.உ.சி ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அைன�� 
வா�காளா+க�

278 278

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�ேம@. க��ட�, 

ேகாபாலசB�திர�.

1.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 5 பழன�யா%டவ+ ேகாவ!9 ெத5 , 

2.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 6 ேவலவ� காலன� , 

3.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 6 Bன�யசாமி ேகாவ!9 ெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 6 ராமலி"க� ெத5 , 

5.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 6 B�ைதயா ெத5 , 99.அய9நா: 

வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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279 279

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�வட�.� ப.தி 

ேம@. க��ட� 

தைலைமயாசி◌ா◌ிய+ அைற 

ேகாபாலசB�திர�

1.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 10 அ�ேப�கா+ வட�.�ெத5 , 

2.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 10 அ�ேப�கா+ ந:�ெத5 , 

3.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 10 அ�ேப�கா+ ெத@.�ெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 10 சமாதான�ர� , 

5.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 10 B�ப!டாதி அ�ம�ேகாவ!9 

கீழைல� வட�.�ெத5 , 6.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 10 

ம<கா9	ன�ய�ேரா:ேமலைல�,அ�ேப�க+காலன�,அ%ணாநக+ , 

அைன�� 
வா�காளா+க�

280 280

�.�.�.ஏ.�வ�க�ப�ள�ேம@.�ப

.தி, ேகாபாலசB�திர�

1.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 7 ச@.ணவ!நாயக+ ேகாவ!9ெத5 , 

2.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 7 நாராயணசாமி ேகாவ!9 ெத5 , 

3.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 7 ப!�ைளயா+ேகாவ!9 ெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 சCதனமா>ய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 

5.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 வட�. 

ைல� , 6.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 Hத�தா� ேகாவ!9 

வட�. ெத5 , 7.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 Hத�தா� ேகாவ!9 

ெத@. ெத5 , 8.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) காமா�சி அ�ம� ேகாவ!9  

ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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281 281

�.�.�.ஏ. 

�வ�க�ப�ள�வட�.�ப.தி, 

ேகாபாலசB�திர�

1.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 8 ச+Z ேரா: , 2.ேகாபாலசB�திர�  

(ேப) வா+: எ% 8 ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத@. ைல� , 

3.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) B�ப!டாதி அ�ம� ேகாவ!9 வட�. ெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 9 B�ப!டாதி அ�ம�  ேகாவ!9 

ந:�ெத5 , 5.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 9 B�ப!டாதி அ�ம�  

ேகாவ!9 ெத5 , 6.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 9 B�ப!டாதி 

அ�ம� ேகாவ!9 ெத@. ெத5 , 7.ேகாபாலசB�திர�  (ேப) வா+: எ% 9 

B�ப!டாதி அ�ம� ேகாவ!9 கீழைல� ெத@.ெத5 , 8.ேகாபாலசB�திர� 

(ேப) வா+: எ% 9 ெச".ள� ேரா: , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

282 282

ஊரா�சி ஒ�றிய 

�வ�க�ப�ள�வடப.தி கிழ�. 

க��ட� ப!ரா�ேசா◌ி

1.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 11 காமராஜ+ காலன� , 

2.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 11 ப!�ைளயா+ ேகாவ!9 ெத5 , 

3.ேகாபாலசB�திர� (சிஊ) வா+: எ% 11 இராைமயாெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 11 ச"கரநாயராணசாமி ேகாவ!9 

ெத5 , 5.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 11 தியாகராஜ பாகவத+ 

ெத@. ெத5 , 6.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 11 தியாகராஜ 

பாகவத+ வட�. ெத5 , 7.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 11 

B��டாதி அ�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 8.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 

11 உZசிமாகாள�ய�ம� ேகாவ!9 ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

283 283

ப�சாய�� 	ன�ய� 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�. க��ட�, 

ப!ரா�ேச>.

1.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 6 த"க�மா� ேகாவ!9 ெத5 , 

2.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 காCதிஜி ெத5 , 

3.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 க2_>பாF ெத5 , 

4.ேகாபாலசB�திர� (ேப) காCதிய�க� காலன� ெத@. ெத5 , 

5.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 காCதிய�க� காலன� வட�. ெத5 

, 6.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 ப!ரா�ேச> காலன� வட�. ெத5 

, 7.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 ப!ரா�ேச>  காமராஜ+ ெத5 , 

8.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 ப!ரா�ேச>  ஆதிதிராவ!ட+ கீழ� 

ெத5 , 9.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 7 ப!ரா�ேச>  ஆதிதிராவ!ட+ 

ேமல�ெத5 , 10.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 8 ப�ள�வாச9 வட�. 

ெத5 , 11.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 13 மா>ய�ம� ேகாவ!9 

ெத5 , 12.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 13 ப!�ைளயா+ேகாவ!9 

ெத@. ெத5 , 13.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 13 ப!�ைளயா+ 

ேகாவ!9 வட�. ெத5 , 14.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 13 

O�ப!ரமண!ய�ர� காலன� , 15.ேகாபாலசB�திர� (ேப) வா+: எ% 13 

வட�. மறவ+ ெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

அைன�� 
வா�காளா+க�

284 284

சி.எ�.எ2.  எவா�சலி�க9 

Oவ!ேஷச நிைன$ ேம9 

நிைல�ப�ள�ேம@. ப.தி 

ெத� ப�க�, க>ச9ப��.

1.க>ச9ப�� (வ.கி), க>ச9ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 க>ச9ப�� , 

99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285

சி.எ�.எ2.  எவா�சலி�க9 

Oவ!ேஷச நிைன$ ேம9 

நிைல�ப�ள��திய� க��ட� 

கிழ�கி9 இ5C� 2வ� B� 

அைற கா◌ிச9ப��

1.க>ச9ப�� (வ.கி), க>ச9ப�� (ஊ) ப!ளா�எ% 4 ஓைட�கைர 

ேகாவ!Cதேப> , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

286 286

சி.எ�.எ2.எவா�சசலி�க9 

Oவ!ேஷச நிைன$ 

ேம9நிைல�ப�ள�ேம@. 

அைற வட�.ப.தி, 

க>ச9ப��.

1.H".ைடயா+.ள� (வ.கி), க>ச9ப�� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 

H".ைடயா+.ள� , 2.க>ச9ப��(வ.கி),க>ச9ப�� (ஊ) ப!ளா�எ%  

3ெதFவநாயக�ேப> , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

287 287

ஊரா�சி ம�ற 

அNவலக�தி5வ!5Cதா���

ள�

1.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 

ப�ட"கா: , 2.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) ப!ளா� 

எ% 5 ேவலியா+.ள� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 

வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

288 288

சி எ� எ2 எவா�சலி�க9 

ஆர�ப� 

ப�ள�தி5வ!5Cதா���ள�

1.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) ப!ளா� எ%  5 

க"கணா".ள� , 2.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) 

ப!ளா� எ% 6 தி5வ!5�தா���ள� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 

அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

289 289

�.�.�.ஏ. 
�வ�க�ப�ள�ப!ரதானக�
�ட�, ேம@. ப.தி, 
ப!�ைள.ள� 
தி5வ!5�தா���ள�

1.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) 
ப!ளா�எ% 2 காைரயாள+.�ய!5�� , 2.தி5வ!5�தா���ள� 
(வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 க>ச9 , 
3.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) ப!ளா� 
எ% 4 ப!�ைள.ள� , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 
அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

290 290

�.�.�.ஏ. 
�வ�க�ப�ள�ப!ரதானக�
�ட�, கிழ�. ப.தி, 
ப!�ைள.ள� 
தி5வ!5�தா���ள�

1.தி5வ!5�தா���ள� (வ.கி), தி5வ!5�தா���ள� (ஊ) ப!ளா� 
எ% 3 ப!�ைள.ள� க>ச9, அCேதாண! நக+ , 99.அய9நா: 
வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

291 291

ஊரா�சி ம�ற 
அNவலக�ம�திய� 
ப�க� �திய� க��ட� 
உலக�.ள�

1.உலக�.ள� (வ.கி), ப!ளா� எ% 1 உ , 2.உலக�.ள� (வ.கி), 
உ ப!ளா� எ% 2 ச , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� 
அய9நா: வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

292 292

சி.எ�.எ2. 
எவா�சலி�க9 
ஆர�ப�ப�ள�ேம@. 
ப�க� ெத@. ப.தி 
�லவ�.�ய!5��

1.உலக�.ள� (வ.கி), உலக�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 3 வட�. 
இைடய�.ள� , 2.உலக�.ள� (வ.கி), உலக�.ள� (ஊ) 
ப!ளா� எ% 4 ஆ�தியா�.ள� , 3.உலக�.ள� (வ.கி), 
உலக�.ள� (ஊ) ப!ளா� எ% 5 Hத�தா� .�ய!5�� , 
99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 
வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

293 293

சி.எ�.எ2. 
எவா�சலி�க9 
ஆர�ப�ப�ள�ேம@. 
ப�க� வட�. ப.தி 
�லவ�.�ய!5��

1.உலக�.ள� (ஊ) ப!ளா�எ% 6 �லவ�.�ய!5�� , 
2.உலக�.ள� (ஊ) Hத�தா�.�ய!5�� ந:�ெத5 , 
99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: வா; 
வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

294 294

�.�.�.ஏ. 
�வ�க�ப�ள�ேமலசைட
யமா�.ள�, 
ெவ"க�ெர"க�ர�

1.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), ெவ"க�ெர"க�ர� (ஊ) ப!ளா� 
எ% 1 ேதவமா+ெத5 , 2.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), 
ெவ"க�ெர"க�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 1 அ>ச�ெத5 , 
3.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), ெவ"க�ெர"க�ர� (ஊ) ப!ளா� 
எ% 2 ெப5மா� ேகாவ!9 ெத5 , 4.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), 
ெவ"க�ெர"க�ர� (ஊ) ப!ளா� எ% 2 ப�ள+ெத5 , 
5.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), ெவ"க�ெர"க�ர� (ஊ) கீழ�ெத5 , 
6.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), ெவ"க�ெர"க�ர� (ஊ) 
ேமல�ெத5 , 7.ெவ"க�ெர"க�ர� (வ.கி), ெவ"க�ெர"க�ர� 
(ஊ) ச+Zெத5 , 99.அய9நா: வா; வா�காள+க� அய9நா: 
வா; வா�காள+க�

அைன�� 
வா�காளா+க�

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி�மதி.ஷி�பா ப�ரபாகா் சதி�, இ.ஆ.ப.,
Þìñ¢:தி5ெந9ேவலி ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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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

ï£÷¢ : 29/04/2016 Kidth;.K.fUzhfud; ,.M.g
Þìñ¢ :தி5ெந9ேவலி ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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226 பாைளய�ேகா�ைட 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

��னா� மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட�, வட�� ப�தி, 

சாைல ெத , ேமகலி"க#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 சாைல.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற. வா,� 5 ேமல.ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 #) அ�ம�ேகாவ�% ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

��னா� மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�ைமய 

க��ட�, ெத5� ப�தி, சாைல 

ெத , ேமகலி"க#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற. வா,� 5 சி()*()ைற ந�.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி(மா)சி()*()ைற வா,� 5 ெச%வ�நக, , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) சி()*()ைற வா,� 5 வட��.ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ஆ�7ேபா ந,ச8 & 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� ப�தி, 

#)அ�ம� ேகாவ�% 

ெத ,சி()*()ைற.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 காமராஜ, ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4

ஆ�7ேபா ந,ச8 & 

ஆர�ப�ப�ள� ெத5� ப�தி, 

#)அ�ம� ேகாவ�% 

ெத ,சி()*()ைற.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 சி()*()ைற கீழ.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற. வா,� 5 சி()*()ைற கீழ.ெத  (ஈ) 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5

மதரஸா இ7லாமிய 

ஆர�ப�ப�ள� ப�ரதான 

க��ட�, வட�� ப�தி, 

ைகலாச#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர. வா,� 6 ைகலாச#ர� கீழ.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ைகலாச#ர� ந�.ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�.வட��பாக� 

1வ) அைற, ைகலாச#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ைகலாச#ர� ெத5�ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 கேணச#ர� ஆ5றா"கைர 

இற�க� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ம.தி.தா. இ()�க%D8 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ��ப�தி 

க��ட�, வட�� 

கைடசிஅைற, தி ெந%ேவலி 

ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 �எ7 எF ைஹேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ைகலாச#ர� வட��.ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர. வா,� 6 ெப மா� கீழரதவ Hதி திலி , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ெப மா� ச�னதிெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ம)ைர ேரா� காவல, 

��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8

ம.தி.தா. இ()�க%D8 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5�க��ட

� ெத5�ப�திய�% கைடசி 

அைற, தி ெந%ேவலி ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 5 J#ர� , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 5 எ7 எ� ைஹேரா� , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 5 பால� காவ% நிைலய���ய� �# , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 5 ேகாயா�ஸிய% காலன� , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 6 ேமாதிலா% ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9

ம.தி.தா. இ()�க%D8 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேம5� 

க��ட� வட��ப�திய�% 

கைடசி அைற, தி ெந%ேவலி 

ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இரய�%ேவ ��ெச� 

காலன� கிழ�� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 

இரய�%ேவ காலன� ேம5� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� ேம5� 5வ) �K��.ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� 

ேம5� 7வ) �K��.ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� ேம5� 5வ) �K��.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� 

ேம5� 4வ) �K��.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� ேம5� 2வ) �K��.ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� 

1வ) �K��.ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 6 

ெப மா� ேமலரதவ Hதி , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 6 

ெப மா� வட��ரதவ Hதி , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 

39 இரய�%ேவ காலன� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

மாநகரா�சி Mகாதார 

ஆNவாள, 

அOவலக�வா�ட,ேட"� 

ெத�#ற�, ச�ன�யாசி கிராம�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 6 ெப மா� ெத5�ரதவ Hதி 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11

இ() உதவ� 

ந�நிைல�ப�ள�வட��ப�தி, 

சிவ#ர�, தி ெந%ேவலி 

ஜ"ஷ�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 ஆதி.தனா, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 எ.திராR ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 ச�ன�யாசி கிராம� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 வரதராஜ#ர� , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 சி.திவ�நாயக,ேகாவ�% 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12

இ() உதவ� 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட�, ெத5� ப�தி, 

சிவ#ர�, தி ெந%ேவலி 

ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 பாரதி காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 7 பரண� ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 7 சிவ#ர� , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

மாநகரா�சி அல�(Sன��) 

அOவலக� (தTசந%D, 

வா,� 

அOவலக�)மUனா�சி#ர�, 

தி ெந%ேவலி ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 மUனா�சி#ர� 

வட��.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 7 

மUனா�சி#ர� ெத5�ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

மாநகரா�சி ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட�, (ேம5� ப�தி), 

மUனா�சி#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 39 மUனா�சி#ர� 

ேமல.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 

மUனா�சி#ர� கீழ.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15

மாநகரா�சி க5றலி% 

இன�ைம 

ெதாட�க�ப�ள�ேம5�க��ட�,

 வட��ப�தி,#ள�ய(ேதா�# 

வட�� ெத , ேமலவ Hரராக#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 #ள�ய(ேதா�# வட�� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 அFணாநக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 பா#ஜி ெஜகஜHவ�ரா� 

காலன� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 வ Hரராகவ#ர� 

காலன� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

மாநகரா�சி க5றலி% 

இன�ைம 

ெதாட�க�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட�, 

கிழ��ப�தி,#ள�ய(ேதா�# 

வட��. ெத , 

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 #ள�ய(ேதா�# 

ெத5�.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 

#ள�ய(ேதா�# ந�.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 

7 #ள�ய(ேதா�# ேமல.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.ேம5��ப�தி 

�த% அைற, சி.எ� கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 சி�கநரசி"க கிராம� 

ேமல.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.கிழ��ப�தி 

�த%அைற, சி.எ�. கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இராஜாஜி ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 கீழ.ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 மிஷி� ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.கிழ�� ப�தி 

3வ)அைற, சிஎ� கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �K��.)ைற ேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �K��)ைற கீழரத 

வ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �K��.)ைற 

கீழரத வ Hதி , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 

�K��)ைற ெத5�ரத வ Hதி , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 �K��)ைற ேமலரத வ Hதி , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �.)ராமலி"கனா, ெத  , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.ேம5� ப�தி 

2வ) அைற, சி.எ� கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 ெசா,�கவாச% ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 ெல�Mமி#ர� , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 ெல�Mமி#ர� 

#)மைன.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21

#ர�சி தைலவ, M.G.R நிைனZ 

ெதாட�க�ப�ள�.வட��பாக�, 

தி வFணாத#ர�.

1.தி ெந%ேவலி(மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 மா8ய�ம� ேகாவ�% 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர�. வா,� 11 ெப மா� 

ேகாவ�% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 

காய.8 அ�ம� ேகாவ�% ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22

#ர�சி தைலவ, M.G.R நிைனZ 

ெதாட�க�ப�ள�.ெத5� பாக�, 

தி வFணாத#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 அ(ேதாண�யா, ேகாவ�% 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 ேஜாதி ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 ��ப�டாதி அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர�. வா,� 11 

காமராச, நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

இ() உதவ� ெபK�  

)வ�க�ப�ள�.ெத5�ப�தி, 

பட�ப��றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 வ.உ.சி ெத  (பட�ப�றிTசி) , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 காமராச, ெத  

(பட�ப�றிTசி) , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 கா(தி ெத  

(பட�ப�றிTசி) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24

இ() உதவ� ெபK�  

)வ�க�ப�ள�.வட��ப�தி, 

பட�ப��றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 ைர7மி% ெத  

(பட�ப�றிTசி) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 ெச��யா, 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

ேமD, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 பM�ெபா� நக, , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25

ஊரா�சி ஒ�றிய 

)வ�க�ப�ள�. 

தி�மராஜ#ர�ேம5�பாக�, 

ெவ"கேட7வர#ர�, 

தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ராஜம�னா, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 Jெவ"கேட7வரா ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 ஆFடா� ெத5� ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 வ உ சி ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 வ உ சி 1வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 வ உ சி 2வ) ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

ேகாச% ரா� )வ�க�ப�ள�. 

க�க�நக,க�க� நக, . 

தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 க�க�நக, , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 க�க�நக, 7வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

தி�மராஜ#ர� வா,� 12 க�க�நக, 6வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27
ச�தாய நல 

]ட�.ெத�ப�தி, சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 காவல, ��ய� �# , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

ச�தாய நல 

]ட�.ெத�ப�தி, சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 Jெவ"கேட7வரா 

ஒ�றாவ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 

ெவ"கேட7வரா நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29

பைழய ப^சாய.) Sன�� 

அOவலக�.#திய க��ட�,  

தி�மராஜ#ர� கீ_,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� சீவல�ேப8 

ெமய��ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

3வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

4வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

5வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

6வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

7வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

8வ) ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

9வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

தி ெந%ேவலி மாநகரா�சி 

அ"க�வா� 

ைமய���ப�டாதி அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 கணபதியா#ர� 

(தி�மராஜ#ர�) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11  

சீவலேப8ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 

கணபதியா#ர� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 

தி�மராஜ#ர� 10வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 

தி�மராஜ#ர� 11 வ)ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 

தி�மராஜ#ர� 12 வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

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

31 31

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

நலைமய� எF 10வா,� 

அOவலக� அ கி%, 

தி�மராஜ#ர�, கீ_,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ெப மா� ச�னதி ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ெப மா� ச�னதி ப��ப�தி 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 தி�ைமெத�ப�தி  �த% 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 தி�ைம ெத�ப�தி 

இரFடாவ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 தி�ைம 

ெத�ப�தி `�றாவ)ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 

தி�ைம ெத�ப�தி 4 வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� 

வா,� 12 தி�ைம ெத�ப�தி 5வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

தி�மராஜ#ர� வா,� 12 தி�ைம ஆFடா� ெத  வடப�தி , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

ஊரா�சி ஒ�றிய 

)வ�க�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

ெவ"கேட7வர#ர�, 

தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 வ�aவ, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 கா(தி ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ேஜாதி ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 அFணாநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 நிS காலன� , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 பாF�ய� ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ச"கிதா நக, , 99.அய%நா� 

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33

மாநகரா�சி பைழய 

ஆர�ப�ப�ள�.ப�ரதான 

வட��அைற, சாைல 

ெத ,வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட தி நHலகFடநாயனா, ெத  

வா,� எF 9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட அ�ப, Mவாமிக� 

ெத  வா,� எF 9 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட. ப.)பா�� 

ெத  வா,� எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

மாநகரா�சி பைழய 

ஆர�ப�ப�ள�. ப�ரதான 

ெத5�அைற, சாைல 

ெத வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

தி ��றி�#ெதாFட.ெத வா,�எF9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

வFணா,ேப�ைட. எ��.ெதாைக ெத  வா,� எF9 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

சிவகாமி ஆர�ப�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� கிழ��ப�தி, 

�Fடலேகசி ெத  

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட இ(திரா காலன� வா,� எF 9 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட �Fடலேகசி ெத  லா,� எF 9 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட அ�ப, Mவாமிக� ெத  வா,� 

எF 9 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட சி(தாமண� ெத  வா,� 

எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36

சிவகாமி ஆர�ப�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� ேம5�ப�தி 

�Fடலேகசி ெத , 

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட. �றவ^சி ெத  வா,� எF9 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட ெவ5றிேவல�வ�நாயக, ெத  

வா,�எF9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37

சிவகாமி ஆர�ப�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

�Fடலேகசி ெத , 

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட க�பராமாயண� ெத  வா,� எF 

9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

மாநகரா�சி #திய 

ந�நிைல�ப�ள�.(கிழ��ப�தி) 

வட�� க��ட�, சாைல 

ெத , வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட ேபரா�சி அ�ம� ேகாய�% ெத  

வா,� எF 9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட பாலாஜி நக, 

வா,� எF 9 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட இ(திரா காலன� 

வா,� எF 9 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட இராமலி"க, ெத  

வா,� எF 9 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட ைபபா7 ேரா� 

வா,� எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39

மாநகரா�சி #திய 

ந�நிைல�ப�ள�.(கிழ��ப�தி) 

வட�� க��ட�, சாைல 

ெத , வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட தி �ேகாைவயா, ெத  வா,� 

எF 9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட தி வன(த#ர� ேரா� 

வா,� எF 9 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட மண�ேமகைல 

ெத  வா,� எF 9 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

தி ��ற�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

சில�பதிகார.ெத  வா,� எF 9 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

வைளயாபதி ெத  வா,� எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40

மாநகரா�சி #திய 

ந�நிைல�ப�ள� (கிழ��ப�தி) 

ப�ரதான க��ட�, 

சாைல.ெத  

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட சாைல.ெத  வா,� எF 9 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�.கிழ��ப�தி, 

ெவ�ள�ேகாய�%. வா,� - I

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாய�% வா.எF 10  M�கா��5� 

ெத�#ற� உ�ள ப�தி , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாய�% வா,� 

எF.10 ச(தனமா8ய�ம� ேகாவ�% ெத . , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாய�% வா,� எF10 உTசின�மாகாள� ேகாவ�%ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5�ப�தி, 

வட�� #றவழிTசாைல ேரா�, 

ெவ�ள�ேகாய�%. வா,� - II

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா.எF.10 அ�ேப.கா, 

நக,,அ (ததிய, ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� 

எF10 வட��ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF 

10. பரண� நக,  ெமய�� ெத . , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,� எF 10 ெவ"கேட7 ைபபா7ேரா� வட�� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% ெவ�ள�ேகாய�% (இள"ேகா நக,) வா,� எF 10 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ��ப�தி, 

வட�� #றவழிTசாைல ேரா�, 

ெவ�ள�ேகாய�%. வா,� - II

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF 10 உTசிமாகாள�ய�ம� 

ேகாய�% ெத  (��ட.)ைர). , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,�எF10 பரண�நக, ெசௗடா�ப�ைக ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, )ளசிரா� ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10பரண�நக, ேசவ�ய,7 

ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, 

ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,�எF10 பரண�நக, ப� (தாவன� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, வ.உ.சி ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, பாலாஜி ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF10 பரண�நக, 

ேராஜாவன.ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 

பரண�நக, பா8ஜாத� ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,� எF10 பரண�நக, �.தமி4 ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF10 பரண�நக, அரவ�(த,ெத  , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

44 44

�7லி� மதரஸா 

ெதாட�க�ப�ள�ேம5� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�e,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e,. வா,� எF 14 �7f� ெத . , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ப��ைளமா, ெத  வா,� எF 14 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, வ ஷப.) வா,� எF 14 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ேகா�e, ராஜா�க� ெத  வா,� 

எF 14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45

�7லி� மதரஸா 

ெதாட�க�ப�ள�மதிய உணZ 

க��ட�, பாைளய"ேகா�e,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, நாடா, ெத  வா,� எF 14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ேகா�e, ஆசா8 ெத  வா,� 

எF 14 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ப�ள�வாச% ெத  

வா,� எF 14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ப^சாய.) 

ெத  வா,� எF 14 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

4 வ) ெமய��ேரா� வா,� எF 16 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 6 வ) ெமய��ேரா� வா,� எF 16 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 5 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 6வ)  

ெத வா,� எF 16 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

7 வ) ெத  வா,� எF 16 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 8 வ) ெத  வா,� எF 16 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேவத�ேகாய�% ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

�7லி� மதரஸா 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�e,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 1வ) ெத  

(சீவல�ேப8 ேரா�) வா,� எF , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 1வ) ெத  வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 2 வ) ெத  வா,� எF 16 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 3 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 4 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 2வ) 

ெமய�� ேரா�  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ராRகம% நக, வா,� எF 16 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ராRகம% நக,  ெத   வா,� 

எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப�ள�வாச% 1 வ) 

ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ப�ள�வாச% 2 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 28 வ) �K��. ெத  வா,� எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 30 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, ேம5� ப�தி, 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 13 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 14 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 15 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 16 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 17 வ) ெத  வா,� எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 18 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 19 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 20 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 21 ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, ேம5� ப�தி, 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 22 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 23 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 24 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 25 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 26 வ) ெத  வா,�  எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 27 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 24 வ)  

�K�� ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�. 

ெத5� க��ட�, ேம5� 

ப�தி, சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. சா(திநக, 28 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 29 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 30 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 31 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ெப% அெம,ச7 காலன� வா,� எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெப% அெம,ச7 காலன� 2  

வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள� ெத5� 

க��ட�, (தைர.தள�), 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காமராR நக, வா,� எF 16 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஜானகி ெத  வா,� எF 16 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 17 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 14 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

தைலைம ஆசி8ய, அைற, 

சா(தி நக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. ரhம. நக, 2 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 3 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 4 வ) ெத  வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 5 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 6 வ) ெத   

வா,� எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சத� காேலR 

ேரா� வா,� எF 17 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. 

நக, 7 வ) ெத  வா,� எF 17 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 40 அ� ெத  வா,� எF 16 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 18 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 19 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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53 53

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

தைலைம ஆசி8ய, அைற, 

சா(தி நக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 20 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 26 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 27 வ) ெத  வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 28 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 29 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 30 

வ) ெத  வா,� எF  17 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 31 வ) ெத  வா,� எF 17 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம.நக, 32வ) ெத  வா,� எF 17 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 33 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

ெமய��ேரா� ரhம. நக, வா,� எF 17 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 8வ) ெத  வா,� எF 17 , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 9 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 10 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�ம.திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ந��க�ைடயா,�ள�

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 11 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 12 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 13 வ) ெத  வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 15 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 16 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 

60அ� ேரா� வா,� எF 17 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�கைலயர

"க� ந��க�ைடயா,�ள�

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 80அ� ேரா� வா,� 

எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 80அ� 

ேரா� வல) வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 80 அ� ேரா� 2 வ) ச() வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 80 அ� ேரா� கீ4ப�க� வா,� எF 

17 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�நாயக, அவ��S வா,� 

எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி Tெச(i, ேரா� 

வா,� எF 17 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(தா பjலி� 

காலன� 1 வ) ெத  வா,� எF 17 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(தா பjலி� காலன� 2 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(தா பjலி� காலன� 3 வ) 

ெத  வா,� எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. 

நக, 60அ� ேரா� வல) வா,� எF 17 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 60 அ� ேரா� இட) வா,� எF 17 , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 21 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 37 

வ) ெத  வா,� எF17 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 38 வ) ெத  வா,� எF 17 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) 

Ü¬ùî¢¶ 
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56 56

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)�க��ட�, 

ேம5� ப�ளா�, வடப�தி, 

ப�ரா(த��ள�- மன�காவல� 

ப��ைள நக,

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காமராR ெத  வா,� எF  15 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப�ரா(த� �ள� , வடப�தி 

வா,� எF 15 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)�க��ட�, 

ேம5� ப�ளா�, வடப�தி, 

ப�ரா(த��ள�- மன�காவல� 

ப��ைள நக,

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெக�ன� ெத  வா,� எF 15 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட மா8ய�ம� ேகாவ�%ெத  

வா,� எF 15 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேஜாசிய, ெத  

வா,� எF 15 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட க7i8பாN 

ெத  வா,� எF 17 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ச^சNகா(தி ெத  வா,� எF 15 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட கைரெத  வா,� எF 15 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட Mவ H�ப,காலன� ெத  வா,� எF 15 , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)க��ட� 

ேம5�ப�ளா�,ெத5�ப�தி 

ப�ரா(த��ள�. மனகாவல� 

ப��ைளநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா.எF 15 பாரதியா,ெத  

வா,�எF , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா.எF 15 

மனகாவல�ப��ைள நக, கா(தி வட��.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா.எF 15 மனகாவல�ப��ைள நக, கா(திெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 15  வ.உ.சி ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,�எF15 

உலக�ம�ேகாய�%ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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59 59

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)க��ட� 

ேம5�ப�ளா�,ெத5�ப�தி 

ப�ரா(த��ள�. மனகாவல� 

ப��ைளநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 15 இச�கிய�ம� 

ேகாவ�% ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ச(தனமா8ய�ம� ேகாய�% ெத   வா,� எF15 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட இ(திராகா(தி ெத  வா,�எF15 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ேந ெமய��ெத  வா,�எF15 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ேவதேகாய�% ெத   வா,�எF15 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஆஸா. ெத  வா,� எF 15 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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60 60

கிறி7தவ வாலிப, ச"க� 

க��ட� மாணவ, 

வ��தி��ப�தி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாெத  ம5K� 

அFணாகீழ.ெத  வா,�எF16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

கிறி7தவ வாலிப, ச"க� 

க��ட� மாணவ, 

வ��தி��ப�தி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ேப.கா, காலன� வா,�எF16 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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62 62

மாநகரா�சி வட�� பைட 

ஆர�ப�ப�ள�ப�ரதான அைற 

இய5பைக நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட `,.தி நாயனா, ெத   வா,� 

எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இைளயா"�� 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

#க4)ைண நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட � க நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ]5Kவ நாயனா, ெத  வா,� 

எF 10 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63

மாநகரா�சி வட��பைட 

ஆர�ப�ப�ள�. ப)�க��ட� 

வட�� ப�தி இய5பைக 

நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏனாதி நாயனா, ெத  வா,� 

எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட உலக�ம� ேகாவ�% 

ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கலிகாம 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி ஞான ச�ப(த நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட தி நHலகFட நாயனா, ெத  வா,�எF 10 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அதிப�த நாயனா, ெத  வா,� 

எF 10 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அம,நHதி நாயனா, 

ெத  வா,� எF 10 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேகா�#லி 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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64 64

மாநகரா�சி வட��பைட 

ஆர�ப�ப�ள�.ப)�க��ட� 

ெத5�ப�தி இய5பைக 

நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட #க4 ேசாழ நாயனா, ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �"கலிய 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெமNகFட நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சிK)ைண நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட நப�க� நாயக� ெத  வா,� 

எF 10 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�சாலா�சி 

அ�ம�ேகாவ�% ெத  வா,� எF 10 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைல�ப�ள�.ஆ,ட� 

ஹா%, வட�� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெந�மாற� நாயனா, ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேசரமா� 

ெப மா� நாயனா,ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேகா�e, ேரா� வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சிK ெதாFட நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேகா�e, ேரா� வா,� எF 13 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச�திநயனா,ெத  வா,� 13 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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66 66

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைல�ப�ள�.ஆ,ட� 

ஹா%, ெத5� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட உ .திரபMபதி நாயனா, ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட நரசி"க 

�ைனயா�வா, நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட தி நாZ�கரM நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைல�ப�ள�.ஆ,ட� 

ஹா%, ெத5� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பா,வதிய�ம� ேகாவ�% ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி ஞானச�ப(த நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

மாநகரா�சி வட��பைட 

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

ஊ�டTச.) வள,Tசி.தி�ட 

பால, ப�ள�ேம5� ப�தி, 

இய5பைக நாயனா, 

ெத ,பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��ப�டாதிய�ம� ேமல.ெத  

வா,� எF 13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெச%வவ�நாயக, 

ேகாவ�% ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி `லநாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட *சலா, நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஐய�க�  காடவ, ேகா� 

ேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

Mடைலேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ெமNெபா � நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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69 69

மாநகரா�சி வட��பைட 

�ழ(ைதக� வள,Tசி தி�ட� 

ஊ�டTச.) பால, 

ப�ள�.கிழ�� ப�தி, 

இய5பைக நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கனகநாத நாயனா, ெத  வா,� 

எF 13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கன�#%ல நாயனா, 

ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

பாதாளமாட� ேகாவ�% ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேகா�e, ேரா� வா,� எF 13 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சி.தி வ�நாயக, ேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா�கிய நாயனா, ெத  வா,� 

எF 13 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைலப�ள�.ேம%பாக� 

இய5பைக நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ைனயா�வா, நாயனா, ெத  

வா,� எF 13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இய5பைக 

நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

கலிய நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ப�ள�வாச% ெத  வா,� எF 13 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ேலா�கா� ெத   வா,� எF 13 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சைடய நாயனா, ெத  வா,� 

எF 13 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கலிக�ப நாயனா, 

ெத  வா,� 13 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 
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71 71

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைலப�ள�.ெச%வ�� 

ஹா% இய5பைக நாயனா, 

ெத , பாைளய"ேகா�ைட

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி Tெச(i,சாைல வா,� எF 

13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பாரதிநக, காவல,��ய� �# 

வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

அறிவ�டநாயனா,ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சFேட7வர நாயனா, ெத  வா,�எF 13 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வாய�%லா நாயனா, ெத  

வா,� எF 13 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

ேஜாச� ேம�8�ேலச� 

ப�ள�.கிழ�� க��ட� வட�� 

பாக� ெச(தி% நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட. வா,� 11

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��ப�டாதி அ�ம� ேகாவ�% 

கீழ. ெத    வா,�எF14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

ேஜாச� ேம�8�ேலச� 

ப�ள�.கிழ�� க��ட� வட�� 

பாக� ெச(தி% நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட. வா,� 11

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெச(தி% நக, வா,� எF 14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அண� நக,  வா,�  எF  14 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74

ேஜாச� ெம�8�ேலச� 

ப�ள�கிழ�� க��ட�  

ெத�பாக� ெச(தி% நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� 11

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசா�கலி"கMவாமி 

ேகாவ�%ெத வா,� எF13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெசா�கலி"க Mவாமி ேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ெச(தி%நக, வா,� எF 14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட மானக^ச நாயனா, ெத  வா,� எF 14 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அப�நயா நக, வா,� எF 14 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75

�.�.�.ஏ.ஆர�ப�ப�ள�. ேம5� 

க��ட� கிறி7) ேகாவ�% 

ெத  சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ைனயா�வா, நாயனா, ெத  

வா,� எF 14 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சீவல�ேப8 

ேரா� வா,� எF 14 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பரதவ, 

ெத  வா,� எF 14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா)பாைளய"ேகா�ைட ஞான 

ஆன(த, ெத  வா,� எF 14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

1 2 3 4 5

76 76

�.�.�.ஏ.ஆர�ப�ப�ள�. ேம5� 

க��ட� கிறி7) ேகாவ�% 

ெத  சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஆ#.திர� ெத  வா,� எF 14 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச�தி நக, வா,� எF 14 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெபா) நல.ெத  வா,� எF 14 

, 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ந%வழி. ெத  வா,� எF 14 

, 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கப�ல, ெத  வா,� எF 14 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காள�ய�ம� ேகாவ�% ெத  

வா,� எF 14 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கனநாதநாயனா, 

ெத  வா,� எF 14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77

�.�.�.ஏ.ஆர�ப�ப�ள�.]�த% 

க��ட�, கிறி7) ேகாவ�% 

ெத , சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப8M.த ஆவ� ெத  வா.எ.14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி Tெச(i, ேரா� வா.எ.14 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தளவாN அ�ம� ேகாவ�% ெத  

வா.எ.14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ(ேதாண�யா, 

ேகாவ�% ெத  வா.எ.14 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேசவ� 

ெத  வா.எ.14 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ Hரமா�ன�வ, 

ெத  வா.எ.14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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78 78

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.R.C ]ைர 

ப��#ற� ெத5� பாக� 

ெப மா�ச�னதிெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ெப மா� ச�னதி 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

கி mண� ேகாய�% ந�.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 கி mண� ேகாய�% ெத5�ெத  2வ) ச(). , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 கி mண� 

ேகாய�% ெத5�ெத  1வ) ச(). , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 காNகறிகைடெத  , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ப�தைர பண�வா, ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.R.C ]ைர- 

வடபாக�, 

ெப மா�ச�னதிெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 �ன�ய� 

ேகாய�%ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

ெப மா� கீழரதவ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF 23 கி mண� ேகாய�% ேமல ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.ஓ "கிைண(

த �ழ(ைதக� ஊ�டTச.) 

ைமய� எF 78

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 23 பாF�ெர"க� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 பரமைன 

பா�வா, ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

சிவ� ேமலரதவ Hதி , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 ெசFபகவன ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

81 81

#ன�த அ(ேதாண�யா, 

ஆர�ப�ப�ள�.ப�ரதானக��ட�(

வட��), பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பா% ெத  வா.எ.22 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�7வ ப�ராமன, ெத  வா.எ.22 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ப�காபதி ெத  வா.எ.22 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி%ைல ].த நாயணா, ெத  

வா.எ.22 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சி.திைர 

ேவைல�கார.ெத  வா.எ.22 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சிவேலாக நாத, ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

எ�ெப மா� ெத  வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82

#ன�த  அ(ேதாண�யா, 

ஆர�ப�ப�ள�.ப�ரதான 

க��ட�, ெமய��ஹா%, 

ெத�பாக� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இ7லாமிய, ெத  வா.எ.22 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��தி ெத  வா.எ.22 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கிழ�� உTசின� மாகாள� அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  வா.எ.22 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

க�கார.ெத  வா.எ.22 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

மணகாவல� ப��ைள ஆ7ப.தி8 ெத  வா.எ.22 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேஜாதி ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேபர � ெத  வா.எ.22 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேதவ கி ைப ெத  வா.எ.22 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ப�TMவண. ெத  வா.எ.22 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ஈச� ெத  வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.(��அைற 

)ேம5� பாக�, ெப மா� 

ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 கி mண� 

ேகாய�% ெத5�ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 கி mண�ேகாய�% கீழ.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 கி mண�ேகாய�% வட��ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 மனகாவல� 

ப��ைள ஆ7ப.தி8 ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 மா,�ெக� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 ேகாவல� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 எ�ெப மா� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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84 84

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.(��ஹா%) 

கிழ�� பாக�, ெப மா� 

ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 இரFடா� 

ராஜா�க� ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 22 

ஆறாவ) ெத (பாF�ய ேவளாள, ெத ) , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 சிவ� வட�� ரதவ Hதி , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 ெந%ைல நாயனா, ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 கFணகி ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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85 85

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.��ஹா%, 

ம.திய ப�தி,ெப மா� 

ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 �.)சாமி ச() , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 Mடைல 

ேகாய�%ச() , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

வட�� உTசிமாகாள� அ�ம� ேகாய�%ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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86 86

ஆFடா� நாTசியா, 

க%யாண 

மFடப�ெத5�ப�தி, 

ெப மா� ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. வா,� எF24ஆறாவ) 

ெத (ேகானா, ேப�ைடச()) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF24 ெப மா� ெத5� மாடவ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 ெப மா� ெத5�ரதவ Hதி , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 தாoமானவ, ச() 

, 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 சடேகாப� ச() 

, 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ெப மா� 

ேமலமாடவ Hதி , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23ெப மா� வட��மாட.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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87 87

அ7ேபா�7 ஞாபகா,.த 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ரதானக��ட

�, ல"க,கானா ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ெப மா� 

ேமலரதவ Hதி , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

ெப மா� வட��ரதவ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 ந%லத�ப�ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 கா Fய�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 ெதNவெத வா,�23 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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அ7ேபா�7 ஞாபகா,.த 

ந�நிைலப�ள�#திய க��ட�, 

வட�� ப�தி, ல"க,கானா 

ெத , பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 தி #க4 ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 தி ம(திர. ெத  

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 தி  அ �பய� 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ேபராசி8ய, 

ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 23 

ல"க,கானாெத . , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF24ப�ரச�ன வ�நாயக, ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF24ேபாf7ேடஷ� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 ராமசாமி ேகாய�% அ�ரஹார� , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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சாரா�த�க, 

கிைளஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, 

சி�ன�ேகாவ�%ெத , 

அைட�கலா#ர�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 தி வண(த#ர� 

ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 அ�# 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ேரண�ய% 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

சி�னேகாய�% ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 Dத, ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 ர�சக, ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF 25தயாபர� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 தயாபர� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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சாரா�த�க, 

கிைளஆர�ப�ப�ள�.ெத5� 

க��ட�, 

சி�ன�ேகாவ�%ெத  

அைட�கலா#ர�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 #)ேப�ைட ெத  

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 #)ேப�ைட 

வட�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

Mவ�ேசச ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

M�ப�ரமண�யா#ர� ெத�ப�ள.ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 நாத� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ஆசி,வாத� ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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கதH�ர% ேம%நிைல�ப�ள�. 

நிS ப�ளா�, ப�ஷ� ெஜபராR 

ப�ளா� � க��றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி ெவ"� ெத  வா,� எF 18 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி தி வன(த#ர� ேரா� வா,� எF 8 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி � ெத  வா,�எF 8 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி க ைண வ�ள% ெத  வா,� எF 

8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி கடZ� ெத  வா,� எF 8 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி பராபர� ெத  வா,� எF 8 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி அ�பாZ சி.திர ஆசி8ய, ெத  

வா,�எF 8 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி ேதவப�ரா� ெத  

வா,� எF 8 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி ைபபா7 ேரா� 

வா,� எF 8 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி பரண, ெத  வா,� 

எF8 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி இைறவ� ெத  வா,� 

எF8 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி மைறயவ, ெத  வா,� 

எF8 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி கள,சி"கநாயனா, ெத  

வா,� எF 8. , 14.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி 

ேசாமாசிநாயனா,ெத வா,�எF 10 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) 

� க��றிTசி �லTசிைற நாயனா, ெத  வா,�10 , 16.தி ெந%ேவலி 

(மா) � க��றிTசி. வ�ர%மUFடநாயனா,ெத  வா,�10 , 99.அய%நா� 
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மேனார^சித� 

ந�நிைல�ப�ள�.வட��க��ட

�, கிழ���ப�தி, 

இள"ேகாவ�க� ெத , 

ெகா�கிர�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� � �ன�வ, ெத  வா,� எF 8 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� இள"ேகா அ�க� ெத  வா,� எF 

8 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� இள�#வன. ெத  வா,� எF8 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மேனார^சித� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5�க��ட�

இ ேம5��ப�தி, 

இள"ேகாவ�க� 

ெத ,ெகா�கிர�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� நTசினா,கின�ய, ெத  வா,� எF 8 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� கவ� க�ப, ெத  வா,� எF 8 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� கTேச8 கா�பZF� ெத  வா,� 

எF 8 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� தி ம"ைக ம�ன� ெத  

வா,� எF 8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� தி வ�aவ, ெத  

வா,� எF 8 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� அ�யா,�� ந%லா, 

ெத  வா,� எF 8 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� ேபராசி8ய, 

ெத  வா,� எF 8 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� சாைல.ெத  

வா,� எF 8 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�. 

கிழ�� ப�ளா� �.தார�ம� 

ேகாவ�% ெத  ெகா�கிர�ளம

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� மா8ய�ம� ேகாவ�% ெத  வா,� 

எF 8 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� � ()ைடயா,#ர� சிவ� 

ேமல.ெத , வா,� 8 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� �.தார�ம� 

ேகாய�% ெத  வா,� எF 8 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� 

ெதா%கா�ப�ய, ெத  வா,� எF 8 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�. 

ெத5�ப�ளா� ம.தியப�தி 

�.தார�ம� ேகாவ�% ெத  

ெகா�கிர�ள�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� ெச%வ� வ�நாயக, ேகாவ�% ெத  

வா,� எF 8 , 2.தி ெந%ேவலி (மா)  ெகா�கிர��ள� கFண�ப நாயனா, 

ெத  வா,� எF 8 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� சிவ� 

ேமல.ெத  வா,� எF 8 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� சிவ� 

வட�� ெத  வா,� எF 8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� 

ேநதாஜி ேரா� வா,� எF 8 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� 

வஸ(. நக, (ெஜயலலிதா நக,) வா,� எF 8 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�.  

ெத5�ப�ளா� ேம5� ப�தி 

�.தார�ம� ேகாவ�% ெத  

ெகா�கிர�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� ப8ேமலழக, ெத  வா,� எF 8 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� பாரதியா, ெத  வா,� எF 8 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� பவள.ெத  வா,� எF 8 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� தி  நாைள�� ேபாவா, ெத  வா,� 

எF 8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� தி �பனா4வா, ெத  வா,� 

எF 8 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� மண��டவ, ெத  வா,� 

எF 8 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� சிவ� ெத5� ெத  வா,� 

எF 8 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� சிவ� கீழ.ெத  வா,� எF 

8 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மண�வாசக, அ �ெநறி 

ந�நிைல�ப�ள�ெத5�அைற 

ேம5�ப�தி #)�ேப�ைட 

ந�.ெத  பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ேடன�ய% தாம7 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

#)�ேப�ைட ெத5� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF 25 #)�ேப�ைட ந�.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 #)�ேப�ைட ேமல ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ெல�Mமி 

நரசி"க#ர� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
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மண�வாசக, அ �ெநறி 

ந�நிைலப�ள�.ெத5� 

க��ட� கீ4 பாக� ெத5� 

அைற #)�ேப�ைட 

ந�.ெத  பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 ந(தனா, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 கா8ய நாயனா, 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ேஜாதி#ர� 

ெத5� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ேஜாதி#ர� வட�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 ேநசநயனா, ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF25 எ8ப.த நய�னா, ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 எ�.ஜி.ஆ,.காலன� , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 ெல�Mமி நரசி"க#ர� ஆசி8ய, 

��ய� �#. , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ெல�Mமி நரசி"க#ர� வ�7த8�#. , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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லேயாலா கா�ெவ�� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5� ப�தி 

ேம5கிலி () கிழ�காக 4வ) 

அைற, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 � பர�பைர 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 �லேசகர 

ஆ4வா, ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 

யாதவ,ேமல.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா ,� 

எF24 M(தர`,.தி நாயணா,ெத . , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ெப8யா4வா,ெத  , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 உTசிமாகாள� ச�னதி ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ப��ன.தா, ச() 

, 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ைவ�Fடநாத� 

ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 

தி ெவ�பாைவ ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF24 தி �பணா,வா4 ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 
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100 100

லேயாலா கா�ெவ�� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5� ப�தி 

ேம5கிலி () கிழ�காக 4வ) 

அைற, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எண24 #ன�தவதியா, 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 

�.தார�ம� ேகாவ�% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF 24 ஆFடா� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF 25 தி வன(த#ர� ேரா� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ச,வஞான ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 ேபா7�ஆபj7 ெத  , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ஜாமியா ப�ள�வாச% ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ராமசாமி ச�னதி 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5� 

ப�ளா� க��ட�  அைறஎF 1 

iய மா,� ெத  

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட உTசின� மாகாள� அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  வா.எ.22 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ப��ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  வா.எ.22 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட த,ம, ச() வா.எ.22 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட மகா வ�mp ெத  வா.எ.22 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட மண� ம�ற.ெத  வா.எ.22 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சிவ� ெத5� மாட ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட சிவ� கீழ ரதவ Hதி வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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102 102

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5� 

ப�ளா�  அைற எF 2 iய 

மா,� ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22  தி வ�ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 �மர�ரபர� 

ேகாவ�%ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 

ெசௗராmரா ராமசாமி ேகாய�% ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 சிவ� ேகாய�% ேமலமாடவ Hதி , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 சிவ� வட�� 

மாடவ Hதி , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 

� கெப மா� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேம5� 

ப�ளா� அைற எF 3 பைழய 

ச,T ெத , பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட திqய ப�ரப(த ெத  வா.எ.24 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��(த மாைல ெத  வா.எ.24 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ]ர.தா4வா, ெத  வா.எ.24 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி ெமாழிைசயா4வா, ெத  

வா.எ.24 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ம7தாF பாட% ெத  

வா.எ.24 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சிவ� ெத5� ரதவ Hதி 

வா.எ.24 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ%ல�ம� ேகாய�% 

ெத  வா.எ. 24 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இ"கிf7 ச,T 

ெத  வா.எ.24 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி வாNெமாழி.ெத  வா.எ.24 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

104 104

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�. ேம5� 

ப�ளா� அைற எF 4 பைழய 

ச,T ெத  பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஆழவ(தா� ெத  வா.எ.24 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட யாதவ, கீழ.ெத  வா.எ.24 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பைழய ேகாவ�% ெத  வா.எ.24 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி வாNெமாழி.ெத  வா.எ.24 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ ணகி8நாத,ெத 1 வா,� 

எF 24 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அக7திய,ெத  

வா.எ.24 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேபா7�ஆப�7 ெத 1 

வா.எ.24 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேதரய,ச() வ.எ.24 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப.ரசிவ�யா,ெத  வா.எ.24 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

மனகாவல�ப��ைள 

ம .)வமைன சாைல 

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ெத5� ப�தி (Mகாதார 

ஆNவாள, அOவலக� 

அ கி%) சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச.தியா ெத  வா,�எF15 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ள� #ற�ேபா��ெத  1 

வா,�எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ள�#ற�ேபா�� 

ெத  2 வா,�எF27 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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226 பாைளய�ேகா�ைட 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¢° 
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1 2 3 4 5

106 106

மனகாவல�ப��ைள 

ம .)வமைன சாைல 

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ேம5�ப�தி (Mகாதார 

ஆNவாள, அOவலக� 

அ கி%) சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 1வ) ெத  வா,� 

எF27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக,2வ) ெத  

வா,� எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 3வ) 

ெத  வா,�எF 27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

4வ) ெத   வா,� எF15 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 11வ) ெத  வா,� எF 15 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 10வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 9வ) ெத  வா,� எF15 , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, ேவதேகாய�% ெத  வா,�எF27 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 2வ) ெமய��ேரா�  

வா,� எF  15 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

12வ) ெத  வா,�எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி Tெச(i, ேரா� வா,� எF15 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

107 107

மனகாவல� ப��ைள 

ம .)வமைன சாைல 

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�கீ4பாக� 

(Mகாதார ஆNவாள, 

அOவலக� அ கி%) 

சமாதான#ர�..

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சF�க�ப��ைள ெத  வா,� 

எF  15 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி வ�aவ, ெத  

வா,� எF15 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி மைல ெத  

வா,�எF15 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட மகராஜப��ைள 

ெத  வா,�எF15 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

மகராஜப��ைள�K��ெத  வா,� எF15 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108

மாநகரா�சி ச�தாய 

நல�]ட�வடபாக� )�#ரZ 

ெதாழிலாள, காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட *"க#% ெத  வா.எ.14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஔைவயா, ெத  வா.எ.14 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசs^Mட, ெத  வா.எ.14 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசFபக� நக, வா.எ.21 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கிறி7) ேகாவ�% ெத  வா.எ. 

21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா8ய நாயனா, ெத  

வா.எ.21 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ம"ைகய,கரசி ெத  

வா.எ. 14 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட மிலி�ட8 ைல� 

வா.எ. 21 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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109 109

மாநகரா�சி ச�தாய 

நல�]ட�ெத�பாக� )�#ரZ 

ெதாழிலாள, காலன�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ �மண� ெத  வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேநச நாயனா, ெத  வா.எ.21 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேகா� ெச"க ேசாழ நாயனா, 

ெத  வா.எ.21 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச"க, காலன� 

வா.எ.21 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ8ப.த நாயனா, ெத  

வா.எ.21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ%லா� வ%லவ� 

ெத  வா.எ.21 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�  ப�.�.ஏ 

க��ட அைற எF 49 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காமராR காலன� வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 1 வ) ெத  வா.எ.21 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 2 வ) ெத  

வா.எ.21 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 3 வ) 

ெத  வா.எ.21 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 4 

வ) ெத  வா.எ.21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 

5 வ) ெத  வா.எ.21 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி 

நக, 6 வ) ெத  வா.எ.21 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

கா(தி நக, 7 வ) ெத  வா.எ.21 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 8 வ) ெத  வா.எ.21 , 10.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட #ன�த D�7 ெத , அ �மண�.ெத  வா.எ.21 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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111 111

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள� அைற எF 

1 ப�ரதான ப�ளா� வடபாக� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணா நக,  ப�.எ�.ேக காலன� 

வா.எ.21, ேமல.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வட�� 

ைஹகிரZF�  ேரா�வா.எ.21 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

இ(திராநக, ெமய��ெத வா.எ.21 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட அ�ைன இ(திரா நக, 1வ) ெத , 2 வ) ெத  , 1வ) 

ெம , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ைனஇ(திராநக, 

2வ)ெத  வா.எF21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

அ�ைனஇ(திராநக, வட��ெத  வா.எF21 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

112 112

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள� அைற எF 

1 ப�ரதான ப�ளா� வடபாக� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ைனஇ(திராநக, ெத5�ெத  

வா.எF21 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 

ப�.எ�.ேக காலன�  வா.எ.21, வட�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட அFணா நக,  ப�.எ�.ேக காலன� கிழ�� ெத  வா,� 

, 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக,ெமய��ேரா� 

வா,� 21 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 

�த%ச() , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 2வ) 

ச() , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 3வ) ச() , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 4வ) ச() , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 5வ) ச() , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 8வ) ச() , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 9வ) ச() , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, , 13.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட இ(திரா நக, 2வ) �K�� ெத  வா.எ.21 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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113 113

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ப�.�.ஏ 

க��ட அைற எF 50 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட லலிதா நக, வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெஜயா நக, வா.எ.21 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ7.எ�.வ� நக, வா.எ.21 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கெல�ட, நக, வா.எ.21 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பாலாஜி நக, வா.எ.21 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எவெர7� ெத  வா.எ.21 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காதி, நக, (�பார� நக, ) 

வா.எ.21 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏ.�.ேஜ நக, வா.எ.21 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேதவேலாக ெத  வா.எ.21 , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�.ஐ.ப� காலன� வா.எ.21 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ப�.�.ஏ 

க��ட அைற எF 51 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பர^Mட, ெத  வா.எ 21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ��னவ, ெத  வா.எ.22 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�நாயக, ெத  வா.எ.22 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இரய�% நக, வா.எ.20 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�வசாய இைண இய��ந, 

��ய� �# வா.எ.20 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

நி ப,காலன� வா.எF20 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ப�.டப��S�. காலண� வா.எ.20 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சிவ�%ச,ஜ�காலன� வா.எ 20 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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115 115

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�.அைற எF 

6 (ப�ரதான ப�தி) ெத5�ப�தி 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. கி பாகர� ெத  வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. ஜா�7 காேலR ேரா� வா.எ.21 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசய�F� மா,� ெத  வா.எ.20 

, 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா Fய, ெத  வா.எ.21 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேப8Fபெத  வா.எ.21 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பைழய ேபாf7 ஆ7ப.தி8 

ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசய�F� மா,� 

சாைல வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேஹாவ,� 

நிைனZ அைற ேம5கிலி () 

2வ) அைற 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ஆைணய, 

ப"களா ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

M�ப�ரமண�ய Mவாமி ேகாய�% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ந�ப��ைக நக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 ரய�%ேவ7ேடஷ� ேரா�. , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ராேஜ(திராநக, 

5வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ராேஜ(திரா நக, 6வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF25 அகிலஇ(தியவாெனாலிஅ���மா���ய� �#. , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 அரM#ற�ேபா�� 

ரய�%ேவ 7ேடச� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேஹாவ,� 

நிைனZ அைற கிழ�� 

ப�திய�� கைடசி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ராேஜ(திரா நக, 

1வ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ெஜபமாள�ைக நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேஹாவ,� 

நிைனZ அைற கிழ�� 

ப�திய�� கைடசி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ெசய��� 

பா%7ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ�� 

ப�தி கிழ�� ப�ளா�, 

ம.தியஅைற #)�க��ட� 

(3வ) ப� வ��பைற) 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ெசய���பா%7 

ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ராேஜ(திரா 

நக, 2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

வட�� ைஹகிரZF� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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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

120 120

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5� க��ட�, 

கிழ�� ப�தி ஏ.ஆ,.ைல�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ�.எ%.ப��ைளநக, வா,� 

எF20 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இ(திராநக, வா,� 

எF20 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல� 

��ய� �#ஓப�ளா� �த% எ7ப�ளா� வைர , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல� ��ய� �# ப�ளா� வா,�எF20 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல� ��ய� �# 

Sப�ளா�வா,� எF20 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ஏ.ஆ,.ைல� #திய��ய� �#1ம5K� எ1 �த% ஜி6 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல�அ���மா���ய� �#1எ�த%27எ�வைர 

ட , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�வட�� பாக�, 

ேம5� ப�தி ஏ.ஆ,.ைல�,  

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசய���தாம7ேரா� வா,�எF 

20 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ஏ.ஆ,.ைல�#தியப�ளா�,ெஜ.ப�ளா�,ஏ ப�ளா� �த% எ� ப�ளா� வைர. , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வட�� ைஹகிரZF�ேரா� 

வா,�எF20 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெசய���ஜா�7காேலRேரா� வா,� எF 20 , 99.அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி, ஏ.ஆ,.ைல�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெப8யா,நக, வா,�எF20 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெப8யா,நக,வட��ெத வா,�எF20 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட #ன�தம.ேதoெத  வா,�எF20 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ெப8யா,நக,ெத5�ெத  வா,�எF20 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ �நக, வா,�எF20 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ�.ஜி.ஆ,. காலன� வா,�எF20 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தமி4நா�காவல, ��ய� �# 

வா,� எF 20 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123
ேரா7 ேமா◌ி ேம�8�ேலச� 

ப�ள�1 வ) ஏ ப�தி 

தியாகராஜநகா்

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.19, இ.ப�. காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.19, ரா�நக, , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

Jெஜேய(திர சர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள�வ�ழா 

ேம%நிைல�ப�ள� வ�ள� 

ம�ற� அைற எF 5 

மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.19 எ%.ேக.எ7. நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF20 வ H��வசதிவா8ய���ய� �# 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF20 மாஜி7�ைர� ��ய� �# , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF 20 

அகிலஇ(தியவாெனாலி��ய� �# ைஹகிரZF� , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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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

125 125

ெந%ைலய�ப, அ�# 

ஆசிரம� 

ஆர�பப�ள�.ைடன�" ஹா%, 

மகாராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 1வ)�K��ெத  மகராஜநக, வா,� 

எF 20 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 2வ) �K��ெத  மகராஜநக, 

வா,� எF 20 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 3வ) �K��ெத  

மகராஜநக, வா,� எF 20 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 4வ) 

�K��ெத  மகராஜநக, வா,� எF 20 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 

5வ) �K��ெத மகராஜநக, வா,� எF 20 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜநக, 6வ) �K��ெத  மகராஜநக, வா,� எF 20 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, ெசய���தாம7ேரா� வா,� எF 20 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126

J ெஜேய(திரசர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள� வ�ழா 

ேம%நிைல�ப�ள�அைற எF 

4 வ�ள� ம�ற� மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 10வ) �K�� ெத  

மகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 20, 11வ) �K�� 

ெத  மகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 12வ) 

�K�� ெத  மகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 

13வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF. 20, 14வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக,. வா.எF. 20, 15வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF, 20, 16வ) �K�� ெத  

மகராஜநக, , 8.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 17வ) �K�� 

ெத  மகராஜநக, , 9.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 18வ) 

�K�� ெத  மகராஜநக, , 10.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 

19வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 11.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF.20, 20வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக, வா.எF.20, 21வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 99.அய%நா� 
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J ெஜேய(திரசர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள� வ�ழா 

ேம.நி. ப�ள�. வ�ள� ம�ற�  

அைற எF 3  மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 20, 22வ) �K�� ெத  

மகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 20, 23வ) �K�� 

ெத  மகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 24வ) 

�K�� ெத  மகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF,20, 

25வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF.20, 26வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ 

நக, வா.எF.20, 27வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக, வா.எF.20, சிவ(தி�ப�� ெமய�� ேரா� , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) மகராஜ நக, வா.எ.20,சிவ(தி�ப��ேரா� 1வ), 2வ), 3,வ), 4 வ) 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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128 128

J ெஜேய(திர 

சர7வதிMவாமிக� 

ெவ�ள�வ�ழா 

ேம%நிைல�ப�ள�மண�மFடப 

அைற எF 19 மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 2வ) ெமய�� ேரா� 

மகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 3வ) ெமய�� 

ேரா� மகாராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 4வ) 

ெமய�� ேரா� மகாராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 

5வ) ெமய�� ேரா� மகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF.20, 7வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ 

நக, வா.எF.20, 8வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக, வா.எF.20, 9வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, 7ேட� பா"� காலன�  (ஆப�ஸ,7 காலன�) 

, 9.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, �ன�சிப% காலன� , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, மகராஜ நக, 1வ) ெமய�� 

ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

J ெஜேய(திர சர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள�வ�ழா 

ேம.நி.ப�ள�.மண�மFடப� 

அைற எF 16  மகாராஜாநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ஐ.ஓ.ப�. காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ஆசி,வாத நக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, வச(த� காலன� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ெபா�மண� நக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ெவ"கேட7வரா நக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 18, ேவலவ� காலன�, 

ேவலவ� காலன� ேம5� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

க%யாண�நக, வா,� எF18 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ�கிலி (

) ேம5காக 5வ) 

vைழவாய�%, i.)��� 

சாைல, வ�.எ�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 ெஜய(தி நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 தமி4நா� வ H��வசதி 

வா8ய� நிைல 3 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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131 131

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ�கிலி (

) ேம5காக 5வ) 

vைழவாய�%, i.)��� 

சாைல, வ�.எ�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 J காமா�சி 

நக,(எதி,ஒயாசி7ப�ள�) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� 

எF17 வ.உ.சி. நக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 

சீன�வாசக�நக, ப� காலன� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� 

எF18 காசி வ�7வநாத� ேகாய�% ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ஜவஹ, ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 ேமல.ெத , , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 யாதவ,கீழ.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 ராம, ேகாய�% ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 நாடா, ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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132 132

தி ெந%ேவலி மாநகரா�சி 

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி ைமய�வ�.�.ச.திர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 J �கா�ப�ைக நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஐ7வ,யா நக, வா,� எF 17 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெவ%க� காலன� வா,� எF17 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ேநதாஜி ெத  (Mபாm 

ச(திரா ேபா7ெத . , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 

ெக�ன� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 

கFண� #)காலன� 1வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,� எF18 கFண� #)காலன� 2வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 கFண� #)காலன� 4வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 கFண� #)காலன� 

ெமய��ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 

ஆதி.தனா,நக, 1வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� 

எF18 ஆதி.தனா,நக, 2வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,� எF18 ஆதி.தனா,நக, 3வ) ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ஆதி.தனா,நக, 4வ) ெத  , 

14.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ஆதி.தனா,நக, 5வ) 
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133 133

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�. வடபாக 

க��ட�, வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. அரவ�(த, ெத  வா,� எF 18 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கவ�தா நக, 2வ) ெத  வா,� எF 

18 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கவ�தா நக, 3வ) ெத  வா,� 

எF 18 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கவ�தா நக, 4வ) ெத  

வா,� எF 18 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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134 134
ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�. வடபாக 

க��ட�, வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ப� (தாவன. ெத  வா,� எF 18 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�. வடபாக 

க��ட�, வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சரFயா நக, வா,� எF 18 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சீன�வாச நக, வா,� எF 18 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெத5�ெத  வா,� எF18 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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136 136

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�.(L.K.G. A 

வ��பைற) கீ4பாக�, 

i.)��� ேரா�  

வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. க�டெபா�ம�  நக, 1வ) ெத  

வா.எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. க�டெபா�ம� நக, 2வ) 

ெத  வா.எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. க�டெபா�ம� நக, 

3வ) ெத  வா.எF. 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

க�டெபா�ம� நக, 4வ) ெத  வா.எF. 17 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17, க�டெபா�ம� நக, 5வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF17க�டெபா�ம� நக,  2வ) 

�K��. ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா. எF 

17க�டெபா�ம� நக, 2வ) �K��. ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF. 17ம"க�மா சாைல , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� வா.எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� 1வ) ச() வா.எF 17 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� 2வ) ச() வா.எF 17 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� 3வ) ெத  வா.எF 17 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ேகா.ஆ�ெட�7 காலன� வா.எF 17 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. அmட ெல�Mமி நக, வா.எF 17 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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137 137

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�.(L.K.G. A 

வ��பைற) கீ4பாக�, 

i.)��� ேரா�  

வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. அNயா M�ப�ரமண�ய நக, வா.எF 17 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. டா,லி" நக, வா.எF 17 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெவ5றி தி  நக, வா.எF.17 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. காசீ� நக, வா.எF. 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஆதி திராவ�ட, காலன� வா.எF.17 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�1வ) B 

ப�8Z i.)��� ேரா�, 

வ�.� ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 ம"களா நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 காமா�சி நக, 1வ) 

ெமய�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17காமா�சி 

நக, 3வ) ெமய�� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 

17காமா�சி நக, 4வ) ெமய�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF 17காமா�சி நக, 5வ) ெமய�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�1வ) B 

ப�8Z i.)��� ேரா�, 

வ�.� ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 காமா�சி நக, 6வ) 

ெமய�� ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா. எF 17காமா�சி 

நக, 7வ) ெமய�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 

17காமா�சி நக, 8வ) ெமய�� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF 17தமி4நா� வ H�� வசதி வா8ய� நிைல 1 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF.17 தமி4நா� வ H��வசதி வா8ய� நிைல 2 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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140 140

தி .ப�.எ� ச"கரM�ைபயா 

ஞாபகா,.த ெதாழி5பய�5சி 

ப�ள�வ�.�.ச.திர�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 சிவன�யா,�ள� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 ேபா.தH7 நக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா. எF 17அ�)% ர�மா� �தலாள� 

நக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கFணகி ெத  வா.எF 18 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141

ெசய��� ேஜாச� உய,நிைல 

ப�ள�ேம5�� ப�தி 

ஆேர�கியநாத#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஆTசி மட� வா. எF 17 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 18ஆேரா�கியநாத#ர� 2வ) 

ெமய�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஆேரா�கியநாத#ர� 

3வ) ெமய�� ெத  வா.எF 18 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF 18ஆேரா�கியநாத#ர� 4வ) ெமய�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF 18ஆேரா�கியநாத#ர� 1வ) ெமய�� ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல� ப�ள�U.K.G. "A" 

ப�8Z, ேம5கிலி () கிழ�� 

�த% அைற ரா� நக,, 

தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19 1வ) ந�.ெத  

தியாகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 2வ) 

ந�.ெத  தியாகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19 

3வ) ந�.ெத  தியாகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF.19 1வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19 ,2வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 3வ) ெத5�ெத  

தியாகராஜநக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 
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143 143

#ன�த அ(ேதாண� ப�ள� 2ஆ� 

வ��# அைற. வ�.�.ச.திர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.18 தி வ�aவ, ெத  

கீ4ப�தி , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.18 ெல�Mமி நக, 

(வ�.எ�. ச.திர�) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�1B ப�8Z 

ரா� நக, தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சிவ(தி�ப��ேரா� வா,�எF 19 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 1வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 2வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 3வ) வட�� ெத  வா,�எF19 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 4வ)வட��ெத  வா,�எF19 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 5வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 6வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 7வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 8வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

#mபலதா ெம�8� 

ேம%நிைல�ப�ள�கிழ�� 

பாக� ெத5� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ேஜ�7நக, வா,� எF19 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ப�.ஏ.ப��ைளநக, வா,� எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. பாரதி ெத  வா,�எF19 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. �.வ�.எ7நக,(1வ) 

�K��ெத �த%5வ)�K��. ெத . , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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#mபலதா ெம�8� 

ேம%நிைல�ப�ள�5 வ) சி 

வ��# அைற. 

பாைளய"ேகா�ைட

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ேபரா.)ெச%வ� நக, வா,�எF19 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சாNபாபா காலன� வா,� எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ச"க, காலன� வா,�எF19 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. �மேரச� நக, வா,� எF19 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வ�.ஐ.ப� காலன� வா,� எF19 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147

#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�கிழ�� 

பாக� வட�� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7நக, 6வ) 

�K��.ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. தி மா%நக, 

வா,�எF19பாரதிதாச�வ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19 ம%லிகாகாலண� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

�.ேக.சி நக, வா,� எF19 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ேகாகில� 

நக, வா,� எF 26 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. எ%.ஐ.சி காலன� 

1 வ) ெத வா,� எF19 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 7வ) �K��.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 6வ) �K��.ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வாவா,�எF19�.வ�.எ7நக,7வ)�K��.ெத  , 99.அய%நா� வா4 
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#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

பாக� கிழ�� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 10வ) 

�K��.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 11வ) �K��.ெத  வ�.ம , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7 நக,1 வ) ெமய��ேரா� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7 நக,2 வ) 

ெமய��ேரா� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7 

நக,3 வ) ெமய��ேரா� , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 

�.வ�.எ7 நக,4 வ) ெமய��ேரா� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19 �.வ�.எ7 நக,5 வ) ெமய��ேரா� , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,�எF 19 தி மா%நக,பாரதிதாச�வ Hதி , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 

தி மா%நக,ரசிகமண��ேகசி வ Hதி , 10.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19தி மா%நக,ெஜயகா(த�வ Hதி , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 தி மா%நக,#)ைமப�.த� வ Hதி , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19கவ�மண�வ Hதி 

தி மா%நக, , 13.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF 19 

ராமலி"கனா,வ Hதி தி மா%நக, , 14.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 
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ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல ப�ள�,S.ேக.ஜி 

ப�8Z B ப�8Z, ரா�நக,, 

தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 5வ) ந�.ெத  

தியாகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 4வ) 

ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF.19, 5வ) ெத5� ெத  தியாகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 6வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.26, இ(திரா நக, 

தியாகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.26, தபா% 

த(தி காலன� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.26, தமி4நா� 

vக,ெபா � வாண�ப கழக� அOவல, ��ய� �# , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF. 26, #திய ேந  நக, , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள� ப�ள�Pre 

K.G. ப�8Z, ரா�நக,, 

தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 4வ) ந�.ெத  தியாகராஜநக, வா,� 

எF19 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 6வ) ந�.ெத  

தியாகராஜநக, வா,� எF19 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 7வ) 

ந�.ெத  தியாகராஜநக, வா,� எF19 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 7வ) ெத5�ெத தியாகராஜநக, வா,�19 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) வ�.�.ச.திர�. 8வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக, வா,�எF19 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 8வ)ந�.ெத தியாகராஜநக, வா,�19 

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 9வ)ந�.ெத  தியாகராஜநக, வா,� 

எF19 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

9வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 10வ)ந�.ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

பாக� ேம5� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

10வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 12வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

13வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 14வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 15வ) ெத5�ெத  

தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

பாக� ேம5� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

16வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 17வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெத5�ெத ெதாட,Tசி 1�த% 7 

ெத வைர வா,�எF19 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. தாமிரபதி 

காலன� வா,� எF19 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
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மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 8வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF 26 ஒTச��ள� காமராஜ, 

சாைல. , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� 

எ7.�.சி.ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� பா,�ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ஒTச��ள� 1வ) கீழெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ஒTச��ள� 1வ) ேமல.ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 கீழெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 

1வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� தாம7 2வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 3வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 8வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 

4வ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� தாம7 5வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 6வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� 1வ) �K��.ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� 2வ) 

�K��.ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� ெமய��ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ஒTச��ள� எ7.�.சி.ச,T ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� எ7.�.சி. 1வ) வட�� ெத . , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� எ7.�.சி. 

வட�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 
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155 155

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 6வ) vைழவாய�% 

கிழ��பாக�, ெப மா�#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 1வ) 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 

2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ெப மா�#ர� 3வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ெப மா�#ர� ேபா7� ஆபj7 ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� ேபா7� ஆபj74வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� கா,ட� 

ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 5 

வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ெப மா�#ர� 6 வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF27ேஜாச� ெத  சி.எ7.ஐ ஆலய வட�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

156 156

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 6வ) vைழவாய�% 

Nkw;F பாக�, ெப மா�#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 சி.எ7.ஐ ஆலய ெத5� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27எ7 � பj�ட, 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி 

காலன� ெமய��ேரா� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 

ெப மா�#ர� சி காலன� 1வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி காலன�1வ)�K��ெத . , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப  மா�#ர� ச"கரா#ர� 1வ) ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF 27 ெப மா�#ர� 

ச"கரா#ர� 2வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF 

27  ெப மா�#ர� சி காலன� 2வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி காலன� 2வ) �K�� ெத . 

, 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி 

காலன� வா�ட,ேட"� ெத . , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF27 ப� & �  காலன� , 12.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF27 ெப மா�#ர� O�க7 நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

7வ) vைழZ வாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 7வ) 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராR சாைல 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 3வ) 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

அ�#நக,ேநா#�2வ)வட��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 1வ) �K��ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 2வ) வட�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

7வ) vைழZ வாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 3வ) வட�� ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

வா�ட,ேட"3வ)ெத5�ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26வா�ட,ேட"1வ)�K��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 2வ) �K�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 3வ) �K�� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ேநா#� 1வ) வட�� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ேநா#� 2வ)ெத5� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட"4வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட" 

4வ)�K��ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 
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159 159

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5கிலி () 

வட�காக 11-வ) 

vைழவாய�% ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

காவல,��ய� �#அ�#நக,,காமராR சாைல , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 3வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 4வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 

கிழ��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ேநா#� 

2வ)�K��ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ேநா#� வட�� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

கீழெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

காமராRசாைல 2வ) ெத5�ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 காமராRசாைல1வ)ெத5�ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 3வ) ெத5� ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட" 2வ) ெத5�ெத  , 99.அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5கிலி () 

வட�காக 11-வ) 

vைழவாய�% ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ேநா#� 

1வ)வட��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

வா�ட,ேட"1வ)�K��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 அ�#நக,#திய வாடைக��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5கிலி () 

வட�காக 13-வ) 

vைழவாய�% ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 அ�#நக, 

அOவல,��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 12வ) 

vைழவாய�%, ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 

1வ)ெத  ெத5�.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�எF26 காமராRசாைல 4வ)ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�எF26 வா�ட,ேட"1வ) ெத5� ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�எF26 

காமராRசாைல5வ)ெத5�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�எF26 வா�ட,ேட"ெமய��ேரா� , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�எF26 வா�ட,ேட"4வ)�K��ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட" 

4வ)ெத5�.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�எF26 

அ�#நக, கீழெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

அ�#நக,3வ) வட��ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 1வ) வட��ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ேநா#� 1வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ேநா#� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 
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163 163

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 5வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,�� 

காலன�1வ)ெமய��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன� ெமய��ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,�� காலன�2வ) ெமய��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன�1வ)�K��ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன� 

2வ)�K��ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன�3வ)�K��.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,��காலன�4வ)�K��ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன�5வ)�K��ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன�6வ)�K��ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,��காலன�7வ)�K��ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன� காமராRசாைல , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன�8வ)�K��ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,��காலன�9வ)�K��ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன�10வ)�K��ெத  , 
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ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம% நிைல� ப�ள�12வ) ஏ 

வ��# அைற ெத5�� 

க��ட�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�எF26 ெபாதிைகநக,ெத5�ெத  

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, *"காகீழ 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக,1வ) 

ெத5�ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, 

2வ)ெத5�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ெபாதிைகநக,ப��ைளயா,ேகாவ�%ேமலெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, ப��ைளயா,ேகாவ�%கீழெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�  வா,�26 ெபாதிைகநக, 

ப��ைளயா,ேகாவ�% வட��ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ெபாதிைகநக, ப��ைளயா,ேகாவ�%ெத5�ெத  , 9.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, 1வ) �K��ெத  , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக,2வ) 

�K��ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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165 165

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம% நிைல� ப�ள�  வளாக� 

ெசN�� ேசவ�ய, ந,ச8 

ம5K� ப�ைரம8 ப�ள�#) 

க��ட� 1வ) வ��# அைற. 

எ�.ஜி.ஓ.ஏ காலன�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, 3வ) 

�K��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 26 ெபாதிைகநக, 

*"கா ெத5� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ெபாதிைகநக,*"கா1வ)�K��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ெபாதிைகநக,2வ) �K��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக,1வ)ெத5�ெத  , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, ேமலெத  , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, *"காவட��ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, கீழெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, வட��ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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166 166

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 2வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. ெப மா�#ர� அ�#நக, 

எ7.�.சி.ேரா� வா,� எF 26 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

அ�#நக, ேமலெத  வா,� எF26 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

அ�#நக, கீழெத  வா,� எF26 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

அ�#நக,ெதாைலேபசிநிைலயரய�%ேவபjட,ெத  வா,� எF 26 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. அ�#நக, எ7.�.சி.ச,T ெத  வா,� 

எF26 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. அ�#நக, 

காமராRசாைலவா,�எF26 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

ெபா�வ�ழா நக, கீழ.ெத  வா,� எF26 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழா நக, ேமலெத  வா,� எF 26 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழாநக, வட��ெத  வா,� 

எF 26 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழாநக, 

ெமய��தெத  வா,� எF 26 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

ெபா�வ�ழாநக, ெத5� ெத  வா,� எF 26 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழாநக, 1வ)ெத5� ெத  வா,� எF 26 , 
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ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 12 A வ��# அைற. 

எ�ஜி.ஓ.ஏ காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. பா�கியநாத� ெத  வா,�எF27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�27 வ��ட,ெத  எ�.ஜி.ஓ. 

காலன� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 27 பாரதிெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. பாரதிெத  ெத5� எ�.ஜி.ஓ. 

காலன� வா,�27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஓ��ந, 

அOவலக உதவ�யாள, 1வ)�K��ெத  வா,�2 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஓ��ந, அOவலக உதவ�யாள, காலன� 

2வ)�K��.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஓ��ந, 

அOவலக உதவ�யாள, காலன� 3வ)�K��.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா,ேகாவ�% ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�எ.27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�எ.27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா.எ.27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 
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168 168

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 12 A வ��# அைற. 

எ�ஜி.ஓ.ஏ காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 பாரதிநக,வ�8வா�க� 

எ7.�.சி காேலR சமUப� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 

பாரதி6வ)ெத  எ7.�.சி காேலR சமUப� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,�26 பாரதிநக,1வ)ெத  எ7.�.சி. காேலRசமUப� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 பாரதிநக,2வ)ெத  

எ7.�.சி. காேலRசமUப� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா.எ.26பாரதிநக,�K��ெத (4வ)ெத )எ7.�.சி கா , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 ேமஜியாநக, ெப மா�#ர� , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ேக.எ�.ஏ. நக, ெப மா�#ர� , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 கதH�ர%காலண� 

ெப மா�#ர� , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 

மாண��கநக, ெப மா�#ர� , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�26 வ Hமா7ெகய, 1வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,�26 வ Hமா7ெகய, 2வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 வ�.ஜி.ப� நக, , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,� 26 #தியேந  நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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169 169

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 12 A வ��# அைற. 

எ�ஜி.ஓ.ஏ காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ெத�ற%நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 அழக,நக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ம,ப�நக, , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ேநதாஜிநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 7ெப�ச,காலன� , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 அ�பேலாகாலன� , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 7ேட�ேப"காலண� , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ெபச��நக, , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 வ�aவ,காலண� , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 

வ�aவ,காலன�ெத�#ற� , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ,� 

26 வ�நாயக, ெத 1வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,� 26 வ�நாயக, ெத  2வ) ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,� 26 வ�நாயக, ெத  3வ) ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 வ�நாயக, ெத  4வ) ெத  , 99.அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 84 of 126
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170 170

ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 11வ) வ��# அைற. 

எ�.ஜி.ஓ. ஏ காலண�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ7.�.சி.ேரா� வா,�எF27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ7.�.சி.1வ) �K��ெத  

வா,�எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஹ8ராR ெத  

வா,�எF27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. �றி^சி 

அெவ�Sவா,�எF27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

ெச%லதாN நக, �த% ெத வா,�எF27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ெச%லதாN நக, 2வ)ெத வா,�எF27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. �றி^சிநக, வட�� ெத வா,�எF27 , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. �றி^சிநக, ெத5� ெத  வா,�எF27 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ெஜய�%சி" நக, 

ெத5�ெத வா,�எF27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

ெஜய�%சிஙநக, கிழ.ெத வா,�எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ெஜய�%சி" நக, வட�� ெத வா,�எF27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ெஜய�%சி" நக, 1வ)ெத வா,�எF27 , 

13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ெஜய�%சி" நக, 

2வ)ெத வா,�எF27 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

ெஜய�%சி" நக, 3வ) ெத வா,�எF27 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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171 171

ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 11வ) வ��# அைற. 

எ�.ஜி.ஓ. ஏ காலன�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. சிவ(திஆதி.த� காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனராபா"� காலன� 1வ)ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனராபா"� காலண� 2வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனரா பா"� காலன� 3வ) ெத  

(ெத5� ந�.ெத ) , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனராபா"� 

காலண� 4வ) ந�.ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

கனராபா"� காலண� 5வ) ந�.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. கனரா பா"� காலன� 6வ) ந�.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வச(த நக, 2வ) �K�� ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வச(தநக, , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

1வ) �K�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம% நிைல� ப�ள�  வளாக� 

ெசN�� ேசவ�ய, ந,ச8 

ம5K� ப�ைரம8 ப�ள�#) 

க��ட� எ%.ேக.ஜி வ��# 

அைற. எ�.ஜி.ஓ.ஏ காலன�

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. தி மா% நக, , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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173 173

ெசய���ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5� 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

எ�.ஜி.ஓ. ஏ காலன�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�11வ)�K��ெத  

வா,�எF27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன�12வ) �K��ெத  வா,�எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�13வ)�K��ெத  வா,�எF27 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�14வ) �K��ெத  

வா,�எF27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 

15வ)�K��ெத  வா,�எF27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன�16வ)�K��ெத  வா,�எF27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ��ைசமா5Kவா8யகாலன� ெமய��ெத  வா,�எF27 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ��ைசமா5Kவா8யகாலன� 

வா,�எF27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஆசீ,வாதநக, 

வா,�எF27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. சாேரா�ெத  

வா,�எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. நாராயண�நக, 

வா,�எF27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. தி வ�aவ,ெத  

வா,�எF27 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. தி மைறநக, 

வா,�எF27 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ேக.எ%.எ�.காலன� 

வா,�எF27 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. சிவச�தி நக, 

வா,�எF27 , 16.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� எF27 
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ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�ேம5�க��ட�

. ேம5�ப�தி, எ�.ஜி.ஓ.ஏ 

காலன�, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�வட��ெமய��ேரா�  வா,�எF27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. எ�.ஜி.ஓ. காலன�1வ) �K��ெத  வா,� எF 27 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா.எF. 27, 2எ�.ஜி.ஓ.காலன� 

2வ) �K��.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா.எF.27, 

எ�. ஜி. ஓ. காலன� 2வ)�K��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. எ�ஜிஒகாலன�3வ)�K��ெத , வா.எF 27 , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 4வ)�K��ெத  வா.எF. 27 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 5வ)�K�� ெத  

, வா,எF. 27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�6வ) 

�K�� ெத   , ,வா.எF.27 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�
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175 175

ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ��க��ட

�. 11 F வ��# அைற 

ேம5�ப�தி, எ�.ஜி.ஓ.ஏ 

காலன�, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 7வ)�K�� ெத , 

வா.எF.27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜி ஒ காலன� 

8வ) �K�� ெத    , வா.எF.27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. எ�ஜிஒ காலன� 9வ) �K�� ெத   , வா.எF.27 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன�10வ)�K��ெத வா.எF. 27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� கிழ��ெமய��ேரா�, வா.எF,27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�ேம5�ெமய��ேரா�, 

வா.எF.27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� ெத5� 

வ�% த��# ெத  வா.எF.27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன� ெத5� ெமய�� ேரா�, வா.எF. 27 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ெசய��� ேஜாச� ஆர�ப 

ப�ள�.கிழ�� பாக� 

வ�டாரேபா��வர.)அOவலக

� எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� அ கி%,

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� 

காலண� ேமல.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27 

தி நக, �.எ�.எT.ப� காலண� 1வ) ேமல.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� காலண� ெத5�ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� 

காலண� 1ெத5�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27 

தி நக, �.எ�.எT.ப� காலண� ெர��யா,ப�� கிழ�� ெத . , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� 

காலண� கீழ.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 

தி நக,வ H��வசதிவா8யகாலன� வட��ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27�.எ�.எT.ப� காலண� வா�ட,ேட"� ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27�.எ�.எT.ப� காலண� 

1வ) ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27�.எ�.எT.ப� 

காலண� 2 வ)ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வாஎF27�.எ�.எT.ப� காலண� ந�.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 
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ெசய��� ேஜாச� ஆர�ப 

ப�ள�கிழ�� பாக� 

வ�டாரேபா��வர.)அOவலக

� எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� அ கி%,

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, 1 வ)ெத  வா,�27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, 2 வ)ெத  வா,�27 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக,3 வ)ெத  வா,�27 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, ேமல.ெத  வா,�27 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக,ெத5�ெத  வா,�27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, ெத�ேமல.ெத  வா,�27 

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, கிழ��ெத  வா,�27 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. க5பகவ�நாயக, வட��.ெத  

வா,� 27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. க5பகவ�நாயக, 

ெமய��ேரா� வா,�27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�27 

க5பகவ�நாயக, நக,ெத5�ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

சிேயா�ெத  வா,�27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஏ 

காலன�வ�8வா�க� 1 வ)ெத   வா,�27 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ஏ காலன�வ�8வா�க�வட��.ெத  வா,�27 , 14.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஏகாலன�வ�8வா�க� 2 வ)ெத   வா,�27 , 

15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஏகாலன�வ�8வா�க�ெத5�.ெத  

, 16.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�27 ஏகாலன� வ�8வா�க� 
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178 178

ெசய��� ேஜாச� ஆர�ப 

ப�ள�கிழ�� பாக� 

வ�டாரேபா��வர.)அOவலக

� எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� அ கி%,

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. மகி4Tசி நக, வா,�27 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 92 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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¢¶÷¢÷ 
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179 179

ெசய��� ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5�பாக� 

வ�டாரேபா��வர.) 

அOவலக� அ கி% 

எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன�. 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27ஆ,�ஓேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 நHலகFடநக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 ெச�டர% எ�ஸ7 

காலன� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 ேராஜாநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27  ராேஜ(திரா நக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 கி mணாநக, , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 ெர��யா,ப�� ேரா� 

, 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 6 வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 7 வ) ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. 8 வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 9 வ) 

ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கீழ.ெத  , 

13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 10 வ) ெத  , 14.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 11வ) ெத  , 15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ெத5�.ெத  , 16.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 12 

வ)ெத  , 17.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 13 வ) ெத  , 

18.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 14 வ) ெத  , 19.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 15 வ) ெத  , 20.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 
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அமலா ஆர�பப�ள�.ேம5� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ. ப� காலன�, 

ஜவஹ, நக, 

பாைளய"ேகா�ைட.  627007

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா.எ.27 எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 

1வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,� எF 27 

எ�.ஜி.ஓ. ப�காலன� 2 வ)ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

வா,�எF27 எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 3வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா.எ.27 எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 4வ) ெத  (ப�ள�வாச% 

ெத ) , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலண� 

5வ)ெத  வா,�எF27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன�6வ) ெத  வா,�எF27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 7வ) ெத  வா,�எF27 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 8 

வ)ெத வா,�எF27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� 

காலன� 9 வ) ெத  வா.எF27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 10 வ)ெத  வா.எF 27 , 99.அய%நா� வா4 
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181 181

அமலா ஆர�ப�ப�ள�.ேம5� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ. ப� காலன�, 

ஜவஹ, நக, 

பாைளய"ேகா�ைட.  627007

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 11வ)ெத  

வா.எF 27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 12 

ெத  வா.எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 13வ)ெத  வா.எF27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 14ெத  வா.எF27 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 15 வ)ெத  .எF27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 16 வ)ெத  

வா.F27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 17வ) 

ெத  வா.எF27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 18 வ)ெத  வா.எF27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 19வ) ெத  வா.எF27 , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 20 வ)ெத  

வா.எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ. ப�.காலன� 21 

வ) ெத  வா.எF27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�. 

காலன� 22வ) ெத  வா.எF27 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 23 வ) ெத  வா.எF27 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 24 வ) ெத  வா.எF27 , 

15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 25 வ) 
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182 182

அமலா ஆர�ப ப�ள�கிழ�� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ. ப� காலன�, 

ஜவஹ, நக,, பாைள.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. �%ைலநக,வட��ெத வா,� 

எF 27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

�%ைலநக,ந�.ெத வா,� எF 27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. �%ைலநக, கீழ.ெத வா,�எF 27 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. �%ைலநக,ெத5� ெத  வா,� எF 27 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. அFணா நக, வா,� எF 27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. சாேரா�நக, ேமல.ெத  வா,� 

எF 27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,� எF 27சாேரா�நக, 

வட�� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. சாேரா� நக, 

ெத5� ெத  வா,� எF 27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

வா,�27 7ேட� பா"� காலன� ஆ, � ஓ ேரா� , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 7ேட�பா"� காலன� கீழ.ெத வா,� எF 27 , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 7ேட�பா"� காலன� 

வட��.ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 

7ேட�பா"� காலன� ந�.ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

வா,� 27 7ேட�பா"� காலன� ெத5�.ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 7ேட�பா"� காலன� ேபா7�ஆபj7 ெத  , 
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அமலா ஆர�ப ப�ள�ெத5� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 

ஜவஹ, நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தி வன(த#ர�சமUப� 

ராஜராேஜ7வ8நக,வட��.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

தி வண(த#ர�ேரா� ராஜராேஜ7வ8நக,4வ)வட��.ெத . , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தி வண(த#ர�ேரா�சமUப� 

ராஜராேஜ7வ8நக, ெத5�.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

தி வண(த#ர�ேரா�சமUப� ராஜராேஜ7வ8நக,1வ)ெத5�ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ரா�வ�லா7நக,வட��.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ரா�வ�லா7ந�.ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ரா�வ�லா7நக,ெத5�.ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ச�திநக,1வ)ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ச�திநக,3வ)ெத  , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ச�திநக, 2வ) ெத  , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வ�ேனாபாநக, , 12.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ேராஜாநக,வ�8வா�கெத5�ெத  , 13.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ேராஜாநக,வ�8வா�கேமல.ெத  , 14.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. உதயாநக,ேமல.ெத  , 15.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. உதயாநக,1வ)ேமல.ெத  , 16.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. உதயாநக, ெமய�� ெத  , 17.தி ெந%ேவலி (மா) 
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���எ ெஜயராR 

அ�னபா�கிய� ெம�8� 

ேம%நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட� வட�� ப�தி 

எ%ேகஜி ஏ ப�◌ா◌ிZ  

ட�கர�மா�#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,கீழ.ெத  வா,�எF27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,1 வ)கீழ.ெத  வா,�27 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,3 வ)ந�கீழ.ெத  

வா,�27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�எF27 

தமி4நக,ேமல.ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,1 

வ)ேமல.ெத  வா,�27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

தமி4நக, 1வ) ந�.ெத   வா,�27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,2வ)ந�.ெத வா,�27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக, 3 வ)ந�.ெத  வா,�  27 , 9.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 ட�கர�மா�#ர� , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27ஆசி8ய,��ய� �# , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 ெபாறிய�ய%க%D8அOவல,��ய� �# , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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185 185

�.�.�.ஏ. ஆர�பப�ள�. வட�� 

அைற ேம5� ப�தி 

பாF�.)ைர 2வ) ெத  

(வா,� 1)  �லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

யாதவ, 1வ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

�லவண�க,#ர� யாதவ, 2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� யாதவ, 3வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

யாதவ, 4வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ெஜபமாைல ெத  மாதா ேகாய�% ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

�.�.�.ஏ. ஆர�பப�ள�.கிழ�� 

ப�தி வட�� அைற 

பாF�.)ைற 2வ) ெத , 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேமல�லவண�க,#ர� 

ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ப��ைளயா, 

ேகாய�% 1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ப��ைளயா, ேகாய�% 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 ப��ைளயா, ேகாய�% 3வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 ப��ைளயா, ேகாய�% 4வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 பாF�.)ைர 2வ) 

ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 பாF�.)ைர 

3வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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187 187

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�.ெத5� 

ப�தி கிழ�� அைற 

பாF�.)ைர 2வ) ெத , 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF28 பாF�.)ைர 1வ) 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி ைமய�க��ட எF 

89. பாF�.)ைர 2வ) ெத  

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

ெமய�� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189

ப�ளார�7 7ெவய��ச� 

கா)ேகளாேதா, 

உய,நிைல�ப�ள�கைலயர"க.

தி� ெத�ப�தி  

தி வன(த#ர� ேரா�, 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

அ�ைப ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

மாசிலாமண�நக, 1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 மாசிலாமண�நக, 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 மாசிலாமண�நக, 3வ) ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 சீேயா� நக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேஹ�ப� காலன� , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF28 கிறி7) ஆலய.ெத  

, 8.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29 

ம.தியசிைறTசாைல��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 
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190 190

ப�ளார�7 7ெவய��ச� 

கா)ேகளாேதா, 

உய,நிைல�ப�ள�கைலயர"க.

தி� வட�� ப�தி  

தி வன(த#ர� ேரா�, 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 1வ) 

ச() , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 

2வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, 

காலன� 3வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ேசவ�ய, காலன� 4வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 5வ)5 �K�� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 6வ ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன�7வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 

3வ)�K�� ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ேசவ�ய, காலன�8வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன�9வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 10வ) ெத  , 

13.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன�11வ) 

ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, 

காலன� எ7�தாம7ெத  , 15.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 
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191 191

ெசய���தாம7 

உய,நிைல�ப�ள�ந�ப�ளா� 

கிழ�� க��ட� 9�வ��# 

ஏப�◌ா◌ிZ அைற 

�லவண�க,#ர� ெமய��ேரா� 

�றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ெசN�% அ�ப, ெத  

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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192 192

ெசய��� தாம7 

உய,நிைல�ப�ள�ந�ப�ளா�, 

கிழ��க��ட� 10�வ��# ஏ 

ப�◌ா◌ிZ �லவண�க,#ர�, 

ெமய�� ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஆFடவ,1 வ)ெத வா,�எF31 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ஆFடவ,2 வ)ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ஆFடவ,3 வ)ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ெகா���ள� ேரா� , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய� வா,�எF31 க%வ. நாயக� ெத  

, 6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 அ#%கலா� ஆசா. 

ேரா� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ஆ7ப.தி8 

ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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193 193

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி. ேந.தாஜி ேரா� 

�றிTசி ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF 31 ெசா�கநாத ேகாவ�% ச�னதி 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி ம )பாF�ய, 2வ)ெத   

வா,�எF 31 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ம )பாF�ய, 

3 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ம )பாF�ய,4 

வ)ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ம )பாF�ய,ச() 

, 6.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 பைழயேபாf77ேடச�ெத  

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ெசா�கநாத ேகாவ�% 

1வ)ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ெசா�கநாத 

ேகாவ�% 2 வ)ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 

ெசா�கநாதேகாவ�% 3வ)ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF 

31 ெசா�கநாதேகாவ�% 4வ)ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி 

வா,�எF31ம )பாF�ய,1வ)ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. 

வா,�எF31 ெசா�கநாதேகாவ�%ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

Ü¬ùî¢¶ 
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194 194

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள� 

வட�� க��ட� ேம5� ப�தி 

ேநதாஜிேரா� �றிTசி. 

ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி சா(த`,.திெத  வா,�எF30 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,� எF 30 சா(த`,.தி ச() , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF30 ராஜா.தி நக, , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி ைமய�. மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள� 

வளாக�.ேநதாஜி ேரா� 

�றிTசி ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,� எF30அ�ரஹார�ேமல�லவன�க#ர� 

ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF30 

ேமல�வன�க,#ர� ப��ைளயா,ேகாவ�%2வ)ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி வா,�எF30 ேமல�வன�க,#ர� அ�ரஹார�ெத  , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள�. 

ேம5�ப�ளா� ெத5�க��ட� 

ேம5� பாக� ேநதாஜி ேரா�, 

�றிTசி ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 �றிTசி ப��ைளயா, ேகாவ�% 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 �.தார�ம� ேகாவ�% 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF31�றிTசிேநதாஜிேரா� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF31 

ெத5�� ()ைடயா,#ர��றிTசி , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள�. 

ெத5�க��ட� ேம5� பாக� 

ேநதாஜி ேரா�, �றிTசி 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) கீழவ Hரராகவ#ர� வா,� எF  31 காமராஜ,#ர� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 கி mண� ேகாவ�% ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 அழகி8#ர� �றிTசி , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

J கேணச`,.தி 

ந�நிைலப�ள�.ெத5� 

க��ட� 8 வ) வ��# அைற 

ம )பாF�ய, 3வ) ெத , 

�றிTசி ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF 31 ஜமாலியாைத�காெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199

J கேணச`,.தி 

ந�நிைலப�ள�.ெத5�க��ட� 

�த% அைற ம )பாF�ய, 

3வ) ெத , �றிTசி 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF31 ேமா.ைத மUரா ப��ைள ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�.வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

கிழ�� ப�தி ேம5� பாக� 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 நாக�மா�#ர� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 சிவராஜ#ர� , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF30 சிவராஜ#ர� கிழ��(கா(தி நக,) , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வ Hரமாண��க#ர� 3) ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வ Hரமாண��க#ர� ேமல.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வ Hரமாண��க#ர� �K��ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�.வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

கிழ�� ப�தி கிழ�� பாக� 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� வட�� ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� வட��கீழெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� 

வட��ெத (சிேயா�நக,) , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 

வச(தா#ர� ெத5� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 

வச(தா#ர� ெத5� 1வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. 

வா,�எF30 வச(தா#ர� ெத5� 2வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� ெத5� 3வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர�  ெத5� 4வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எண30 ெஜபாநக, (வச(தா#ர� ெத5� 

ெத ) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

�7லி� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

ேம5� பாக� ேம5� ப�தி 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 �மாரவ Hதி , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF28 வ Hரமாண��க#ர� �த% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF28 வ Hரமாண��க#ர� 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெதா�ைம மி�ேக%#ர� , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203

�7லி� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

ேம5� பாக� ேம5� ப�தி 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 1வ) ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 2வ) ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 3வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 4வ) ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ��ப�டாதி அ�ம� ேகாவ�% 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204

ேந  ஆர�ப�ப�ள�ேம5� 

பாக� பசீர�பா வட�� ெத  

ேமல�பாைளய�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF38 சமாய�னா காத, 

மி.தி� `�ப� ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF38 சமாய�னா ேஷ� �க�ம) `�ப� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 38 வ�aவ,ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

அ%மUனா, ந,ச8 & 

ெதாட�க�ப�ள�ேம5� பாக� 

அசர.ப�ளா% ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF38 இ�ராஹி� ஷா 

ைத�காெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF38 

அ7ர. ப�லா% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF38 அ�ம� ேகாவ�% ச() , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF36வட�� அ�ம� ேகாவ�% ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.#)�க��ட�, 

தைரதள� ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� ேம5� அைற 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. உம �#லவ,ெத  வா,�எF37 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ப�ள�]ட.ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

ஆர�ப ப�ள�பதியக��ட� 

வட�� ப�ளா� ேம5� ப�தி 

அைற ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ஆல�ப��ைள ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

உய,நிைல�ப�ள�.பதியக��ட�

 வட�� ப�ளா� ேம5� ப�தி 

அைற ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ெச%வகாத,ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

உய,நிைல�ப�ள�.வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ேமல�பாைளயய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ைமல�காத,ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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210 210

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

உய,நிைல�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� ேம5� ப�தி, 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 காஜாநாயக� ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�.ேம5� பாக� 

ேமலந.த�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த� ெத5�. ெத (ேமலந.த�),ெமய�� 

ேரா�,கீழ ெத இ வா,� 38 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  வா,� எF 38 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�.ேம5� பாக� 

ேமலந.த�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத (ஊரா�சி 

ம�ற ெத ),அ�ம� ேகாவ�% ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

அ�ம� ேகாவ�% ெத  வா,� எF 38 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

சிவ� ேகாவ�%ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

அ�ேப.கா,��ய� �# வா,�38 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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213 213

மதிய உணZ�]ட�.(தFணH, 

ெதா�� அ கி%) 

ெமய��ேரா� க �ப�)ைர.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. க �ப()ைற,ச.தியாநக, வா,� எF 

38 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. க �ப()ைற 1வ) ெத5� ெத  

வா,� எF 38 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. க �ப()ைற 2வ) 

ெத5� ெத  வா,� எF 38 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. 

க �ப()ைற வட�� ெத  வா,� எF 38 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

க �ப()ைற. அ�ம� ேகாவ�% வட�� ெத ,இ(திரா நக, வா,� எF , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. வட�� #)மைன. ெத  வா,� எF 

38 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�வ�ளாக�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�ளாக�. வட�� வ�ளாக�,வ�ளாக� வட�� ெத  

வா,� எF 38 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�ளாக�. ெத5� வ�ளாக�,வ�ளாக� 

ெத5� ெத  வா,� எF 38 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215

அரப�� மதரசா க��ட�வாவ, 

ப�ள� வளாக� 

ேம.தமா,பாைளய� 3வ) 

ெத , ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ேம.தமா,பாைளய� 1 

வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ேம..மா,பாைளய� 2 

வ)ெத  வா,�எF37 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF37 ேம.தமா,பாைளய� 3 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 அ#%கலா� ஆசா. ேரா� , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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216 216

ஒ "கிைன(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி தி�ட ைமய� எF 

33மாநகரா�சி வா,� 

அOவலக�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 � நாத#ர� , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF30 அேசாகா வ Hதி 1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி. வா,�எF30 அேசாகாவ Hதி 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி. வா,�எF30 தி நHலகFட நாயனா, ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217

ேந  ஆர�பப�ள�.வட�� 

ப�க� பசீர�பா வட�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 *லி�#)ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 �ைகதH� 

ஆFடவ,ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218
ேந  ஆர�பப�ள�.ெத5� 

ப�க� பசீர�பா வட�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 அFணா வ Hதி , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 பசீர�பாெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ப�ளா� 

வட�� ப�தி ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 37 ேம.தமா,பாைளய� 

4 வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 

ேம.தமா,பாைளய� 5 வ)ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

சாரா�த�க, கிைள 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட� 

க�ன� வ�நாயக, ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 #கா8 த"க� 

ைத�காெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 

பZF�ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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221 221

சாரா�த�க, கிைள 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட� 

க�ன� வ�நாயக, ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 பாரதியா,ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 ெசNய) இ7மாய�% 

த"க� ைத�காெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய� பாரதியா, 

ெத  (க�ன�வ�நாயக, ேகாவ�%ெத ) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222

சாரா�த�க, கிைள 

ஆர�பப�ள�.வட�� க��ட� 

க�ன� வ�நாயக, ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 36 பசீர�பா வட��ெத  

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ம� ேகாவ�%ெத  

வா,�எF36 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 

வரதராஜ ெப மா� 1 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF36 வரதராஜ ெப மா� 2 வ)ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF 36 வரதராஜெப மா� கீழ.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 ச(தன�மா�#ர� , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி ெப8ய 

ெகா.)வா ப�ள�வாச%, 

ெத�கிழ�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஆ�ராகீழ.ெத  வா,�எF33 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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224 224

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி ெப8ய 

ெகா.)வா ப�ள�வாச%, 

ெத�கிழ�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஆ�ரா 3வ) ச() , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஆ�ரா 3வ)ச() , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஆ�ரா 1 வ)ச() , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5� 

ப�ளா�, கிழ�� ப�தி ெப8ய 

ெகா.)வா ப�ள�வாச% 

ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,� எF 36 ெப8ய ெகா.பா 

ப�ள�வாச%  ெத5� ேமல ெத . , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி 

ெப8யெகா.)வா ப�ள� 

வாச% ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச% 

ெத5� ச() வா,� 33  கதZ எF 1 �த% 105 வைர , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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

227 227

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.பைழய 

க��ட� 7வ) வ��# அைற. 

ெப8யெகா.)வா ப�ள� 

வாச% ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச% 

ெத5� ச() வா,� 33 கதZ எF 106 �த% , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி 

ெப8யெகா.)வா ப�ள� 

வாச% ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச%1வ) 

ெத5� ச() வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229

கசன.)% உO�  

ஆர�பப�ள�.ெத5� ப�தி 

தைரதள� `ல� அகம) 

ப��ைள ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 `ல� 

அகம)ப��ைளெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

ேமல�பாைளய� வா,� 

அOவலக�ெமய�� ஹா% 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 ேந ஜிேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 வ H��வசதி வா8ய� 

ேநதாஜி ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 

ெப8ய ெகா.பா  ப�ள�வாச% வட�� கீழ.ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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

ேமல�பாைளய� வா,� 

அOவலக�ெமய�� ஹா% 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 ெப8ய ெகா.பா 

ப�ள�வாச% வட�� கீழ.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF32 Mகாதார ெதாழிலாள,காலன� , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�.ெத5� 

ப�ளா� ந��பாக� ேம5� 

வ�" அைற எF 3 ேநதாஜி 

ேரா�, �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 ெவ�ைளகாலிபா 

சாகி�ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 

ெகா���ள� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�ெத5� ப�ளா� 

 அைற எF 5 ேநதாஜி ேரா�, 

�றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 காய�ேதமி%ல.ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� பாக� அைற எF 5 

ேநதாஜி ேரா�, 

�றிTசி,ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 கா��ெச��1 

வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. கா��ெச��2 வ)ெத  

வா,�எF32 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 

ேம.தமா,பாைளய� கீழ#) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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

235 235

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.#)�க��ட� 

வட�� பாக� கேணச#ர� 

ெத5� ெத  ேமல�பாைளய�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 கேணச#ர� 

வட��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 

ெர��யா,ப�� ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF33 நடராஜ#ர� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.பதியக��ட� 

வடபாக� ெத5� ப�தி 

கேணச#ர� ெத5� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 கேணச#ர� ெத5� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ப"களாஅ�பா 

நக, 2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 33 

ப"களா அ�பா நக, 3 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF33 ப"களாஅ�பாநக, 4வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 கேணச#ர� 2வ) ெத5�ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ஓ�� 

க��ட�, கேணச#ர� ெத5� 

ெத  ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 30 பாரதியா,#ர� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 33 ச�பாண� ஆலி� 

கீழ. ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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

238 238

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ஓ�� 

க��ட�, கேணச#ர� ெத5� 

ெத  ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஞான�யர�பா 6 

வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 30 

அFணாநக, 1 வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF 30 அFணா நக, 2 வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF 30 அFணா நக, 3வ)ெத  , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 1 வ)ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 2 வ)ெத  

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 3 

வ)ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 

4வ)ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 

5 வ)ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 

தாNநக, ேமல.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.#) 

க��ட�(ப�ளா�2), ேம5� 

ப�தி கிழ�� ப�தி 

அ�ப�கா#ர� ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ப, ெத  வா,� எF 34 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ர�மான�யா#ர� வட�� ெத  

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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

240 240

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட� 

கிழ�� ப�தி அ�ப�கா#ர� 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா ெப8ய ெத  வா,� 

எF 35 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ப"களா�பா நக, 5வ) 

ெத  வா,� எF 33 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ப"களா�பா 

நக, �த% ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.(பைழய 

க��ட�)வட��க��ட� 

வட�� ப�தி அ�ப�கா#ர�, 

ேமல�பாைளய�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா 4வ) ெத  அ�ைப 

ேரா� வா,� எF 33 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா சி�ன.ெத  வா,� எF35 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. ெச%வ வ�நாயக, ெத5�.ெத  வா,� எF 33 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ப�கா#ர� ெத5�.ெத  வா,� 

எF 29 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ப�கா#ர� வட��. 

ெத  வா,� எF 29 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா 4வ) �K��. ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.(பைழய க��ட�) 

வட��க��ட� ெத5� ப�தி 

அ�ப�கா#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஜூ�ள� பஜா, ேரா� வா,� எF 35 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெத5� ைத�கா ெத  வா,� எF 

35 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெச%வ வ�நாயக, ெத  வா,� 

எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

243 243

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�#)�க��ட� 

ெத�ப�தி ெத�பாக� 

கேணச#ர� ெத5� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வட�� ைத�கா ெத  வா,� எF 

35 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�மதிய ச.)ணZ 

தி�ட�கேணச#ர� ெத5� 

ெத , ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. எ�கி� ப��ைள ேமல.ெத  வா,� 

எF 35 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. எ�கி� ப��ைள 

கீழ.ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245

மாநகரா�சி ஆசா. 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட�, 

�த% அைற ேபாலி7 

நிைலய� ேரா�  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஆ�ரா ேமல.ெத  வா,� எF 35 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246

மாநகரா�சி ஆசா. 

ஆர�பப�ள�.ேம5� க��ட�, 

3வ)அைற ேபாலி7 

நிைலய� ேரா�  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ச�பாண� ஆலி� ேமல.ெத  

வா,� எF 35 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247

சிராR ஓ8யFட% ந,ச8 

ப�ள� (ம) ெதாட�க ப�ள�165 

அ#%கலா� ஆஸா. ேரா�, 

ேமல�பாைளய�. 

(கீழவ Hரராகவ#ர� (கி) )

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச% 

வட�� ேமல.ெத  (ராZ.தர , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள�.கீ4 

பாக�, க "�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ெப8யம ) பாF�ய, ெத  வா,� 

எF 34 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ெச%வ#ர� வா,� எF 34 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. பM�ெபா� �.)ராமலி"க� ெத  

வா,� எF 34 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. பாகவத, ெத  வா,� 

எF 34 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. தி  நHலகFட, ெத  வா,� 

எF 34 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. அ�பாச�.திர� ேரா� வா,� 

எF 34 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. அரM சா,(த ெதாழிலாள,க� 

��ய� �# வா,� எF , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ப�க 

ப�ளா� க "�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. டா�ட, அ�ேப.கா, ெத  வா,� எF 34 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ராஜாஜி ெத  வா,� எF 34 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. Mபா7 ச(திரேபா7 ெத  வா,� எF 

34 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. க "�ள� வட�� ெத  வா,� 

எF 34 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 120 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட 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

250 250

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ேம5� பாக 

அைற ப�க ப�ளா� க "�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. த(ைத ெப8யா, ெத  & பா�7 நக, 

வா,� எF 34 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. அேசாக#ர� ெத  

வா,� எF 34 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. சி�னம )பாF�ய, 

ெத  வா,� எF 34 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ச.திய`,.தி 

ெத  வா,� எF 34 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. வா,�34 

அேசாக#ர� (கீ4�ப�தி அ�ைப ேரா� அரM # , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251

ெத5� �ைகதH� ஜமா. 

ஆர�ப�ப�ள�4� வ��#  

அைற #)�க��ட� 

ேம5�ப�தி ெத5� �ைகதH� 

ப�ள�வாச% ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா ெப8ய #).ெத  

வா,� எF 30 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெத5� ைமதH� 

ப�ள�வாச% ெத  வா,� எF 34 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252

ெத5� �ைகதH� ஜமா. 

ஆர�ப�ப�ள�2வ) ம5K� 3� 

வ��# அைற #)�க��ட� 

ேம5�ப�தி ெத5� �ைகதH� 

ப�ள�வாச% ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. கO"� சி�ன �ைகதH� ெத  

வா,� எF 34 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253

ெத5� �ைகதH� ஜமா. 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ���ப�தி 

1வ) வ��# அைற  ெத5� 

�ைகதH� ப�ள�வாச% ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. சாய� தரக� ெத  வா,� எF 34 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254

அ7ம. ந,ச8 ம5K� 

ெதாட�க�ப�ள�.அச� தரக� 

ெத , ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. கா�� #). ெத  வா,� எF 34 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அச� தரக� ெத  வா,� எF 34 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

ஆதிதிராவ�ட, 

ெதாட�க�ப�ள�.ெத5� #திய 

க��ட� வட�� பாக� 

அ�ப�கா#ர� ெத5� ெத  

ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 1 வ) ெத  

வா,� எF 33 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 

2 வ) ெத  வா,� எF 33 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா நக, 3 வ) ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256

ஆதிதிராவ�ட, 

ெதாட�க�ப�ள�.பைழய 

க��ட� ெத5� ேம5� பாக� 

(தைலைமயாசி◌ா◌ிய,) அைற 

அ�ப�கா#ர� ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 5 வ) ெத  

வா,� எF 33 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 

7 வ) ெத  வா,� எF 33 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா நக, 8வ) ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257

ஆதிதிராவ�ட, 

ெதாட�க�ப�ள�.ெத5� #திய 

க��ட� ெத5� பாக� 

அ�ப�கா#ர� ெத5� ெத  

ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ேநதாஜி ேரா� வா,� எF 29 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ர�மான�யா#ர� ெத5� ெத  

வா,� எF 29 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�தா நக, 

வா,� எF 29 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஆசி8ய,காலண�(ேநதாஜிநக,) வா,� எF 29 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. ச.தியேவ% நக, வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�#தியக��ட� 

ெத5� ப�ளா� ேம5� ப�க 

அைற (ேம5�ப�தி) 

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 1வ) ெத  (ெத5�) 

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�#தியக��ட� 

ெத5� ப�ளா� ேம5� ப�க 

அைற (ேம5�ப�தி) 

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 2வ) ெத (ெத5�) 

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.#தியக��ட� 

ெத5� ப�ளா� கிழ�� ப�க� 

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5� 1வ) ெத  

வா,� எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 

ெத5� 2வ) ெத  வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

ஊ�டTச.) வள,Tசிதி�ட 

ைமய� எF 105மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள� கா�ப7,  

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5� 3 வ) ெத  

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

ஊ�டTச.) வள,Tசிதி�ட 

ைமய� எF 1052வ) 

vைழவாய�% மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள� வளாக�,  

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� வட��. ெத  வா,� 

எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 11�வ��# ஏ ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5�  4 வ) ெத  

வா,�எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. சி.தி� ெத  ,� 

எF 29 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5� 

10வ) ெத  வா,� எF 29 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஹாமி�#ர� ெத5� 11வ) ெத  வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 ப� ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 5 வ) ெத  வா,� 

எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 6 வ) ெத  

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 சி ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 7 வ) ெத  வா,� 

எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 8 வ) ெத  

வா,� எF 29 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 9 

வ) ெத  வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 � ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF 29 ராஜாநக, 4வ) ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29  ராஜாநக, 2வ) ெத  

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29 ராஜாநக, 3வ) ெத  

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

267 267

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 � ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29 

ேமல�பாைளய�ெர��யா,ப�� ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர�. வா,�எF 29 ராஜாநக, 5வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF 29 ராஜாநக, 6வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF  ராஜாநக, �K�� ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF 29 ேரா7 நக, , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம5�#ற 

அைற #) க��ட� 

ராஜேகாபால#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) இராஜேகாபால#ர�. வா,� எF19 இராஜேகாபால#ர� 

ெத5�ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) இராஜேகாபால#ர�. வா,� எF19 

இராஜேகாபால#ர� வட��ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி மதி.ஷி%பா ப�ரபாகா ்சதிm, இ.ஆ.ப.,
ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி ெந%ேவலி
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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

1 1

இ�� ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 

ப�தி, ��ன���.  

1.��ன���(வ.கி)��ன���(ஊ) வா�! 1��ன��� "லா��$ய&'	( , 

2.��ன���(வ.கி), ��ன���(ஊ). வா�! 

1கீழ,��ன���,ெநா/$	ப0ேச2 , 3.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ) 

வா�! 1ரா,க� திர! , 4.��ன���(வ.கி),��ன���(ஊ). வா�!  

2��ன��� க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 

வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

இ�� ஆர�ப	ப
ள�.கீழ,� 

 ப�தி, ��ன���.  

1.��ன���(வ.கி) ��ன���(ஊ). வா�! 2 ��ன��� சாமிநாத(ர� 

ேமல	ப0ேச2 ,கா�திநக� , 2.��ன���(வ.கி),��ன���(ஊ). வா�!  

3தி'ேவ:கடநாத(ர� பாடகசாைல , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 

அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ஊரா=சி ஒ�றிய 

ஆர�ப	ப
ள�.ேமலதி'ேவ:கட

நாத(ர�.

1.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ,கி),ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

1க5பா (�,காலன� , 

2.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ,கி),ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� வட,� ெத' , 

3.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� ந!�ெத' கீ9ப�தி , 

4.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� 1வ� வட,� ெத' , 

5.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 யாதவ� ந!�ெத' ேம8ப�தி. , 

6.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 ெத' ப&
ைளமா� ெத' , 

7.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி,ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4

ஊரா=சி ஒ�றிய 

ஆர�ப	ப
ள�கிழ,� ப�தி 

ேம�� பாக� Cேமல 

தி'ேவ:கடநாத(ர�.

1.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

1த:க�ம� ேகாவ&8 பரண&நக� ெத' , 2.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி) 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 1த:க�ம� ேகாவ&8 1,2வ� ெத' , 

3.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 

2அ,ரஹார� ெத' , 4.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

ெத�� ெத' , 5.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி) 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

ந!�ெத' , 6.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

�G,� ெத' , 7.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), 

ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) வா�! 2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 

வட,�ெத'. , 8.தி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி), தி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). வா�! 

2 க5பா F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 கீழ�ெத'. , 99.அய8நா! வா9 

வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5

ராதாIவாமி 
ஆர�ப	ப
ள�.அ,ரஹார�
 ெத' Cகீழ,� 
 ப&8$:�ேமலதி'ேவ:
கடநாத(ர�.

1.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ). 
வா�! 1அ�திேம! ப&
ைளமா� ெத' , 
2.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! (�,காலன� , 
3.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! ெச8வ&ய�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
4.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி) ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 1வ� 
கீ9ேம8 ெத'. , 
5.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1அ�திேம! F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 2வ� கீ9 
ேம8 ெத'. , 
6.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி)ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1 அ�திேம!  அ/ணாநக� வட,��ெத'. , 
7.ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(வ.கி).ேமலதி'ேவ:கடநாத(ர�(ஊ) 
வா�! 1 அ�திேம! அ/ணாநக� ெத�� ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,கிழ,� 
க=$ட�, வட,� அைற, 
த'ைவ.

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 1அ,ரஹார� 
ெத',ப&
ைளமா� ெத' , 2.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 1 
பJசாய�� ேபா�! ெத'(F�தார�ம� ேகாவ&8 ெத') , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,வட,� 
க=$ட�,ேம�� அைற, 
த'ைவ.

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ). வா�! 4 ப&
ைளமா� ம�G� 
மறவ� ெத' , 2.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 5 மறவ� 
ம�G� யாதவ� ெத'(ெச=$�$�ெத') , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,ெத�� 
க=$ட�, த'ைவ.  

1.த'ைவ(வ.கி). த'ைவ(ஊ), வா�! 2 சிவ� ேகாவ&8 ெத' 
(F	ப&டாதிய�ம� ேகாவ&8 ெத') , 2.த'ைவ(வ.கி), 
த'ைவ(ஊ). வா�! 2 அ2ஜன �$ய&'	((F�தார�ம� 
ேகாவ&8 ெத') , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�,ெத��ஓ=
! க=$ட�, த'ைவ.  

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 2 Iபெல=Iமிநக� , 
2.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 3அ2ஜன �$ய&'	( , 
3.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ). வா�! 3அ2ஜன �$ய&'	( , 
4.த'ைவ(வ.கி)த'ைவ(ஊ). வா�! 3 கா�திநக� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெத�� 
க=$ட�, த'ைவ.

1.த'ைவ(வ.கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 8அைடமிதி	பா� �ள� , 
2.த'ைவ(வ,கி) த'ைவ(ஊ) வா�! 8 க/$�தா� 
�ள�,சி.எ�.எ5.ச�0 ெத',ந!�ெத', , 3.த'ைவ(வ.கி) 
த'ைவ(ஊ) வா�! 10ஆல:�ள�,ஈ5வ2யா(ர�,(�,காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட�,ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத', 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) ேமலF�னO�ப
ள� 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத'(ம�ைதெத') , 
2.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 1 
ேமலF�னO�ப
ள� கீழ� ெத'(பா/$யராP ேகாவ&8 ெத') , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(திய 
 க=$ட� ெத�� 
க=$ட� Cஎ5. $.    $ 5 
கீழ,� ப&ளா,� கீழ,� 
பாக�   16   17 
      ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத', 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 1 (�,கிராம� , 
2.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�!  2 ம'த� 
நக� , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ). வா�!  2 
ம'த� நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.கிழ,�
 ப&ளா, (ெத�(ற�), 
அைற எ/. 16,17, 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 
ெச8வ&ய�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
2.F�னO�ப
ள�(வ,கி),F�னO�ப
ள�(ஊ). வா�! 5 
ந!�ெத',கீழ�ெத' , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) 
வா�!  5 யாதவ� ெத' , 4.F�னO�ப
ள�(வ,கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 வா=ட� ேட:, , 
5.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 அ�ம� 
ேகாவ&8 ேதா=ட ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.கிழ,�
 ப&ளா, (ெத�(ற�), 
அைற எ/. 16,17, 
F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 ெத�� ெத' 
, 2.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 காவல� 
�$ய&'	( , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 
பலேவச�ம� ேகாவ&8 ெத' , 4.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 பலேவச�ம� ேகாவ&8 1,2,3 வ� 
ெத' , 5.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 5 
ேமல� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 5 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

15 15

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.எ5.எ
5.ஏ க=$ட�, கிழ,� 
ப&ளா,, வட(ற�, அைற 
எ/. 12, F�னO�ப
ள�.

1.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 தாமிரபரண& 
ஆG ேரா! , 2.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ). வா�! 3 
அ,ரஹார� ெத' , 3.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) 
வா�! 3 சிவ� ேகாவ&8 ெத' , 4.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 ெப'மா
 ேகாவ&8 ெத' , 
5.F�னO�ப
ள�(வ.கி)F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 
க�னாேராைட ெத' , 6.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 உ0சிமாகாள�ய�ம� ேகாவ&8 
ெத'(பS/! ெத') , 7.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) 
வா�!  3 ெத	ப, �ள� , 8.F�னO�ப
ள�(வ.கி) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 ப&
ைளமா� ெத' , 
9.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 I�தர 
வ&நாயக� ேகாவ&8 ெத' , 10.F�னO�ப
ள�(ஊ) 
F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 ெத�� வ O=!	ப&
ைள ெத' , 
11.F�னO�ப
ள�(வ.கி) F�னO�ப
ள�(ஊ) வா�! 3 அ�ம� 
ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட�, ஆைர,�ள�.

1.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ.கி)ஆைர,�ள� மஜரா 
F�னO�ப
ள�(ஊ) நாக�ேகாவ&8 ேரா! ேஜாதி(ர� ேஜ ேஜ 
நக� , 2.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ,கி), ஆைர,�ள� 
மஜரா F�னO�ப
ள�(ஊ) ச,தி நக�,அ�ைப 
ேரா!,ஆைர,�ள� வட,�  , ெபா=ட8 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.கீழ,� 
க=$ட�, ஆைர,�ள�.

1.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ.கி)ஆைர,�ள� மஜரா 
F�னO�ப
ள�(ஊ) மTன�மா
(ர� , 3.ஆைர,�ள� மஜரா 
F�னO�ப
ள�(வ.கி), ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(ஊ) 
ஆைர�ள�அ�ம� ேகாவ&8 ெத',ேவத,ேகாவ&8ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.கீழ,� 
 க=$ட� வட,� Cபாக� 
 ஆைர,�ள�.

 , 2.ஆைர,�ள� மஜரா F�னO�ப
ள�(வ.கி),ஆைர,�ள� 
மஜரா F�னO�ப
ள�(ஊ). ேமலF�னO�ப
ள� ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத',அ�ம� ேகாவ&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கீழ,� 
 ப&ளா, ெத�� அைற 
தி$Uா்

1.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 தி$U�இைளயF��� 
வட,��ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 தி$U� 
இைளயF��� கிழ,�ெத' , 3.தி$U�(ஊ) தி$U�(ஊ) வா�! 2 
தி$U� இைளயF��� ந!�ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 2 தி$U� இைளயF��� ெத��ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� ",�ழி வட,�ெத' , 
6.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3தி$U� ",�ழி 
ேவதேகாவ&8 ெத' , 7.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� 
",�ழி ேமல�ெத' , 8.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� 
",�ழி ந!�ெத' , 9.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 தி$U� 
",�ழி ைர5மி8ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

20 20

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�(திய 
க=$ட� கீழ   தி$U�..

1.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 3 கீழஒமந8W� ெத�பாக� 
ெத��ெத',ேவதேகாவ&8 ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 2 ேமல�தி$U� ப&
ைளயா�ேகாவ&8 ெத', அ�ைன 
இ�திரா , 3.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� 
ெப'மா
ேகாவ&8 ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 
ேமல�தி$U� வட,��ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 
2 ேமல�தி$U� அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 6.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� ந!�ெத' , 7.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� சி.எ5.ஐ ச�0 ெத' , 
8.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2ேமல�தி$U� காமராPநக� , 
9.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� க:ைக நாடா� 
�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
பாக� வட,� அைற 
 தி$U�..

1.தி$U�(வ.கி )தி$U�(ஊ) வா�! 1 தி$U� தமிழா,�றி0சி 
ேவதேகாவ&8ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 
தி$U�தமிழா,�றி0சி கீழ�ெத' , 3.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 1 தி$U� ைர5மி8 ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) 
வா�! 1 தி$U� கீழ�ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 
தி$U� ஆசா2ெத' , 6.தி$U�(ஊ) தி$U�(ஊ) வா�! 1தி$U� 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 7.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 
தி$U� ந!�ெத' , 8.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1தி$U� 
அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�(� 
க=$ட� ெத�� பாக� 
கீழ�தி$U�..

1.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 4 தி$U� அ�ம� ேகாவ&8 
ெத' , 2.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 5 தி$U� அ�ம� 
ேகாவ&8 ெத' , 3.தி$U�(ஊ) தி$U�(ஊ) வா�! 5 தி$U� 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 4.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 5 
தி$U� ேமல�ெத' , 5.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 தி$U� 
(�,காலன� , 6.தி$U�(வ,கி) தி$U�(ஊ) வா�! 1 ெச:�ள� 
கீழஒமந8W�  ெத��ெத', F5லி� ெத', , 7.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�!  2 ேமலதி$U� வட,�ெத' , 8.தி$U�(வ.கி) 
தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமல�தி$U� அ�ம�ேகாவ&8 ெத' , 
9.தி$U�(வ.கி) தி$U�(ஊ) வா�! 2 ேமலதி$U� ெத��ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

சி.எ�.எ5.இவா�Jலிக8
 
ெதாட,க	ப
ள�வ!Y�ப
=$.

1.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ஆதிதிராவ&ட� 
ெத' வ!Y�ப=$ , 2.சி:கி�ள�  (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) வட,��ெத' வ!Y�ப=$ , 3.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ந!�ெத' வ!Y�ப=$ , 4.சி:கி�ள� (திய� 
(வ.கி),சி:கி�ள� (ஊ) ேமல�ெத' வ!Y�ப=$ , 5.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) அ�ம� ேகாவ&8 (ெப2யெத') , 
6.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ெத���ெத' 
கீழஉ	"ரண& , 7.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
வட,��ெத' கீழஉ	"ரண& , 8.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ேமல�ெத' கீழஉ	"ரண& , 9.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேமல உ	"ரண& , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24

ைகலாசபதி இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
க=$ட�,(ஓ=! 
க=$ட�ேம�� பாக�, 
சி:கி�ள�.

1.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 த0ச� 
�ள� ஆதிதிராவ&ட� ெத' , 2.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 (�,�ள� ந!�ெத' , 3.சி:கி�ள� 
பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 ந!வ,�ள� 
ந!�ெத' , 4.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ப&ளா, 5 சி:கி�ள� பைழய கிராம� , 5.சி:கி�ள� பைழய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 6 சி:கி�ள� (� கிராம� 
ெச=$யா� ெத' , 6.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 11அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 7.சி:கி�ள� பைழய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 11IபாZ ச�திரேபா5 ெத' , 
8.சி:கி�ள�  பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 9 
ெப�தான�யா(ர� ந!�ெத' , 9.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 10 மைலய$ ஆதிதிராவ&ட� ந!�ெத' , 
10.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 11மாட� 
த�ப&ரா� ெத' , 11.சி:கி�ள� பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 12 ெத���ெத', சி:கி�ள� , 12.சி:கி�ள� 
பைழய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ப&ளா, 11பJசாய�� 
அ[வலக�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25

ைகலாசபதி இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,� 
க=$ட�,(ஓ=! க=$ட�), 
கிழ,� பாக�, சி:கி�ள�.

1.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
(�,கிராம�ெத�பாக� மாதா:ேகாவ&8ெத' , 2.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) (�கிராம�ெத�பாக� 
ந!�ெத' , 3.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
(�கிராம� ப&
ைளயா�ேகாவ&8ெத' , 4.சி:கி�ள� (திய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர யாதவ�ெத' , 5.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) இ�திராநக� , 6.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ெச8வ(�,�ள� , 7.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைரெமய&�ேரா! , 
8.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ேம8கைரேமல�ெத' , 9.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� 
(ஊ) ேம8கைர  ஆசா2  ெத' , 10.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைரெதா/டமா�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

ைகலாசபதி இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,�க
=$ட�,(ஓ=! க=$ட�) 
ெத�� பாக�, சி:கி�ள�.

1.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ேம8கைரவட,�ெத' , 2.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர நாடா� ெத' , 3.சி:கி�ள� (திய� 
(வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர அ2ச� காலன� , 
4.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) 
ேம8கைரேவ!வ�ெத' , 5.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), 
சி:கி�ள� (ஊ) ெத�ன O��ள� நாடா� ெத' , 6.சி:கி�ள� 
(திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ெத�ன O��ள� ஆதிதிராவ&ட� 
ெத' , 7.சி:கி�ள� (திய� (வ.கி), சி:கி�ள� (ஊ) ேம8கைர 
ராஜி\கா�திநக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

27 27

$.$.$ஏ.ெதாட,க	ப
ள�வ
ட,� (�,க=$ட�, 
(ஓ=!,க=$ட�), 
கீழ,கா!ெவ=$.

1.கீழ,கா! ெவ=$ (வ.கி),  கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 1வட,� 
அ	ப� �ள� , 2.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) 
ப&ளா, 2 ெத�� அ	ப� �ள� , 3.கீழ,கா! ெவ=$ (வ.கி), 
கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 5 கீழகா!ெவ=$ அ2சன காலன� , 
4.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 6 
கீழ,கா!ெவ=$ க5பா , 5.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! 
ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 7 க=டைள கா!ெவ=$ , 6.கீழ,கா! ெவ=$ 
(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ப&ளா, 7அ�ேப�கா� நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

$.$.$.ஏ. 
 ந!நிைல	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�, ெத��ப�தி, 
கீழசைடயமா��ள�.

1.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) 
கீழசைடயமா��ள� , 2.கீழ,கா! ெவ=$(வ.கி), கீழ,கா! 
ெவ=$(ஊ) சைடயா��ள� ச�தி	( , 3.கீழ,கா! ெவ=$ (வ.கி), 
கீழ,கா! ெவ=$(ஊ) ெத��கா!ெவ=$ , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,ேம8பாக�, 
ேதவந8W�.

1.ேதவந8W� (வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  1 ேகாவ&�த	ேப2 
, 2.ேதவந8W� (வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  4 ேதவந8W� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
 க=$ட� Cேதவந8W�.

1.ேதவந8W�(வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  2 ஆதி0ச	ேப2 , 
2.ேதவந8W� (வ.கி),ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா, 5 ேதவந8W� 
ேமW� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31

இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ம�திய 
க=$ட�, ேதவந8W�.

1.ேதவந8W�(வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா,  7ஆதிதிராவ&ட� 
காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ெப'மா

�ள�, ேதவந8W�.

1.ேதவந8W� (வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா, 8 ெப'மா
�ள� , 
2.ேதவந8W�(வ.கி), ேதவந8W�(ஊ) ப&ளா, 9 ெபா�ைதI�தி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�.(�,க=$
ட�, ேம��ப�தி, 
ப�மேன2.

1.ப�மேந2 (வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 1அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 
2.ப�மேந2 (வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 
1ப&
ைளயா�ேகாவ&8ெத' , 3.ப�மேந2(வ.கி), ப�மேந2 (ஊ) 
ப&ளா, 1பாைறய$ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�.(�,க=$
ட�, கிழ,� ப�தி, 
ப�மேன2.

1.ப�மேந2(வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 2 ம'த	ப� ேகாவ&8ெத' 
, 2.ப�மேந2 (வ.கி), ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 2 
ப&
ைளயா�ேகாவ&8ெத' , 3.ப�மேந2(வ.கி), ப�மேந2(ஊ) 
ப&ளா, 2கி'Zண�ேகாவ&8ெத' , 4.ப�மேந2(வ.கி), 
ப�மேந2(ஊ) ப&ளா, 3வ/$,கார�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ம�திய 
க=$ட�, இைடய��ள�.

1.இைடய��ள� (வ.கி),இைடய��ள� (ஊ) இைடய��ள� 
அ2ச� காலன� , 2.இைடய��ள� (வ.கி),  இைடய��ள�(ஊ) 
நாடா� வட,� ெத' , 3.இைடய��ள�(வ.கி),  
இைடய��ள�(ஊ) நாடா� ேமல�ெத' , 4.இைடய��ள� 
(வ.கி),  இைடய��ள�(ஊ) நாடா� ந!�ெத' , 
5.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) F5]� ெத' , 
6.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�  (ஊ) ஆசா2 ெத' , 
7.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) நாடா� கீழ�ெத' , 
8.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) நாடா� 
ெத���ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�.ம�திய 
க=$டம ேம�� Cபாக� 
 இைடய��ள�.

1.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) வட,� 
எ',கைல	ப=$ வட,� ெத' , 2.இைடய��ள� (வ.கி), 
இைடய��ள�(ஊ) ேகாவ&8 ெத' வட,� எ',கைல	ப=$ , 
3.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) ெத�� 
எ',கைல	ப=$ வட,� ெத' , 4.இைடய��ள�(வ.கி),  
இைடய��ள�(ஊ) ந!�ெத' ெத�� எ',கைல	ப=$ , 
5.இைடய��ள�(வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) ெத��ெத' ெத�� 
எ',கைல	ப=$ , 6.இைடய��ள� (வ.கி), இைடய��ள�(ஊ) 
ெந!வ&ைள வட,� ெத' , 7.இைடய��ள� (வ.கி), 
இைடய��ள�(ஊ) ேகாவ&8 ெத' ெந!வ&ைள , 
8.இைடய��ள� (வ.கி),  இைடய��ள�(ஊ) ெத�� ெத' 
ெந!வ&ைள , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, வடகைர.

1.ப�மேன2(வ.கி),  ப�மேன2(ஊ) ப&ளா, 4 வடகைர  ேமW� , 
2.ப�மேன2(வ.கி), ப�மேன2(ஊ) ப&ளா, 5 வடகைர அ2ச� 
காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

சி.எ�.எ5.இவா�Jசலி,
க8 
ெதாட,க	ப
ள�ேம8பாக
�, ^:கில$.

1.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ^:கில$ நாடா� வட,��ெத' 2 , 
2.கள,கா! (ேப) வா�! 16^:கில$ அ2ச� வட,��ெத' 4 , 
3.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ^:கில$ அ2ச� ெத���ெத' 5 , 
4.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ^:கில$ அ2ச� கீழ�ெத' 6 , 
5.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 Fத8 ெத' 7 , 6.கள,கா! 
(ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 2வ� ெத' 8 , 7.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
ெவ	ப8 ேரா=!�ெத' 9 , 8.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 
ந!�ெத' 10 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

39 39

சி.எ�.எ5.இவா�Jசலி,
க8 ெதாட,க	ப
ள�கீ9 
பாக�, ^:கில$.

1.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 கீழ�ெத' 11 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 ேமல�ெத' 13 , 3.கள,கா! (ேப) வா�! 
16 பரேம5வர(ர� வட,��ெத' 14 , 4.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
பரேம5வர(ர� ந!�ெத' 15 , 5.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
பரேம5வர(ர� ெத���ெத' 16 , 6.கள,கா! (ேப) வா�! 16 
சிவனா	ேப2 17 , 7.கள,கா! (ேப) வா�! 16சிவ(ர� அ_யனா� 
எ5ேட= 15 , 8.கள,கா! (ேப) வா�! 16 ெவ	ப8 கீழ�ெத' 12 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�.கள
,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� 
வட,��ெத' 1� ச�� , 2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
க	பேலா=$ய தமிழ� வட,��ெத' 2� ச�� , 3.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� வட,��ெத' 3� ச�� 
, 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� 
வட,��ெத' 4� ச�� , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
க	பேலா=$ய தமிழ� வட,��ெத'  , 6.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 15க	பேலா=$ய தமிழ� ெத���ெத' 1� ச�� , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 க	பேலா=$ய தமிழ� 
ெத���ெத' 2� ச�� , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
15க	பேலா=$ய தமிழ� ெத��ெத' , 9.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 15 மிஷ� ப
ள�,aட�ெத' 27 , 10.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 15 சிவ'�ர� வ Oதி 28 , 11.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
நாடா� வட,� (�� ெத' 29 , 12.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
உதயமா��தா/ட�ெத' 30 , 13.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
நாடா� ெத��ெத' 31 , 14.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 16 க,க� நக� 
வட,��ெத' 32 , 15.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 16 க,க� நக� 
ெத���ெத' 33 , 16.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 16 க,க� நக� 
ேமல�ெத' 34 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41

ேகாமதிஅ'
ெநறி 
ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�அைற 
எ/ 1. (திய க=$ட�

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 மிஷ� ப
ள� ெத' , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 15 ேகா=ைட,கார�ெத' , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
15 வ/ணா� ெத' , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 
ஆ�ற:கைர�ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 ம'��வ� 
கீழ�ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 ம'��வ� ெத' , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 15 ம'��வ� ேமல�ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

ேகாமதிஅ'
ெநறி 
ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�அைற 
எ/ 2 (� க=$ட� 
கள,கா!

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14ெப'மா
 ெத�� மாட�ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 ெப'மா
 வட,�மாட�ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 ஜவஹ� ெத' , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 14 கா�திஜிெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
கா�திஜியாதவ� ேமல�ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
கா�திஜி யாதவ� கீழ�ெத' , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
ேபா]5 லய� ெத' , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 கி'Zண� 
ேகாவ&8 ெத' , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 கி'பாள�ன� ெத' , 
10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 நகர�ெத' , 11.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 14 நகர�ெத' 1வ� ச�� , 12.கள,கா!(ேப ) வா.எ/ 14 
நகர�ெத' 2� ச��, 3� ச�� , 13.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
தி',க8யாண(ர� ெத' , 14.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
ஆSைடவ&லாச� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�,ெத�� 
(ற� (�,க=$ட�அைற 
எ/ -12 கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 சேராஜின�(ர� 1வ� ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12ேகாமதிஅ�ம�வட,� ச�னதி 
ெத' , 3.கள,கா! (ேப.) வா.எ/ 12 ேகாமதிய�ம�ச�னதி 
ெத' , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 சேராஜின�(ர� 2வ�  ெத'. 
3வ� ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 ஜவஹ� ெத' , 
6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13ஞானச�ப�த(ர� 1வ� ச�� , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13ஞானச�ப�த(ர� 2வ� ச�� , 
8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 ஞானச�ப�த(ர� 3வ� ச�� , 
9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 ஞானச�ப�த(ர� 4வ� ச�� , 
10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 ஞானச�ப�த(ர� 5வ� ச�� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
(ற� க=$ட� Cகீழ,� 
 (ற� அைற எ/ 8 
கள,கா!

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 மகா�மா கா�தி வ Oதி , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 12 மகா�மா கா�தி வ Oதி  1வ� ச�� , 3.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 12 மகா�மா கா�தி வ Oதி  2வ� ச�� , 4.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 13 க5�2பா_ வ Oதி , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 14 
ராஜாஜி(ர� , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 12 மகா�மாகா�தி வ Oதி 
3� ச�� 14 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13 IபாZ 
ச�திரேபா5(ர� 17,வா�! 13 மாதா ேகாவ&8 ெத' 18 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, (�,க=$ட�, 
அைற எ/. 10, கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 13ஆ�ற:கைர� ெத' 19 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 10 IபாZ ச�திரேபா5(ர� 4 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 10 ேகா=ைட அ2ச� அ�ேதாண&யா� ெத' 5 , 
4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ேகா=ைட அ2ச�  ெத�� ெத' 6 , 
5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ேகா=ைட அ2ச� வட,� ெத' 7 , 
6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ெச=$யா� ெத' 8 , 7.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 10 ேகா=ைட வ&5வக�மா ெத' 9 , 8.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 11 ேகா=ைட யாதவ� கீழ� ெத' 10 , 9.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 11 ஜவஹ� ெத' 11 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�(திய 
க=$ட� Cெத�� 
ப&ளா,� ேம�� பாக� 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 யாதவ� அ�ம� ச�னதி ெத' 12 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 யாதவ� ெமய&� ெத' 13 , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 10 ேசைனய� ெத' 14 , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 11 பாரதி(ர� ேமல� ெத' 15 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
11 பாரதி(ர� கீழ� ெத' 16 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ெகா�(கார� ஹ2ஜனெத' 17 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� ெத��ெத' 18 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� ந!�ெத' 19 , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� கீழ�ெத' 20 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 11 
ஜகஜOவ�(ர� வட,��ெத' 21 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

47 47

(ன�த சேவ2யா� 
ந!நிைல	ப
ள�.ெத�� 
(�,க=$ட�, கி9பாக�, 
ேசவ&ய�(ர�, 
சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 சேவ2யா�(ர� ெத���ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 சேவ2யா�(ர� வட,� ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 ஜவஹ� ெத' , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 8 பா/$ய(ர� ேமல�ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
8 அS2 வ&ைல�ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
பா/$ய(ர� ெத��ெத' , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
பா/$ய(ர� ந!�ெத' , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
பா/$ய(ர� வட,� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48

(ன�த சேவ2யா� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,�க
=$ட� ேம8பாக�, 
ேசவ&ய�(ர�, 
சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 9 ேமலரதவ Oதி , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 8 ெத��ரதவ Oதி , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�வ
ட,� ப�தி, சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 ேபா5 ெத' , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 8 காமராP ெத' , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 
கீழரதவ Oதி ெத�பாக� , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 கீழரதவ Oதி 
வடபாக� , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 8 வட,�ரத வ Oதி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�
ெத�� ப�தி, 
சித�பரா(ர�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 9அ2ஜன காலன� , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 9 அ2ஜன ேதேவ�திர� ெத' , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 9 உ0சிமாகாள� அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 4.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 9 ராஜ(�� அ2ஜ� 1வ� ெத' , 5.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 9 ராஜ(�� 2வ� நாடா� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�(ேம�� 
க=$ட�), ெத��ப�தி, 
ேகாவ&8ப��, கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 ேதவமா�ெத' 1 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 6 யாதவ� ெத��ெத' 2 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 
கீழ,க=டைள�ெத' 3 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 
யாதவ�வட,��ெத' 4 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 கீழ�ெத' 5 
, 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 ெத���ெத' 6 , 7.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 7 ெச=$யா�ெத' 7 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 
ேமல,க=டைள�ெத' 8 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, ப&�பாக� 
ேம�� பாக� 
ேகாவ&8ப��, கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 காவ�� அ2சன ெத' 9 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 7 அ�ம�ச�னதி ெத' 13 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 7 வட,� ெத' 14 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 6 
கி'Zண� ேகாய&8 ெத' 15 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, ப&�பாக�கீ9 
பாக�ேகாவ&8ப��, 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 5 ப5 5டா/= ெத' 1 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 5 ப55டா/= கீழ� ெத' 2 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 5 க/ணா� ேகாய&8 கீழ�ெத' 3 , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 6 ெப2யெத' 16, வா.எ/ 6க/ண� ேகாவ&8 
ேமல�ெத' 4 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, F�பாக� 
ேம�� பாக� 
ேகாவ&8ப��,கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 அ/ணா சாைல ெத' 5 , 2.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 5 வ&5வக�மா ெத' 6 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 5 
F5]� கீ9�ெத' 7 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 
ப&
ைளயா�ேகாவ&8 ெத' 8 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55

F�ைதயா இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ச�திர� 
க=$ட�, F�பாக�கீ9 
பாக�ேகாவ&8ப��,கள,
கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 F5]� ெத��� ெத' 9 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 F5]� வட,� ெத' 10 , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� ெத' 11. வா�! 4 
வ&யாசராஜா(ர� (அ/ணா சாைல ) , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56

ேக.ஏ.எ�.ப&. மTரா�யா 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
 க=$ட�, ேம�� பாக�, 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 �/!�ெத' 10 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 7 ேமல� ெத' 11 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 7 
ஆ�ற:கைர� ெத' 12 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 நாக��ள� 
அ2ஜ� ெத' 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

ேக.ஏ.எ�.ப&. மTரா�யா 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
 க=$ட�, ேம�� 
பாக�அைற எ/ 7 
கள,கா!.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப��ப&
ைளமா� ெத�� 
ெத' 4 , 2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� ப&
ைளமா� 
வட,�� ெத' 5 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 F5]� 
ெத��� ெத' 6 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 F5]� ந!� 
ெத' 7 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� F5]� 
வட,� ெத' 8 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சிவ'�த�ெத' 9 , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� F5]� கீழ�ெத' 10 , 
8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 3 சி:க�ப�� F5]�வட,�ெத' 
கள,கா! , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58

சி.எ�.எ5.இவாJசலி,க
8 
ந!நிைல	ப
ள�(ஓ=!,க
=$ட�), ஆசா�(ர�, 
ேமலப�ைத.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 க[:க$ ெத' 1 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 17 க'	ப�ேதா	( ெத' 2 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 
ஆசா�(ர� ேம8பாக� 1வ� ச�� 4 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 
17 ஆசா�(ர� ேம8பாக� 2வ� ச�� 5 , 5.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 17 ஆசா�(ர� கீ9பாக�  1வ� ச�� 6 , 6.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 17 ஆசா�(ர� கீ9பாக� 2வ� ச�� 7 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

59 59

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
மJIவ&ைள.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 பJசா�திர� 9 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 18 மJIவ&ைள �$ய&'	( 11 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60

$.$.$.ஏ. 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
மJIவ&ைள.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 17 அ�ேப�கா� நக� 8 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 18 மJIவ&ைள வட,��ெத' 12 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 18 கா�தி நக� 13 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

நOலக/ட� இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�. வட,� 
 பாக� Cப�ைத

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 19 வ&நாயக� ச�னதி ெத' 14 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/18 15ப�ைத ெப'மா
 ச�னதி ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/18  16ப�ைத ெப'மா
 ச�னதி 
ெப2ய�ெத'. ெத��ெத' , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/19 17ப�ைத 
வ&நாயக� ச�னதி ெத' , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  18ப�ைத 
ெத���ெத' , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/19   19ப�ைத ந!�ெத' , 
7.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  20ப�ைத கீழ�ெத' , 8.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/19  21ப�ைத வட,��ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62

அ:க�வா$ 
ைமய�ப�ைத

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  22ப�ைத அ2ச� Fத8 ெத' , 
2.கள,கா! (ேப) � வா.எ/19  23ப�ைத அ2ச�2வ�ெத' , 
3.கள,கா! (ேப) வா.எ/19   24ப�ைத அ2ச�3வ�ெத' , 
4.கள,கா! (ேப) வா.எ/19 25ப�ைத அ2ச�4வ�ெத' , 
5.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  26சிவ'�ர ெத' , 6.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/19  27�/ேட�திர� ெத' , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  
28ப�ைத அ2ஜ� 5� ச�� , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  29ப�ைத 
அ2ஜ� 6� ச�� , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/19  30ப�ைத அ2ஜ� 
7� ச�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�.ேம�� 
(�,க=$ட�, 
(ம=!	பா),ெத�பாக� 
அைற 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி ேமல ெத' 1 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி இர/டா� ெத' 
2 , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி வட,�� 
ெத' 3 , 4.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப/$த� �றி0சி கீழ� 
ெத' 4 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 கீழ,க'ேவல��ள� 
நடராஜ நக� ந!�ெத' 5 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ 
நக� கீழ� ெத' 6 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ நக� 
Iவாமி ச�னதி ெத' 7 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ 
நக� ெத�� ரத வ Oதி 8 , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 நடராஜ நக� 
ேம�� ரத வ Oதி 9 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ெத' 10 , 11.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 ப&
ைளயா� 
ேகாவ&8 ேமல� ெத' 11 , 12.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 வட,�� ெத' 12 , 13.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 20 சிவ'�திரெத' 13 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64

அ:க�வா$ 
க=$ட�கீழ,க'ேவல�
�ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20க'�தா� வட,�� ெத' 14 , 
2.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 20 இ�திரா நக� 15 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 20 சிவச/Fக(ர� வட,�� ெத' 16 , 4.கள,கா! (ேப.) 
வா.எ/ 20 சிவச/Fக(ர� ெத�� ெத' 17 , 5.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 21 (�,கிராம� , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 வடமைல 
சF�திர� 19 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21ச�திர� வட,�� 
ெத' 20 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச�திர� ெத��� ெத' 21 , 
9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21ச�திர� ெந8ைலய	ப� ேகாய&8 
ெத' 22 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச�திர� ெந8ைலய	ப� 
மாட� ெத' 23 , 11.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ெந8ைலய	ப� 
ேகாவ&8 ச�� 24 , 12.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச�திர� அ�ம� 
ேகாய&8 ெத' 25 , 13.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 21 ச:க� நக� 26 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
(திய க=$ட� ேம�� 
 பாக� 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 த�ப&ேதா	( 1 , 2.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 2 ேகாவ&8 ெத' , 3.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 
கீழ,க'ேவல��ள� ெத���ெத' 2 , 4.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 2 ெபா=ட8 நாடா� ெத' 3 , 5.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 
கள�த$ அ2ச� ெத' 4 , 6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 
கீழ,க'ேவல��ள� அ2ஜ� ெத���ெத' 5 , 7.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள� அ2ச� வட,��ெத' 6 , 
8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள� அ2ஜ� 
ந!�ெத' 7 , 9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள� 
ப
ள�,aட�ெத' 15 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

66 66

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�(திய 
க=$ட� Cகீழ,� 
ப&ளா,� ெத�� (�தி 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 2 கீழ,க'ேவல��ள�  அ2ஜ� 
ேம���ெத' 9 , 2.கள,கா! (ேப) வா.எ/  2 
கீழ,க'ேவல��ள� வ&5வக�மா�ெத' 10 , 3.கள,கா! (ேப) 
வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� ேம���ெத' 11 , 4.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� ந!�ெத' 12 , 5.கள,கா! 
(ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� வட,��ெத' 13 , 
6.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள� கிழ,��ெத' 
14 , 7.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 கீழ,க'ேவல��ள�  
ைர5மி8ெத' 16 , 8.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 �cவ�ெத' 17 , 
9.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 ெத� கைர அ2ச� வட,�� ெத' 
18 , 10.கள,கா! (ேப) வா.எ/ 1 ெத�கைர அ2ச� ெத��� 
ெத' 19 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�.வட,� 
(�,க=$ட�, கீ9பாக�, 
கீழ,க'ேவல��ள�.

1.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 1 
கீழசித�பரா(ர� ேமW� , 2.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), 
கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 2 கீழசித�பரா(ர� கீd� , 
3.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 3 
ெப�தேன2 அ2ச� காலன� க=டா��ள� , 
4.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 4 
ேகசவேந2 F5]�  ெத' , 5.கீழ,க'ேவல:�ள�(வ.கி), 
கீழ,க'ேவல:�ள�(ஊ) ப&ளா, 5 ேகசவேந2 அ2ச� காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68

அ�ைன ெதரசா 
உய�நிைல	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட�, வடபாக�, 
மTனவ��ள�.

1.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 1 மTனவ� �ள� 
ெத�வட8 ேம8பாக� , 2.க
ள��ள� (வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) 
ப&ளா, 2 மTனவ��ள� ெத�வட8  கீ9பாக� , 3.க
ள��ள� 
(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 14 வட,� க
ள��ள� ஆதி 
திராவ&ட� ெத' , 4.க
ள��ள�(வ.கி),  க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 15 
வட,� க
ள��ள� மறவ� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�கீழ�வ
ைர�ள�.

1.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 3 மTனவ��ள� , 
2.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 4 கிழக
ள��ள� 
ஆதிதிராவ&ட� ெத' , 3.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 
5 கிழக
ள��ள� நாடா��$ய&'	( , 4.க
ள��ள�(வ.கி), 
க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 6 கிழக
ள��ள� யாதவ��$ய&'	( , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட� கீழ�வைர�ள�.

1.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 7 கீழ��வைர�ள� 
நாடா� ெத' , 2.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 8 
ேமல�வைர�ள� நாடா��ெத' , 3.க
ள��ள�(வ.கி), 
க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 10 க
ள��ள� ச�திர� , 
4.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 11 தி'ேவ:கட(ர� 
நாடா�ெத' , 5.க
ள��ள�(வ.கி), க
ள��ள�(ஊ) ப&ளா, 13 
ஆ9வா�(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�(தியக=$
ட�, eர��$.

1.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 1 ப&
ைளமா� ெத' , 
2.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 2 ேதவ� ெத' , 
3.eர:�$(வ.கி),  eர:�$(ஊ) ப&ளா, 2 ^	பனா� ெத', ப&ளா, 2 
eர:�$ அ2ச� காலன� , 4.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 
3 eர��$ நாடா� �$ய&'	( , 5.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) 
ப&ளா, 3  ேநதாஜி நக� , 6.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) ப&ளா, 4 
க[:க$ நாடா� �$ய&'	( , 7.eர:�$(வ.கி), eர:�$(ஊ) 
ப&ளா, 5 ஜOய��ள� அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,�ப�தி, 
கட�ேபா!வா9S.

1.கட�ேபா!வா9S(வ.கி), கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 1 
கட�ேபா!வா9S , 2.கட�ேபா!வா9S (வ.கி),  
கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 2 அ2சனகாலன� , 
3.கட�ேபா!வா9S(வ.கி), கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 3 நாடா� 
�$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,�ப�தி, 
கட�ேபா!வா9S.

1.கட�ேபா!வா9S(வ.கி), கட�ேபா!வா9S(ஊ) ப&ளா, 4 
(ள�ய:�ள� , 2.கட�ேபா!வா9S(வ.கி),  கட�ேபா!வா9S(ஊ) 
ப&ளா, எ/ 5 I	ப&ரமண&ய(ர� ேமல�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
(�,க=$ட�, க=$ட� 
எ/-1 ேம�� ப�தி 
படைலயா��ள�.

1.படைலயா��ள�(வ.கி), படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 1 
படைலயா��ள� அ2ஜன காலன� க5பா , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

75 75

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
(�,க=$ட�, க=$ட� 
எ/-1 ேம�� ப�தி 
 படைலயா��ள�.

1.படைலயா��ள�(வ.கி), படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 2 
படைலயா��ள� ேமல�ெத' , 2.படைலயா��ள�(வ.கி), 
படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 3 படைலயா��ள� க5பா 
கீழ�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
 (�,க=$ட�, க=$ட� 
எ/-1, படைலயா��ள�.

1.படைலயா��ள�(வ.கி), படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 4 
ெச=$ேம! (அ2ஜன காலன�) , 2.படைலயா��ள�(வ.கி), 
படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 5 (�� , 3.படைலயா��ள�(வ.கி), 
படைலயா��ள�(ஊ) ப&ளா, 6 ெத�� பைறய��ள� ேஜ.ேஜ 
நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, ேம�� ப�தி, 
ேதா	"�, 
ேகாவ&ல�மா
(ர�.

1.சீவல	ேப2(வ.கி), சீவல	ேப2(ஊ) ப&ளா, 1 சாைலநய&னா� 
ப
ள�வாச8 , 2.சீவல	ேப2(வ.கி), சீவல	ேப2(ஊ) ப&ளா, 3 
சீவல	ேப2 அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
ேதா	"�, 
ேகாவ&ல�மா
(ர�.

1.சீவல	ேப2(வ.கி), சீவல	ேப2(ஊ) ப&ளா, 4  ேச�ராய(ர� , 
2.சீவல	ேப2 (வ.கி), சீவல	ேப2 (ஊ) ப&ளா, 2 
ராமகி'Zணா(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

ஜவஹ� ேதசிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ந!சாைல(��, 
ேகாய&8�மா
(ர�.

1.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 10 
வட,� சாைல	(�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

ஜவஹ� ேதசிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ந!சாைல(��, 
ேகாய&8�மா
(ர�.

1.ேகாய&லா�மா
(ர�(வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 2  
ேதா	"� , 2.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) 
ப&ளா, 1 ச�திர� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81

ஜவஹ� ேதசிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ந!சாைல(��, 
ேகாய&8�மா
(ர�.

1.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 9 
^��தி நாய&னா� ேம! , 2.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), 
ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 11 ந!0சாைல	(�� , 
3.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 12 
ேமலசாைல	(�� , 4.ேகாய&லா�மா
(ர� (வ.கி), 
ேகாய&லா�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 13 சாைல	(�� அ2சன 
காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82

இ�� 
�வ,க	ப
ள�ேகாவ&ல�
மா
(ர�க5பா

1.ேகாய&ல�மா
(ர�(வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 3 
திர=f� , 2.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) 
ப&ளா, 4 கிழ,� ேகாய&ல�மா
(ர� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

இ�� 
�வ,க	ப
ள�ேகாவ&ல�
மா
(ர�க5பா

1.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 5 
ேகாவ&ல�மா
(ர� க5பா , 2.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), 
ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) ப&ளா, 6 உதயமா��தா/ட(ர�,அ2சன 
காலன� , 3.ேகாய&ல�மா
(ர� (வ.கி), ேகாய&ல�மா
(ர�(ஊ) 
ப&ளா, 8 �=!வ��ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84

இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, மாவ$, 
மைலய$	(��.

1.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) மாவ$ 
வட,��ெத' , 2.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ கீழ�ெத' 1 , 3.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ கீழ�ெத' 2 , 4.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ ந!�ெத' , 5.மைலய$(��(வ.கி), மைலய$(��(ஊ) 
மாவ$ ெத���ெத' , 6.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) மாவ$ ப'�திவ&ைள�ெத' , 
7.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ெகா_யாமாவ$ெத' 
1 , 8.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(�� (ஊ) 
ெகா_யாமாவ$ெத' 2 , 9.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(�� 
(ஊ) ெகா_யாமாவ$ெத' 3 , 10.மைலய$(��(வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ேமல மாவ$ , 11.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ஆ�0வ&ைள ெத' 1 , 12.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ஆ�0வ&ைள�ெத' 2 , 13.மைலய$(�� (வ.கி), 
மைலய$(��(ஊ) ச/FகI�தர� நக� 1 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85

இ�� மறவா் 
ந!நிைல	ப
ள�F� 
ப�தி , மைலய$	(��

1.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ)மாவ$ 
மைலய$	(�� கீழ�ெத' , 2.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ந!�ெத' 1 , 
3.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ப
ள�aட�ெத' , 4.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ந!�ெத' 2 , 
5.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ந!�ெத' 3 , 6.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ெத���ெத' , 
7.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ேமல�ெத' 1 , 8.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ மைலய$	(�� ேமல�ெத' 2 , 
9.மைலய$	(�� (வ.கி),மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ப'�திவ&ைள�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

86 86

இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�F� 
ப�தி , மைலய$	(��

1.மைலய$	(�� (வ.கி),  மைலய$	(�� (ஊ) மாவ$ 
மைலய$	(�� ெகா0சி ெபா�ைத மண&ெச8வ(ர� , 
2.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ேடானாY� ெமய&�ேரா! , 3.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ ெகா_யாமாவ$ெத' 1 , 
4.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ஆ�0வ&ைள ெத' 2 , 5.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ ேபா5டாபg5 ெத' ேமலமாவ$ 2 
, 6.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ 
நாராயணசாமி ேகாவ&8 ெத' ேமலமாவ$ 3 , 
7.மைலய$	(�� (வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ேமலமாவ$ ெத��ெத' , 8.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ ெத��மாவ$ , 
9.மைலய$	(��(வ.கி), மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ 
ந!�ெத' (மாவ$) , 10.மைலய$	(�� (வ.கி), 
மைலய$	(��(ஊ) மாவ$ மாவ$ இராம0ச�திர(ர� , 
11.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ச/FகI�தர� நக� 
2 , 12.மைலய$(�� (வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ராமச�திர(ர� , 
13.மைலய$(��(வ.கி), மைலய$(��(ஊ) ெத��மாவ$ , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�F� 
ப�தி , ெச=$ேம!, 
ெச:களா,�றி0சி

1.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி(ஊ) ப&ளா, 2 
ேடானாY� ஆ5ப�தி2 ெச=$ேம! வடபாக� , 
2.ெச:கால�றி0சி (வ.கி), ெச:கால�றி0சி(ஊ) ப&ளா, 4 
IயராPய(ர� கீழஅ2சனகாலன� , 3.ெச:கால�றி0சி 
(வ.கி),ெச:கால�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 5 இைரய$,கா8 
அ2சனகாலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

88 88

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ப&ளா,� 
ப�தி, ெச=$ேம!, 
ெச:களா,�றி0சி

1.ெச:கால�றி0சி (வ.கி),ெச:கால�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 10 
ெச:காள,�றி0சி ெத�பாக� , 2.ெச:கால�றி0சி (வ.கி), 
ெச:கால�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 3 ெச=$ேம! ெத�பாக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
ப
ள�ெகா/டா��$ய&'
	(.

1.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி),ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 1 
ந8லமர� ெத' , 2.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 1 கீழமைலயேன2 , 3.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), 
ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 7  இராமச�திர(ர� , 
4.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 7  
உைடய$ த=! , 5.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 7 மாவ$ (�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
 க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
ப
ள�ெகா/டா��$ய&'
	(.

1.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 
ெத�� மாவ$ ெத' , 2.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), 
ெச:களா,�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 கீழமாவ$ ெத' 
ெந'Jசிவ&ைள , 3.ெச:களா,�றி0சி (வ.கி), ெச:களா,�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 6 ப
ள�,ெகா/டா� �$ய&'	( ம�G� 
�ள��$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
ப�தி, (F� ப�தி), 
வ!க0சிமதி8

1.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) ப&ளா, 1 
வ$வா8(ர� , 2.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) 
ப&ளா, 5 ேமலமைலயேன2 , 3.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), 
வ!க0சிமதி8 (ஊ) ப&ளா, 7 தி'. ஜOய� மட� ஊ0சி�ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
ப�திஇ (ப&ளா,� Cப�தி), 
வ!க0சிமதி8

1.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) ப&ளா, 2 ப&
ைளயா� 
ேகாய&8 ெத' , 2.வ!க0சிமதி8 (வ.கி), வ!க0சிமதி8 (ஊ) 
ப&ளா, 3 ெப2யசாமி ேகாய&8 ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�150 வ� 
 h�றா/! ம/டப�, 
ெத�� ப�தி,அைற எ/. 
9, ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  
1ேடானாY� வட,�� ெத' ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�150 வ� 
ைமய அைற ம�திய 
  ப�தி,அைற எ/. 8, 
ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி),(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  2ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 2.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  3ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  4ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 4.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  5ேடானாY� 
கீழ�ெத',ந!�ெத',கா'/ய(ர�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�150 வ� 
h�றா/! ம/டப�, 
வட,� ப�தி, அைற எ/-
 7, ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ெப8ேலாஷி	 
கா�பS/= 4 , 2.(லிU��றி0சி (வ.கி),(லிU��றி0சி (ஊ) 
ஓைட,� ெத�� ெத', ேடானாY� 5 , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) சிவ� ேகாய&8 ெத' (லிU��றி0சி 6 , 
4.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ெமய&� ேரா! 
(லிU��றி0சி 7 (ெப'மா
 ேகாவ&8 ெத') , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96

ஊவா,க� 
ேம8நிைல	ப
ள�, 
வட,� ப�தி, அைற எ/-
 7, ேடானாY�.

1.(லிU��றி0சி (வ.கி),(லிU��றி0சி (ஊ) கைர,�$ய&'	( 8 , 
2.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) மாண&,க� ெத',  
க=டைள ெத' 9 , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) 
கீழ,க=டைள கைர,�$ய&'	( , 4.(லிU��றி0சி (வ.கி), 
(லிU��றி0சி (ஊ) இராம,கி'Zணா(ர� , 5.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ேகாச8ரா� நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97

இ�� 
ஆர�ப	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, ெத�� 
ப�தி,ேகாைத0ேச2

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 10 
ேகாைதேச2 உசில:�ள� அ2சனகாலன� , 2.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 11 
வட,��ெத',ேநதாஜிெத',ேகாைதேச2 , 3.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 12 ேகாைதேச2 ந!� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98

இ�� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, வட,�ப�தி 
,ேகாைதேச2

1.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 13 
ேகாைதேச2 ெத�� ெத', ேமல� ெத' , 2.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 14 ஆதிதிராவ&ட� ெத' 
ெஜகஜOவ�ரா�ெத' , 3.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) 
ப&ளா, 15 ெத�� ஆல:�ள� (சீன�வாச(ர�) , 4.(லிU��றி0சி 
(வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 16 இனா� ஆல:�ள� , 
5.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 17 இனா� 
ஆல:�ள� ெத�பாக� , 6.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 18 இனா� ஆல:�ள� ேம8பாக� , 
7.(லிU��றி0சி (வ.கி), (லிU��றி0சி (ஊ) ப&ளா, 18 இனா� 
ஆல:�ள� ேம8பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99

அரI. ஆதிதிராவ&ட� நல 
�ைற ப
ள�ெத�� 
பாக� ,அைற எ/- 2 
கீழக=டைள

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1அ2ச� காலன� (��ெத' 1 , 
2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1 க=டைள�$ய&'	( 2 , 
3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1 வட,� ஆவர�தைல 3 , 
4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 1 கீழக=டைள 4 , 
5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 2 கீழக=டைள வட,�ெத' 5 , 
6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 2 ெத�� ஆவர�தைல கிழ,� 
ெத' 1 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 2 ெத�� ஆவர�தைல 
ேம��� ெத' 2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100

$.வ&.எ5 
அரIேம8நிைல	ப
ள�கீழ
,� Cப&ளா, Cஅைற எ/ 
2தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ந�ப&(ர� அ2சன காலன� 4 , 
2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ந�ப& நாராயணசாமி ேகாவ&8 
ெத' 5 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ந�ப&(ர� ெத�� 
ெத' 6 , 4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 ெகா0சி	ெபா�ைத 
ெத' ந�ப&ேகாய&8 சாைல 7 , 5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 
ெத��ரத வ Oதி 1 , 6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 $.எ5.எ�. 151 
ெத' 2 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 கீழமாட� ெத' 3 , 
8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 ச�னதி� ெத' 4 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101

$.வ&.எ5 
அரIேம8நிைல	ப
ள�கி
ழ,� ப&ளா, ,அைற எ/-
 6, தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 3 ந�ப&�தைலவ� ப=டய� 
கீழ�ெத' 1 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 3 ந�ப& ர5தா 
ெத�பாக� ெமய&�ேரா!2 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 3 
�றவ�த=! வ�ன�ய� �$ய&'	( 2 , 4.தி',�G:�$ (ேப) 
வா.எ/ 2 ச�ேதாச(ர� 9 , 5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 
வட,�ரத வ Oதி 1 , 6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 7 வட,� 
மாட� ெத' ச�� 2 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 15 தி'�� 
3 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102

$.வ&.எ5. 
அரIேம8நிைல	ப
ள�கி
ழ,� ப&ளா,, அைற எ/- 
6, தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 4 ந�ப&�தைலவ� ப=டய� 
ேம�� ெத' 1 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 வட,� 
மாட�ெத' 1 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 ேமல மாட� 
ெத' 2 , 4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 ெத�� மாட�ெத' 3 , 
5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 ேகா=ைட கார�ெத' 3 , 
6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 க�மாள� ெத' 4 , 
7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 கிழ,� ரதவ Oதி ச�� 5 , 
8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 6 கிழ,� ரதவ Oதி ஆ�0ெத' 6 , 
9.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 ெத�� ரதவ Oதி ச�� 8 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

103 103

$.வ&.எ5.அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�எ5.எ
5.ஏ.க=$ட�, 
தி',�G:�$

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 5 ேமல�திர=! அ2ஜ� காலன� 
2 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 5 ெத�கைர ெத��� ெத' 3 , 
3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 5 ெத�கைர ேமல�ெத' 4 , 
4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 ேமலரத வ Oதி 1 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104

$.வ&.எ5.அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�எ5.எ
5.ஏ.க=$ட�அைற எ/ 
6 தி',�G:�$

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 8 ேமல மாட�ெத' ச�� 2 , 
2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 ெத�� F!,�. ெத�� 
ரதவ Oதி 7 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 13 ேமல0சாைல� 
ெத' 8 , 4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 13 ராமாiஜ� (�� 
ெத' அரI காலண&5 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ெத�� 
(�,க=$ட�,வட,� 
ப&ரதான சாைல, 
தி',�G:�$

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ந�ப&� ேதா	( ெத��� ெத'1 
, 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ந�ப&� ேதா	( ந!�ெத' 2 , 
3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 19 ந�ப&� ேதா	( வட,�ெத' 3 , 
4.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ேமலந�ப&� ேதா	( வட,� 
ெத'4 , 5.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 14 ேமல ந�ப&� ேதா	(� 
ெத��ெத' 5 , 6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9ந�ப&(ர� 
சாைல� ெத' ேம8 பாக� 1 , 7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 9 
ந�ப&(ர� சாைல கீ9 பாக� 2 , 8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 
10 மகிழ$ வட,�� ெத' 3 , 9.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 10 
மகிழ$ ெத��� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,கப
ள�வட,� 
(�,க=$ட�, வட,� 
ப&ரதானசாைல, 
தி',�G:�$.

1.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 11 மகிழ$ப0ேச2 வட,�� 
ெத' 1 , 2.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 11 மகிழ$ப0ேச2 
ெத��� ெத' 2 , 3.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 11 
மகிழ$பர0ேச2 ெத��� ெத' 3 , 4.தி',�G:�$ (ேப) 
வா.எ/ 11 மகிழ$பர0ேச2 வட,�� ெத' 4 , 5.தி',�G:�$ 
(ேப) வா.எ/ 12 ெலவ&Jசி(ர� வட,�� ெத' 1 , 
6.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 ெலவ&Jசி(ர� ந!�ெத' 2 , 
7.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 ெத��� ெத' 3 , 
8.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 அ2ஜ� காலன� 4 , 
9.தி',�G:�$ (ேப) வா.எ/ 12 ஆல$ெகா/ட8 
அ'ணாசல(ர� 5 ெகாடமா$ , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,�க=
$ட� 
,ேம��ப�தி,தளவா_(ர�.

1.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 
1வ�ன�ய� �$ய&'	( , 2.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), 
தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 தளவா_(ர� நாடா� �$ய&'	( 
அ2ஜ� காலன� , 3.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), 
தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 3 அ�ேப�கா� காலன� , 
4.ந�ப&தைலவ�ப=டய� (வ.கி), தளவா_(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 
யாதவ� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட� Cராஜ(�� 
ந�ப&�தைலவ� 
ப=டய� ஏ�வா$

1.ந�ப&�தைலவ�ப=டய� (வ.கி), தளவா_(ர� (ஊ) 
இராஜா(�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��க=
$ட�, வட,� 
பாக�,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 வட,� ரதவ Oதி 7 , 2.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 5 ச�தி2ய நாடா� ெத' 13 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 
ெப2யநாயகி(ர� 10 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ெப2யநாயகி(ர� 
வட,��ெத' 11 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ேசாழவ� ெத' 12 , 
6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 �ற,�$ ெத' 14 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��க=
$ட�, வட,� 
பாக�,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 ேமலF!,� ெத' 1 , 2.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 6 ந!F!,� ெத' 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 
கீழF!,�� ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 ெவ
ளாள� 
வட,� ெத' 4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 FைகதO�ப
ள� 
ெத�� ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 FைகதO�ப
ள� 
ந!�ெத' 6 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, வட,� 
ப�தி,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ேமலரதவ Oதி 1 , 2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 
ெவ
ளாள� ந!�ெத' 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ெத��ரத 
வ Oதி 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 ேமலமாட வ Oதி 4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 5 வட,�மாட வ Oதி 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 5 
ேகாய&8 F!,��ெத' 6 , 7.ஏ�வா$ (ேப.) வா.எ/ 4 ேசைனய� 
�ல ேவளாள� ேமல ெத' 1 , 8.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 
ம'��வ� ெத' 2 , 9.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 மாதா,ேகாவ&8 
ெத' 3 , 10.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� ர5தா 5 , 
11.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� ெத' 6 , 12.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 4 ேசைனய� வட,� ெத' 5 , 13.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 
ேசைனய� Fத8 ெத' 6 , 14.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� 
ந!�ெத' 7 , 15.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 4 ேசைனய� கீழ� ெத' 8 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

112 112

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, வட,� 
ப�தி,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 FைகதO�ப
ள� வட,� ெத' 7 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 வ/ணா,�$ ெத' 1 , 3.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 3 நாவ&த� ெத' 2 , 4.ஏ�வா$ (ேப.) வா.எ/ 3 
ஆதிதிராவ&ட� ெத' 3 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 மTனா=சி (ர� 
நாடா� ெத' 4 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 ெபா�னா,�றி0சி 
வ
jவ� ெத' 5 , 7.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 3 ெப'�ெத' 2 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
ப&ளா,, அைற எ/. 
3,ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 ெல	ைப வைளS� ெத' 1 , 2.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 2 ல=Iமி நரசி:க(ர� ர5தா 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 2 ெல=Iமி நரசி:க(ர� க�மாள� ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 2 ெல=Iமி நரசி:க(ர� மற,�$ ெத' 4 , 
5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 (�,�$� ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 2 உ	( ெத�� ெத' 6 , 7.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 உ	( 
ந!� ெத' 7 , 8.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 2 உ	( வட,�� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�,FைகதO� நக�, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 தி'வர:ேன2 ஆதி திராவ&ட� ெத' 1 
, 2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 (லியJIவன� 1வ� ெத' 2 , 
3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 (லியJIவன� 2வ� ெத' 3 , 
4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 (லியJIவன� 3வ� ெத' 4 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,அ:க�வா$ைம
ய�, FைகதO�நக�, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 7 (லியJIவன� 4வ� ெத' 1 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 6 தி'வர:கேன2 ச�தியநாடா� 
வட,�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,அ:க�வா$ைம
ய�, FைகதO�நக�, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 10 (ள�யJIவன�  5வ� ெத' 1 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 10 ச�தி2ய நாடா� ெத���ெத' 2 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

அரI ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப�தி, அைற எ/ - 4, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 11 (லியJIவன� 6வ� ெத'ேம�� 
வ2ைச 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

அரI ெப/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப�தி, அைற எ/ - 4, 
ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 (லியJIவன� 6வ� ெத',கீ9 
வ2ைச 1 , 2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� நக� 
(லிU�,�றி0சி ர5தா, 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� 
நக� வட,� ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� நக� 
ேமல� ெத' 4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� நக� 
கீழ�ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� ெத�� ெத' 
(ப�மா காலன�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119

அரசின� ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 (� க=$ட� ேம�� 
ப�தி ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 11 (ள�யJIவன� 7வ�ெத' 1 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 (ள�யJIவன� 8வ�ெத' 1 , 
3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 தி'வர:கேன2 கைட�ெத' 3 , 
4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 தி'வர:கேன2 வ/ணா,�$ ெத' 
4 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 வண&க�ெத' 5 , 6.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 12 வண&க�ேம��ெத' 6 , 7.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 12 
வண&க�இ$F!,� 7 , 8.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 வண&க� 
ெத��ெத' 8 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 41 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

120 120

அரசின� ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 க=$ட� ேம�� ப�தி 
 ஏ�வா$

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 (�,�$ ெத���ெத' 1 , 2.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 13 (�,�$ ேமல�ெத' 2 , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 
12 (�,�$ கீழ�ெத' 3 , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 
(லியJIவன� 9 வ� ெத' 2 , 5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 
தி'வர:கேன2 வட,�ெத' ெமய&�ேரா! 4 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

அரசின�ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�ேம�� 
(திய க=$ட�, அைற 
எ/. 3,ஏ�வா$.

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 13 தி'வர:கேன2 ர5தா ச�� 2 , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 தி'வர:கேன2 ர5தா ச�� 3 , 
3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 தி'வர:கேன2 ர5தா , 4.ஏ�வா$ 
(ேப) வா.எ/ 14 ல=Iமிநரசி:க(ர� ஆதிராவ&ட� ெத' , 
5.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 ல=Iமிநரசி:க(ர� 
ஆதிராவ&ட�வட,� ெத' , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 
ேசைசயா(ர� ஆதிதிராவ&ட� ர5தா வட,��ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122

அரசின� ஆ/க
 
ேம8நிைல	ப
ள�(திய, 
அைற எ/. 4,ஏ�வா$.

1.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 தி'வர:கேன2 ர5தா ச�� , 
2.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 ேசைசயா(ர� ஆதிதிராவ&ட� 
ந!�ெத' , 3.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 ேசைசயா(ர� 
ஆதிதிராவ&ட� ெத���ெத' , 4.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 
ேசைசயா(ர� ஆதிதிராவ&ட� ெத�வட8ெத' , 5.ஏ�வா$ (ேப) 
வா.எ/ 14 ஆ�.சி ச�0 ெத' , 6.ஏ�வா$ (ேப) வா.எ/ 14 
நாடா�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

123 123

சி.எ�.எ5 
இவாJசலிக8 
ஆர�ப	ப
ள�^�றைட	
( ேமW�.

1."ல�  ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 1ெத�� 
இைளயா�(��� , 2."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 2 
^�றைட	( ேம[� வட,�� ெத'. , 3."ல� ப�தி 1 (வ.கி), 
"ல� (ஊ) ப&ளா, 3 ^�றைட	( ேம[� ேமல� ெத'. , 
4."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 4 ^�றைட	( ேம[� 
ேகாய&8 ெத' , 5."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) F�றைட	( 
ேம[� கீழ� ெத' , 6."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
(ள�ய:�ள� , 7."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ெஜயலலிதா 
நக� , 8."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) F�றைட	( கீழ� , 
9."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) F�றைட	( ெத�� ஊ� , 
10."ல� ப�தி 1 (வ.கி), "ல� (ஊ) ஆயேந2 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
ப&ளா,,(திய 
க=$ட�,"ல�

1."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 5 கிழ,��ெத' 
(வட,� அரச� �ள�) , 2."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ப&ளா, 
6 வட,��ெத' ((வட,� அரச� �ள�) , 3."ல� ப�தி 2 (வ.கி), 
"ல� (ஊ) ப&ளா, 7 ேமல�ெத' (வட,� அரச� �ள�) , 
4."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ந!�ெத' ("ல� க5பா) , 
5."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) கீழ�ெத' ("ல� க5பா) , 
6."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ெத���ெத' ("ல� க5பா) , 
7."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ேமல�ெத' ("ல� க5பா) , 
8."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத�� காலன� , 
9."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) அ�ேப�கா� வட,� காலன� , 
10."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) ேநஷன8 ைஹேவ5 
ேம��(ர� (வாைக�ள�) , 11."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
ெத���ெத' (வாைக�ள�) , 12."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
கிழ,��ெத' (வாைக�ள�) , 13."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
வட,��ெத' (வாைக�ள�) , 14."ல� ப�தி 2 (வ.கி), "ல� (ஊ) 
ேமல�ெத' (வாைக�ள�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 43 of 96
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227   நா�ேந� 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

125 125

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�.எ5.எ5.
ஏ.க=$ட�, ெத�� ப�தி, 
ெச:�ள�.

1.ெச:�ள� (வ.கி)ெச:�ள� (ஊ) ேதவ�ெத', யாதவ�ெத', வா 
எ/3 , 2.ெச:�ள� (வ.கி),ெச:�ள� (ஊ). வா�! 3ஆதிதிராவ&ட� 
காலன�, , 3.ெச:�ள� (ஊ),ெச:�ள� (ஊ). அ�ம� ேகாவ&8 
ெத', வட,�ெத' வா�!எ/ 3 , 4.ெச:�ள� (ஊ),ெச:�ள� 
(ஊ). வட,a�, தா�சாைலெத', , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�.எ5 
எ5 எ க=$ட� Cெத�� 
 ப�தி ெச:�ள�.

1.ெச:�ள� (ஊ),ெச:�ள� (ஊ). வா�! 3 ந!�ெத' , 
2.ெச:�ள� (வ.கி),ெச:�ள� (ஊ) ெத��ெத' வா�!எ/3 , 
3.ெச:�ள� (வ.கி) ெச:�ள� (ஊ) ேமW� வா எ/3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெபா�னா,
�$

1.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) வட,�ெத' வா�!எ/1 , 
2.ெச:�ள�(வ.கி), ெபா�னா,�$(ஊ). ேபா5=ஆப&5ெத' 
வா�!எ/1 , 3.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) F	ப&டாதி 
அ�ம� ேகாவ&8 ெத' வா�!எ/1 , 4.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) ந!�ெத' வா�!எ/1 , 
5.ெச:�ள�(வ.கி)ெபா�னா,�$(ஊ) ெத��ெத' வா�!எ/1 , 
6.ெச:�ள�(வ.கி),ெபா�னா,�$(ஊ) சிவ�ேகாவ&8 ெத' 
வா�!எ/2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128

இ ேசைவ ைமய�  
ெபா�னா,�$ெபா�னா,
�$

1.ெச:�ள�(வ.கி), ெபா�னா,�$(ஊ) ெத��ெத' வா�!எ/2 , 
2.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) வட,�ெத' (ெத�� 
ெபா�னா,�$ , 3.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) 
ேவதேகாவ&8 ெத' வா�!எ/3 , 4.ெச:�ள� (வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) காமராஜ� காலன� , 5.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) இள:ேகாஅ$களா�ெத' வா�!எ/3 , 
6.ெச:�ள� (வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) ெதா8கா	ப&ய�ெத' 
வா�!எ/ 3 , 7.ெச:�ள� (வ.கி)ெபா�னா,�$(ஊ) கப&ல�ெத' 
வா�!எ/3 , 8.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) தி'வ
jவ� 
ெத' வா�!எ/3 , 9.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) 
ஔைவயா� ெத' வா�!எ/ 3 , 10.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) மேனா�மண&ய� I�தரனா� ெத' 
வா�!எ/3 , 11.ெச:�ள� (வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) 
கண&ய�":��றனா� ெத' வா�!எ/ 3 , 12.ெச:�ள�(வ.கி) 
ெபா�னா,�$(ஊ) வாJசி நாத� ெத' வா�!எ/ 3 , 
13.ெச:�ள� (வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) எ�.எ� நக� ெத' 
வா�!எ/3 , 14.ெச:�ள�(வ.கி) ெபா�னா,�$(ஊ) ேநசமண& 
நக� வா�!எ/3 , 15.ெச:�ள�(வ.கி)ெபா�னா,�$(ஊ) அ�ைன 
ெத' வா�!எ/3 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

சி.எ�.எ5.இவா�ஜலி,க
8 
ெதாட,க	ப
ள�.கிழ,�	ப
�தி, (�,�ள�

1.(�,�ள�(வ,கி) (�,�ள�(ஊ) ஆய��ள� (ந!�ெத', 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத', மாதா , 2.(�,�ள�(வ.கி) 
(�,�ள�(ஊ) ம8ல�ள� வா�!எ/1 , 3.(�,�ள�(வகி) 
(�,�ள�(ஊ) மண8வ&ைள வா�!எ/3 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130

சி.எ�.எ5.இவா�ஜலி,க
8 
ெதாட,க	ப
ள�.கிழ,�	ப
�தி, (�,�ள�

1.(�,�ள�(வ.கி) (�,�ள�(ஊ) வா�! 1(�,�ள�(ேமல�ெத', 
ெத��ெத',ெஜப5தியா�ேகாவ&8 , 
2.(�,�ள�(ஊ)(�,�ள�(ஊ) அ2யநாயகி(ர� வா�!எ/2 , 
3.(�,�ள�(வ.கி) (�,�ள�(ஊ) ேதரவ8லி வா�!எ/3 , 
4.(�,�ள�(வ.கி) (�,�ள�(ஊ) வா�! 3 வ Oரள	ெப'Jெச8வ&( 
வட,��ெத', சி.எ5.ஐ ேகாவ&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131

$.$.$.ஏ.ந!நிைல	ப
ள�.
வட,� ப&ளா,, கிழ,� 
அைற எ/. 1, 
ெகா:க�தா�பாைற

1.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ) 
ஆதிதிராவ&ட�ெத' வா�!எ/1 , 2.ேமல	பாைளய�(ஊ) 
காள�ய�ம� ேகாவ&8ெத' வா�!எ/1 , 
3.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ) 
நாடா�வட,�ெத' வா�!எ/1 , 
4.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி)ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). 
ஆதிதிராவ&ட� ெத��ெத' வா�!எ/1 , 
5.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ) 
ெமய&�ேரா! வா�!எ/1 , 6.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) 
ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' வா�!1 , 
7.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). 
ேவதேகாவ&8 ந!�ெத' வா�!2 , 8.ெகா:க�தா�பாைற(வ.கி) 
ெகா:க�தா�பாைற(ஊ). ெத��ெத' வா�!2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.ெத�� 
க=$ட� ந!பாக� 
ெர=$யா◌ா◌்ப=$

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி),ெர=$யா�ப=$(ஊ) ெர=$யா�ப=$ 
ம�திய கீ9பாக� வா�!எ/ 2 , 2.ெர=$யா�ப=$(வ.கி), 
ெர=$யா�ப=$(ஊ). தி'வ
jவ� ெத' வா�! எ/ 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
	ப�தி,ெர=$யா�ப=$.

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி) ெர=$யா�ப=$(ஊ) வா�! 3 ெப'மா
 
ேகாவ&8 ெத',சிவ� ேகாவ&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.ெத��
ப�தி ெர=$யா�ப=$.

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி) ெர=$யா�ப=$(ஊ) வா�! 3 
நாராயணசாமி ேகாவ&8 ெத', ேஜ.ேஜ .நக�,நாடா� ெத'. , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 
க=$ட� ெர=$யா�ப=$

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி) ெர=$யா�ப=$(ஊ) ெர=$யா�ப=$ 
வடபாக� வா�! எ/1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெத��	ப&
ளா, ெத�� ப�தி 
ெர=$யா�ப=$

1.ெர=$யா�ப=$(வ.கி)ெர=$யா�ப=$(ஊ) ம�திய&8 ேம8பாக� 
க/ணப&ரா� ெத',உ0சிமாகாள�ய�ம� ேகாவ&8 ெத'. , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137

ச��ணS, 
aட�.($$$ஏ 
ஆர�ப	ப
ள�)மட��	ப=
$

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��ப=$ (ஊ) நாடா�ெத'  வா�! எ/ 1 
, 2.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) காலன� ெத'  வா�! 
எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) நாடா� ெத�� 
ெத'   வா�! எ/ 1 , 4.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) 
ந!�ெத'  வா�! எ/ 1 , 5.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ 
(ஊ) ெத���ெத'  வா�! எ/ 1 , 6.சீவல	ேப2 (வ.கி) 
மட��	ப=$ (ஊ) ெஜப�ைதயா(ர�  வா�! எ/ 1 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள� 
மGகா8தைலமட��	ப=
$

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) மட��	ப=$ (ஊ) மGகா8தைல  வா�! 
எ/ 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�.வட,�
	பாக�, (�,க=$ட�, 
ம�திய அைற, 
சீவல	ேப2.

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ெபா=ட8ப0ேச2 
வட,��ெத'  வா�! எ/ 1 , 2.சீவல	ேப2 (வ.கி)  சீவல	ேப2 
(ஊ) ெபா=ட8 ப0ேச2 ந!�ெத'  வா�! எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 
(வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ெபா=ட8 ப0ேச2 காலன� ெத'   
வா�! எ/ 1 , 4.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ேவளா� 
ெத' ெத�பாக� கீ9ப�தி  வா�! எ/ 1 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�.(திய 
க=$ட� Cவட,� பாக� 
சீவல	ேப2.

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சிவ�ேகாவ&8 
ெத��ெத'  வா�! எ/ 1 , 2.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 
(ஊ) காலன� ெத'  வா�! எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 (வ.கி)  
சீவல	ேப2 (ஊ) பஜா� ெத�ப�திய&8 கீ9 ம�G� ேம8 ப�தி 
மறவ�  ெத' வா.எ 1 , 4.சீவல	ேப2 சீவல	ேப2 (ஊ) யாதவ� 
ெத' ெத�பாக� ேம8ப�தி  வா�! எ/ 1 , 5.சீவல	ேப2 
(வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) நாராயணசாமி ேகாய&8 ெத'   வா�! 
எ/ 1 , 6.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) அ,ரஹார� ெத'  
வா�! எ/ 1 , 7.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ேகா=ைட 
ெத'  வா�! எ/ 1 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�.(�,க=
$ட�, ெத�� பாக�, 
ம�திய அைற, 
சீவல	ேப2.

1.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) ச�ைதேப=ைட வட,� 
ெத'  வா�! எ/ 1 , 2.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) 
ச�ைதேப=ைட ந!�ெத'  வா�! எ/ 1 , 3.சீவல	ேப2 (வ.கி) 
சீவல	ேப2 (ஊ) ச�ைதேப=ைட ெத�� ெத'  வா�! எ/ 1 , 
4.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி 
F	ப&டாதி அ�ம� ேகாய&8 ெத' , 5.சீவல	ேப2 (வ.கி) 
சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி ஆசா2 ெத'  வா�! 
எ/ 1 , 6.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 
கீ9ப�தி சலைவயாள� ெத'  வா�! எ/ 1 , 7.சீவல	ேப2 
(வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி பஜா� ெத' 
ெத�ப�திய&8 கீ9 , 8.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) 
சீவல	ேப2 கீ9ப�தி மறவ� ெத'  வா�! எ/ 1 , 
9.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) சீவல	ேப2 கீ9ப�தி 
கீழ�ெத'  வா�! எ/ 1 , 10.சீவல	ேப2 (வ.கி) சீவல	ேப2 (ஊ) 
சீவல	ேப2 கீ9ப�தி ஜா/ ப0ேச2  வா�! எ/ 1 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.கா�சா(ர�,
 ெநா0சி�ள�.

1.கா�சா(ர� (வ.கி) ெநா0சி�ள� (ஊ) கா�சா(ர� �றவ� 
மண�கா! ேமல�ேதாண&��ைற , 2.கா�சா(ர� (வ.கி) 
ெநா0சி�ள� (ஊ) ேமல�ேதாண&��ைற, ெநா0சி�ள� 
ெச8வ&ய�ம� ேகாய&8. ெத' , 3.கா�சா(ர� (வ.கி) 
ெநா0சி�ள� (ஊ) ெநா0சி�ள� ெத�� ெத' வா�! எ/ 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�ெத
�� பாக�, 
மண	பைடவ O!.

1.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 1 மறவ� 
ெத���ெத' , 2.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) 
வா�! 1 மறவ� வட,��ெத' , 3.மண	பைடவ O! (வ.கி) 
மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 1 சிவ� ேகாவ&8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�வட
,� ப�தி கீழ பாக� 
மண	பைடவ O!.

1.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 1 நாடா� 
ெத' , 2.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) வா�! 2 
நாடா� கீழ�ெத' , 3.மண	பைடவ O! (வ.கி) மண	பைடவ O! (ஊ) 
வா�! 2 ஆதிதிராவ&ட� ெத' (அ�ேப�கா� ெத��ெத') , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

இ�� 
�வ,க	ப
ள�கிழ,�	ப�
தி, கீழந�த� ேமW�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 1 ேவmேகாபாலசாமி ேகாவ&8 
ெத' , 2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 3 யாதவ� ெத' (ேமW�) , 
3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 2 ச/Fகவ&லாச� ெத' (ேமW�) , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

க�Uன�=$ 
அைறகீழந�த� ேமW�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 6 நாடா� ெத' மறவ� ெத' 
(ெத�a�) , 2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 6 கி'பா நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147

இ�� 
�வ,க	ப
ள�ேம��ப�தி
, கீழந�த� ேமW�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி ேதேவ�திர� காலன� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி கீc� மற,�$ ப&
ைளயா�ேகாவ&8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148

ஹ2ஹ� 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட� வட,� 
ப�தி,ேமல	பா=ட�.

1.ேமல	பா=ட� (வ.கி) ேமல	பா=ட� ஊ) 
வா�!1சிவ�ேகாவ&8ெத',ெப'மா
ச�னதிெத'அ�ம�ேகா
வ&8 ெத'. , 2.ேமல	பா=ட� (வ.கி) ேமல	பா=ட� (ஊ) வா�! 
2யாதவ�வட,�ெத',ந!�ெத',ெத��ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149

ஹ2ஹ� 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட� ெத�� ப�தி 
ேமல	பா=ட�.

1.ேமல	பா=ட� ( வ.கி) ேமல	பா=ட� (ஊ) வா�! 
3ேமல	பா=ட�(�,காலன�,இ�திராநக�F'க� ேகாவ&8 
ெத'. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,, (�,க=$ட�, 
தி'மைல,ெகாc��(ர�.

1.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/1ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 
2.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/ 2F��ராமலி:க� ெத'(நாடா�ெத') , 
3.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/ 3ச�னதிெத' ெகா=டார� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�,ேம�� 
ப&ளா,, ெத�பாக�, 
தி'மைல,ெகாc��(ர�.

1.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி) தி'மைல,ெகாc��(ர� 
(ஊ) வா�! எ/ 2ேவதேகாவ&8ெத' நாடா�ெத' , 
2.தி'மைல,ெகாc��(ர� (வ.கி)தி'மைல,ெகாc��(ர� (ஊ) 
வா�! எ/ 2அ�ம� ேகாவ&8 ெத', ச�னதி ெத', 
ெகா=டார�. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.வடபாக�, 
கீழ	பா=ட�.

1.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) வா�! எ/ 1அ2சன 
�வா�=ட�5 , 2.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) மறவ� 
�$ய&'	( வா�! எ/2 , 3.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) 
நாடா� ெத' வா�! எ/ 3,4 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ெத�பாக�, 
கீழ	பா=ட�.

1.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) ெகா�ப�தாn� அ2ச� 
ம�G� தி'�� அ2ச� �$ய&'	(  வா�! 4 , 2.கீழபா=ட� 
(வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) தி'�� வா�! எ/ 5 , 3.கீழபா=ட� 
(வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) அவ&னா	ேப2 வா�! எ/ 6 , 
4.கீழபா=ட� (வ.கி) கீழபா=ட� (ஊ) ப&ராமண�, யாதவ� 
�$ய&'	( வா�! எ/ 7 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�ம'��.

1.ம'�� (வ.கி). ம'�� (ஊ). வா�! எ/ 1இ�திரா நக� 
�$ய&'	( ெத��ெத' , 2.ம'�� (வ.கி) ம'�� (ஊ) வா�! 
எ/ 2கீழ�ேதாண&��ைற , 3.ம'�� (வ.கி).ம'�� (ஊ). வா�! 
எ/ 3ம'�� க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.வட,�
க=$ட�, (ேம�� அைற - 
5), ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி)ப�கி=மாநக� (ஊ) வா.எ/4 
ந!வ,�றி0சிFகம� சாலி�ெத',ப
ள�வாச8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�.ெத�� 
க=$ட� (கிழ,� அைற - 
5), ப�கி=மாநக�.

 , 2.ப�கி=மாநக� (வ.கி) ப�கி=மாநக� (ஊ). வா�! எ/4 
பாைளயJெச=$�ள� வட,�ெத', ேம��� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா, வட,� ப�தி, 
அைற எ/. 3, 
ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி)ப�கி=மாநக� (ஊ). வா�! எ/4 
ந!வ,�றி0சி ச,கைர வ&நாயக� ேகாவ&8 ெத' , 
2.ப�கி=மாநக� (வ.கி)ப�கி=மாநக� (ஊ) வா�! எ/4 
ந!வ,�றி0சி ைத,காெத', ெஜயலாண&�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,, ெத�� ப�தி, 
அைற எ/. 11, 
ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி) ப�கி=மாநக� (ஊ) வா�! எ/4 
பாைளயJெச=$�ள� வட,�ெத', கீழ�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�( ேம�� ப�தி, 
அைற எ/. 11, 
ப�கி=மாநக�.

1.ப�கி=மாநக� (வ.கி) ப�கி=மாநக� (ஊ) வா�! எ/4 
பாைளயJெச=$�ள� வட,�ெத', கீழ�ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ேம�� 
க=$ட�,  ந!வ,�றி0சி.

1.ந!வ,�றி0சி (வ.கி), ந!வ,�றி0சி (ஊ). வா�! எ/ 1 
உைடயா��ள� வட,�ெத' , 2.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) 
ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/ 2 உைடயா��ள� ந!�ெத' , 
3.ந!வ,�றி0சி (வ.கி)ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/3  
உைடயா��ள� ெத��ெத' , 4.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) 
ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/ 4 வாைக�ள� (வட,�ெத', 
ெத��ெத') , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�,வட,� 
க=$ட�, ந!வ,�றி0சி.

1.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/2 இ�திரா 
நக�, (� அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 2.ந!வ,�றி0சி (வ.கி) 
ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/3 F��ராமலி:கேதவ� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�,வட,� 
க=$ட�, ந!வ,�றி0சி.

1.ந!வ,�றி0சி (வ.கி)ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/4 
I�தரவ&நாயக� ேகாவ&8ெத', ெத��ெத' , 2.ந!வ,�றி0சி 
(வகி),ந!வ,�றி0சி (ஊ) வா�! எ/5 நாராயணசாமி ேகாவ&8 
ெத', அ�ேப�கா� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163

சFதாய 
நல,aட�சைமய8 
அைற கிெரெச�= நக�, 
ேக.$.சி.நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல நக� வ&2வா,க� , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ெச8வ&� நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல(ர� எ காலண& , 4.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல(ர� ப& காலண& , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164

சFதாய 
நல,aட�உணS aட� 
கீ9 ப�தி கிெரெச�= 
நக�, ேக.$.சி.நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல(ர� சி காலண& , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 இ5மாய&8 நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 எ5$ஆ� நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 
7 அ'ணாசல(ர� டயானா ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165

சFதாய 
நலaட�ேம�� ப�தி 
கிெரெச�= நக�, 
ேக.$.சி.நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 க�பக� நக� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 எேஜேக நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
Iப� காலண& , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 வ O=! வசதி 
வா2ய �$ய&'	( (தியh�றா/! நக� , 5.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ெச�தி8 நக� , 6.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
ேடவ&= ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166

சFதாய 
நல,aட�சFதாய 
நலaட� வடேம�� 
ப�தி ேக $ சி நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ப&'�தாவன� நக� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167

சFதாய 
நலaட�உணS aட� 
ேம�� ப�தி, கிெரச�= 
நக�,ேக.$.சி.நக�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 மTனா=சி I�தர� நக� , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ஆசி2ய� காலன� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168

சFதாய 
நல,aட�சFதாய 
நலaட� ெத�� ப�தி 
கிரச/= நக� ேக $ சி 
நக�

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ஐய	ப நக� , 2.கீழந�த� ஊரா=சி 
வா�! 7 பா�வதி நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அ/ைன 
நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ப&ேர� நக� , 5.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ப&5மி8லா நக� , 6.கீழந�த� ஊரா=சி 
வா�! 7 கிரச/= நக� , 7.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
பாலாஜி5 ெகாய� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169

சFதாய 
நல,aட�கிழ,� ப�தி, 
கிெரச�= 
நக�,ேக.$.சி.நக�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ேமல,�ள� நாடா� ெத' , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 காய&ேதமி8ல� நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 பாரதி நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
ேமகராP நக� , 5.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 அேசா, நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 54 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

170 170

ப&◌ா◌ி�5 ப&ேள 
ப
ள�வ&ேவகான�தா 
நகா் ேக $ சி நகா்

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 வ&ஜயா ��கா(2 நக� , 
2.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 ரவ&ச:க� நக� , 3.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ச/Fகா நக� (ேமல,�ள�) , 4.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 e2யா நக� , 5.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
ஜா�பா8ேபா	 நக� , 6.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 F�� நக� 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171

மகள�� Iய உதவ& �c 
ைமய� கிரச/= நக� 
ேக$சி நக�கிெரச�= 
நக�,ேக.$.சி.நக�.

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 கி'5$யா� நக� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 ஏ.ேஜ.ஆ�.நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
மTனா=சிஅ�ம� நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

ப&◌ா◌ி�5 ப&ேள 
ப
ள�வ&ேவகான�தா 
நகா் ேக $ சி நகா்

1.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 த:க� காலன� , 2.கீழந�த� 
ஊரா=சி வா�! 7 அ'ணாசல நக� , 3.கீழந�த� ஊரா=சி 
வா�! 7 த:க பா�வதி நக� , 4.கீழந�த� ஊரா=சி வா�! 7 
வ&ேவகான�தா நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�கீ9	பாக
�, ேமல,�ள�.

1.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). தளவா_(ர� வா�!எ/1 , 
2.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). ெபாய&லா�நக� வா�!எ/2 
, 3.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). உ�தமபா/$ய� �ள� 
வா�!எ/ 3 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�கீ9	பாக
�இ ேமல�ள�

1.ேமல�ள� (வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). காள�ய�ம� ேகாவ&8 
(ெத�� அ2ய�ள� ஆதிதிராவ&ட� ெத'. , 2.ேமல�ள� 
(வ.கி),ேமல�ள� (ஊ). ெத�� அ2ய�ள� (F	ப&டாதிய�ம� 
ேகாய&8ெத',ந!�ெத'. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�ேம8பாக
�, ேமல,�ள�.

1.ேமல,�ள� (வ.கி)ேமல,�ள� (ஊ) வா�! எ/6 அ2ய�ள� 
ெத�ப�தி, சாரதா க8W2வளாக� , 2.ேமல,�ள� 
(வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). வா�! எ/7 அ2ய�ள� வடப�தி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�ேம8பாக
�, ேமல,�ள�.

1.ேமல,�ள� (வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). வா�! எ/8 
ேமல,�ள� கீd� , 2.ேமல,�ள� (வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). 
வா�! எ/9 ேமல,�ள� ந!Y� வடப�தி , 3.ேமல,�ள� 
(வ.கி),ேமல,�ள� (ஊ). வா�! எ/10 ேமல,�ள� ந!Y� 
ெத�ப�தி , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.கிழ,� 
ப&ளா,, பாைற,�ள�.

1.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ). வா�! எ/1 
ேவலவ��ள� , 2.பாைற�ள� (வ.கி), பாைற�ள� (ஊ). வா�! 
எ/2 ெபா=ைட�ள� , 3.பாைற�ள� (வ.கி), பாைற�ள� (ஊ). 
வா�! எ/3 F��ராமலி:க� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178

ஊரா=சி ஓ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ேம�� 
ப&ளா,, பாைற,�ள�.

1.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ). வா�! எ/4 கா�தி நக� , 
2.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ).. வா�! எ/5  காமராP 
ெத', வ&நாயக� ெத' , 3.பாைற�ள� (வ.கி),பாைற�ள� (ஊ). 
வா�! எ/6 பாைற�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(�,க=$ட
�, 
ேம��பாக�,ெநா0சி�ள�
 கி'Zணா(ர� .

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/1 
ெநா0சி�ள� அ2ச� �$ய&'	( , 2.ெநா0சி�ள� 
(வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/2 ெநா0சி�ள� அதிசய 
வ&நாயக� ேகாய&8 ெத'. , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

180 180

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(�,க=$ட
�, கீ9பாக�, 
ெநா0சி�ள� 
கி'Zணா(ர�.

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/1 வட,� 
ெவ=$யப�தி , 2.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! 
எ/1 ெத�� ெவ=$யப�தி ஊ��பாைற , 3.ெநா0சி�ள� (வ.கி) 
ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�!எ/1 சி:நக� ம�G� 
(வ&ய&ய8(வ&கா�தைமய� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.(�,க=$ட
� ேம8பாக�, 
ெநா0சி�ள�.

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/3 
கைல,ேகாய&8 நக� ம�G� ஆ0சிமட� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182

அ:க�வா$ க=$ட� 
(� க=$ட� கிழ,� 
பாக� ெநா0சி,�ள� 
(�,க=$ட� ேம8பாக�, 
ெநா0சி�ள�.

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி)ெநா0சி�ள� (ஊ) வா�! எ/4   
ஜி.ேக.^	பனா� நக� (ப�ப�ள�) , 2.ெநா0சி�ள� 
(வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ) வா�! எ/4 நாகIத�ச� நக� 
(ப�ப�ள�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183

ெபா� ேசைவ ைமய� 
ேம�� ப�தி 
ெநா0சி�ள�

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி),ெநா0சி�ள� (ஊ). வா�! எ/4 
கி'Zணா(ர� (ப�ப�ள�) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184

ெபா� ேசைவ 
ைமய�ேம�� ப�தி, 
ெநா0சி�ள�

1.ெநா0சி�ள� (வ.கி)ெநா0சி�ள� (ஊ) வா�! எ/4 ெநசவாள� 
காலன� ம�G� ெஜயேஜாதி நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

185 185

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�.ப&ளா, 
எ/- 1, F���.

1.F���(வ.கி) F���(ஊ) F���க5பா,காமராPநக� 
வட,��ெத',ெத��ெத', , 2.F���(வ.கி) F���(ஊ) 
இ�திராநக� வா�!எ/1 , 3.F���(வ.கி) F���(ஊ) வா�!எ/1 
ெஜயாநக� , 4.F���(வ.கி)F���(ஊ) ேரா5ேம2 வா�!எ/1 , 
5.F���(வ.கி) F���(ஊ) ���,க8 வா�!எ/1 , 
6.F���(வ.கி) F���(ஊ) வா�!எ/2 ���,க8காலன� , 
7.F���(வ.கி) F���(ஊ) வா�!எ/2oராம��ள� காலன� , 
8.F���(வ.கி) F���(ஊ) oராம��ள� ந!�ெத' 
வா�!எ/2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

தாpமானவ� 
ந!நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, கிழ,�அைற, 
சிவ�திப=$.

1.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/1, 
F��ராமலி:கனா�ெத' , 2.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) 
வா�!எ/9 F�தார�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
3.சிவ�திப=$(வ.கி)சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/9 க5பா 
ெத�பாக�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187

தாpமானவ� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,� 
பாக� ேம�� அைற, 
சிவ�திப=$.

1.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/8 ஆல:�ள� 
ெத��ெத' ம�G� வட,�ெத' , 2.சிவ�திப=$(வ.கி) 
சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/5 கா�திெத', வா�! எ/1 
கா�ேமகனா�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

தாpமானவ� இ�� 
ந!நிைல	ப
ள�.வட,� 
ப&ளா,, கிழ,� அைற, 
சிவ�திப=$.

1.சிவ�திப=$(ஊ)சிவ�திப=$(ஊ) அ�ேப�கா�ெத', 
F��ராமலி:கனா�ெத' வா�!எ/1 , 2.சிவ�திப=$(வ.கி) 
சிவ�திப=$(ஊ) ப�பநாத(ர� ஏ.$ ெத' வா�!எ/1 , 
3.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�!எ/2 அ/ணாெத' , 
4.சிவ�திப=$(வ.கி) சிவ�திப=$(ஊ) வா�! 2 சிவ�தி வ&நாயக 
ேகாவ&8ெத' , வ
ளலா�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

189 189

தாpமானவ� 
ந!நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, ேம8பாக�, 
சிவ�திப=$.

1.F��� (வ.கி)F��� (ஊ) ெகா$�ளம பI�ெபா�நக� 
வா�!எ/2 , 2.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) காமராPநக� 
வா�!எ/2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190

$.$.$.ஏ 
ந!நிைலப
ள�ெத�� 
அைற, சிவ�திப=$.

1.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) காமராPநக� வா�!எ/3 , 
2.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) இ�திராநக� வா�!எ/2 , 
3.F��� (வ.கி) F��� (ஊ) அ�ேப�கா� நக� வா�!எ/3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�.தாமைர0
ெச8வ&.

1.தாமைரெச8வ&(வ,கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) மறவ�ெத' 
வா�!எ/1 , 2.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) 
வட,a� வா�!எ/1 , 3.தாமைரெச8வ&(வ.கி) 
தாமைரெச8வ&(ஊ) யாதவ�ெத' வா�!எ/1 , 
4.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ). F�தமி9ெத' 
வா�!எ/1 , 5.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) 
தாமைரெச8வ& நாடா� �$ய&'	( வா�!எ/2 , 
6.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) தாமைரெச8வ& 
பாரதியா�ெத' , 7.தாமைரெச8வ&(வ.கி) தாமைரெச8வ&(ஊ) 
தாமைரெச8வ& த:க�ம� ேகாவ&8 ெத' , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ேம�� 
ப&ளா, அைற எ/ -19 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1 வட,� கைடசி 
ெத' ம'த�ள� , 2.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) 
ப&ளா, 1 வ
ள�U� சாமி ேகாவ&8 ெத' ம'த�ள� , 
3.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1ெமய&�ேரா! 1 
ம'த�ள� , 4.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1 
ேம���ெத���ெத' ம'த�ள� , 5.ேதா=டா�$ (வ.கி), 
ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1 பலேவசேகாவ&8ெத' ம'த�ள� , 
6.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 1வட,��ெத' 
ம'த�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

193 193

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப&ளா, கிழ,� ப�தி 
அைற எ/ - 29 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ச�0 ெத' 
ம'த�ள� , 2.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 
ச�0ெத���ெத' ம'த�ள� , 3.ேதா=டா�$ 
(வ.கி),ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ேகாவ&8ெத' ம'த�ள� , 
4.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ெத���ெத' 
ம'த�ள� , 5.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 
ெத��கைடசி ெத' ம'த�ள� , 6.ேதா=டா�$ (வ.கி), 
ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 2 ெமய&�ேரா!2 ம'த�ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
ப&ளா,, அைற எ/-27, 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா�$ (வ.கி), ேதா=டா�$ (ஊ) ப&ளா, 3 ேதா	"� , 
2.ேதா=டா,�$ (வ.கி),ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 5 
ேதா=டா,�$அ2ஜ�காலண& , 3.ேதா=டா,�$ (வ.கி), 
ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 6 ேதா=டா,�$ , 4.ேதா=டா,�$ 
(வ.கி), ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 4 ப�தின�பாைற , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
ப&ளா, ெத�� ப�தி, 
ம'த�ள�.

1.ேதா=டா,�$ (வ.கி), ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 5 
^�றைட	( ச�திர� , 2.ேதா=டா,�$ (வ.கி), ேதா=டா,�$ 
(ஊ) ப&ளா, 5 பா,கியநாத(ர� , 3.ேதா=டா,�$ (வ.கி), 
ேதா=டா,�$ (ஊ) ப&ளா, 5 உலக�மா
(ர� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 60 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

196 196

சி.எ�.எ5.இவாJசலிக8 
ந!நிைல	ப
ள�ேம��, 
ப&ளா,,ஆ9வாேன2

1.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1(��றி0சி 
வட,��ெத' , 2.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 
1(��றி0சி ந!�ெத' , 3.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 1 (��றி0சி கீழ�ெத' , 4.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1(��றி0சி ெத���ெத' , 
5.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1(��றி0சி 
ெமய&�ேரா! , 6.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 அ'�ததிய� காலன� , 7.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 எ5சி காலன� , 8.ஆ9வாேன2 
(வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 மறவ� �$ய&'	( 
வட,� ெத' , 9.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 ந!�ெத' , 10.ஆ9வாேன2 (வ.கி),ஆ9வாேன2 
(ஊ) ஆ9வாேன2 ெத��ெத' 1 , 11.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ேமல�ெத' , 12.ஆ9வாேன2 
(வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 நாடா� �$ய&'	( 
வட,� ெத' , 13.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 நாடா� �$ய&'	( ந!� ெத' , 14.ஆ9வாேன2 
(வ.கி),ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ச�0 ெத' , 
15.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 
ெத���ெத' 2 , 16.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ஆ9வாேன2 வட,�� ெத' , 17.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ெத���ெத' 3 , 18.ஆ9வாேன2 
(வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ஆ9வாேன2 ெமய&�ேரா! , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197

$.$.$.ஏ 
�வ,கப
ள�ஆ9வாேன2

1.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 4 அ�"ரண& , 
2.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 5 ேகாைவ�ள� , 
3.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
4.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
5.ஆ9வாேன2 (ஊ), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
6.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ேகாைவ�ள� , 
7.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
பைனய/�ள� , 8.ஆ9வாேன2 (வ.கி), ஆ9வாேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 பைனய/�ள� , 9.ஆ9வாேன2 (வ.கி),ஆ9வாேன2 
(ஊ) ப&ளா, 7 பைனய/�ள� , 10.ஆ9வாேன2 (வ.கி), 
ஆ9வாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 பைனய/�ள� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

ஊரா=சி ம�ற 
அ[வலக�ப'�தி	பா!

1.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 
1ஆைணய	ப(ர� , 2.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 3 ப'�தி	பா! வட,��ெத' , 3.ப'�தி	பா! (வ.கி), 
ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 2 ப'�தி	பா! ஆதிதிராவ&ட� ெத' , 
4.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 2 ப'�தி	பா! 
ெத���ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199

ஊர=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�ெர:கசF�
திர�

1.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 4 
ெர:கசF�திர� , 2.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 5 I'ைள , 3.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 5 மறவ� �ள� , 4.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 7 ெச8வநக� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 62 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200

ஆ�சி ப&ைரம2 
ப
ள�ெந8ைலய	ப(ர�

1.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 6 ேச��தா� 
�ள� , 2.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) ப&ளா, 8 
ெந8ைலய	(ர� , 3.ப'�தி	பா! (வ.கி), ப'�தி	பா! (ஊ) 
ப&ளா, 9  ெத_ேவ�திர	ேப2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

$.$.$.ஏ 
�வ,க	ப
ள�அ.சா�தா�
�ள�

1.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 2 சா�தா��ள� , 
2.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 3 சா�தா��ள� அ2ஜன 
காலன� , 3.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 ெச8வ&� நகர� , 
4.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 5 ப&ைற�ைர சாணா�$ , 
5.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 6 ஊ
வா_ சாணா�$ , 
6.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 7 ஊ
வா_ அ2ஜன காலன� , 
7.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 8 ஊ
வா_ ேத�தாq��ள� , 
8.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 11 (ள�பா0ச� சாணா,�$ , 
9.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 14 ப�தின�	 பாைற , 
10.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 15 ெப�லேக� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

ராஜா இ�� 
ஆர�ப	ப
ள�,க'	(,க=
$, அ.சா�தா��ள�

1.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 9 மைலய��ள� , 
2.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 10 மைலய��ள� சானா�$ , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203

ராஜா இ�� 
ஆர�ப	ப
ள�,க'	(,க=
$, அ.சா�தா��ள�

1.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 11 க'	(க=$ , 
2.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 12 க'	(,க=$ 
சானா�$(மாயேன2) , 3.அ.சா�தா��ள� (ஊ) ப&ளா, 13 
க'	(,க=$ அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா, கர�தாேன2.

1.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 4 Fதைல,�ள� , 
2.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) Fதைல,�ள� அ2ச� 
காலன� , 3.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) வட,� 
கர�தாேன2 அ2ச� காலன� , 4.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 
(ஊ) வட,� கர�தாேன2 நாடா� �$ய&'	( , 5.கர�தாேன2 
(வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) கர�தாேன2 க5பா , 6.கர�தாேன2 
(வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ெத�� கர�தாேன2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

சி.எ�.எ5.இவாJசலிக8 
�வ,க	ப
ள�பாணா��
ள�

1.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 eர	ப(ர� , 
2.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 பாணா��ள� 
ேம�� , 3.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 3 
பாணா��ள� கிழ,� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�
தாைழ,�ள�

1.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ெந!:�ள� , 
2.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 ெத�� 
ெந!:�ள� , 3.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 
வட,� ெந!:�ள� , 4.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 தாைழ�ள�ெர=$யா�ெத' , 5.கர�தாேன2 (வ.கி), 
கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 தாைழ�ள� அ2சன காலன� , 
6.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 யாதவ� ெத' , 
7.கர�தாேன2 (வ.கி), கர�தாேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
தாைழ�ள�நாடா��$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207

ஆ�.சி.�வ,க	ப
ள�oெர
:கராஜ(ர�.

1.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 
ெர:கராஜ(ர� , 2.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) 
ப&ளா, 2 ஆர�"/டா��ள� நாடா� �$ய&'	( , 
3.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
ஆர�"/டா��ள� அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�உ�ன��
ள�

1.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 
உ�ன:�ள� , 2.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) 
ப&ளா, 5 உ�ன:�ள� நாடா��$ , 3.உ�ன:�ள� (வ.கி), 
உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 6 பாரா:�சேப2 (�சவ��ள�) , 
4.உ�ன:�ள� (வ.கி), உ�ன:�ள� (ஊ) ப&ளா, 7 
ப&
ைள�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�(தியக=$ட
�,ஆய��ள�,அ2ய�ள�.

1.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 அ2ய�ள� 
க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�(தியக=$ட
�,ஆய��ள�,அ2ய�ள�.

1.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 அ2ய�ள� 
அ2ஜ� காலன� , 2.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
ஆய��ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

சி.எ�.எ5.இவாJசலிக8 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
ஓ=!,க=$ட�, அ�பல�.

1.அ2ய�ள� (வ.கி),அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 அ�பல� க5பா , 
2.அ2ய�ள� (வ.கி), அ2ய�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 நாடா��$ய&'	( , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212

சி.எ�.எ5. 
இவா�ஞலிக8 
ெதாட,க	ப
ள�அ2ய�ள
�, ெத_வநாயக	ேப2.

1.ெத_வநாயக	ேப2(வ.கி), ெத_வநாயக	ேப2 (ஊ) ப&ளா, 6 
ெத_வநாயக	ேப2 அ2ச� �$ய&'	( , 2.ெத_வநாயக	ேப2 
(வ.கி), ெத_வநாயக	ேப2 (ஊ) ப&ளா, 7 ெத_வநாயக	ேப2 
க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

213 213

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கிழ,� ப�தி, 
^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 ெமய&� ேரா! 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 வட,�ெத' கீ9பாக� 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 பரமசிவ� ேகாய&8 ெத' 3 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 ந!�ெத' கீ9பாக� 4 , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 3 ெச8வவ&நாயக� ேகாவ&8 
ெத' கீ9பாக� 5 , 6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 14 
வட,��ெத' ேம8பாக� 2 , 7.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 14 
வ Oரகாள�ய�ம� ேகாய&8 ெத' 3 , 8.^ல,கைர	ப=$ (ேப) 
வா.எ/ 14  ேகா=ைடெத' 4 , 9.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 
14 ந!�ெத' ேம8பாக� 5 , 10.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/14 
ெச=$யா� ேகாய&8 ெத' 6 , 11.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 
14 ெச8வ வ&னாயக� ேகாய&8 ெத'  ேம8பாக� 7 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, 
 ^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 தியாகராச� ெத' 8 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ெமய&� ேரா! 1 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ேநதாஜி ெத' 2 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ச:கிலி"�தா� ேகாய&8 
ெத' 3 , 5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 13 ேகா�ல� ெத' 4 , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 கா��திைக ெத' 5 , 
7.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 FைகதO� ஆ/டவ� ெத' 
6 , 8.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 நா��ேந2 ேரா! 7 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, வட,� 
ப�தி,^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 12 காமராஜ� ெத' , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 பாரதியா�ெத' , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 தி'வ
jவ� ெத' , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 ெமய&�ேரா! , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 சாைல கைட�ெத' , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 ெச8வவ&நாயக� ேகாய&8 
ெத' , 7.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 ெச=$யா� ேகாவ&8 
ெத' , 8.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 5 
கலிவ&நாயக�ேகாவ&8ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட� ந! 
ப�தி,^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 ஆவண&கிணா ெத' , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 பரமசிவ� ேகாவ&8 ெத' , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 4 
ஈ5வ2அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) 
வா.எ/ 7 அ2ச� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, 
கிழ,�ப�தி,அைற 
எ/.18.^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ெமய&� ேரா! 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 நாடா� ெத' 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ெத�� ஆசா2மா� ெத' 3 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ப/$த� ெத' 4 , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 ெகா$�ள�தா� ெத' 5 , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 6 அ2ஜ� ெத' 6 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

218 218

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, 
கிழ,�ப�தி,அைற 
எ/.18.^ைல,கைர	ப=$.

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 15 ெப'மா
 நக� 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 2 சி�ன ^ல,கைர 1 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 15 அ0ச�பா! 1 , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 11 கா�திநக� காலன� 4 , 
5.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 9 எ!	ப8 இ�திரா ெத' 3 , 
6.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 11 ேந'நக� 5 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப&ளா,, கிழ,�	ப�தி, 
அைற எ/. 4, 
^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/. 11  3 அரசனா��ள� 
நாடா�ெத' , 2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 15  2 ல�தி�ள� , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 11  4 தா�ேதா�றி , 
4.^ல,கைர	ப=$(ேப) வா.எ/ 11 ேந'நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

அரசின� 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப&ளா, ெத�� ப�தி, 
அைற எ/. 4, 
^ைல,கைர	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 10  1 க8ல�தி� ெத' , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 10  3 கட�ப��ள� , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 9  ப&
ைள�ள� , 
4.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 9   2 எ!	ப8நாடா�ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�Fத8 
வட,� ப&ளா,, 
(�,க=$ட�, 
FைனJசி	ப=$

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 8 ெசா,கலி:க(ர� ச:க� நக� 
1 , 2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 8 ��தி�ள� 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 8 F��வ Oர	ப(ர� 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�நாக8�ள
�

1.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 1 நாக8�ள� உ
வா_ 1 , 
2.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 1 நாக8�ள� க5பா 2 , 
3.^ல,கைர	ப=$ (ேப) வா.எ/ 1 நாக8�ள� ப&றலகைர 3 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 68 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

223 223

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�சி�தாம
ண&

1.சி�தாமண& (வ.கி), சி�தாமண& (ஊ) ப&ளா, 1, 2 சி�தாமண& 
க5பா , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�சி�தாம
ண&

1.சி�தாமண& (வ.கி), சி�தாமண& (ஊ) ப&ளா, 3 நாடா� �$ய&'	( 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�2வ� 
வட,� ப&ளா,, 
(�,க=$ட�, 
FைனJசிப=$.

1.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 1 
க5பா த:க�ம� ேகாய&8 ெத' , 2.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 2, 3 FைனJசிப=$ கைடெத' , 
3.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) இ�திரா நக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

�'ச:க� அரI ேம8 
நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, FைனJசிப=$

1.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 4 
FைனJசி	ப=$ கைட� ெத' , 2.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 9 ேகாட��ள� அ2ஜன காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227

�'ச:க� அரI ேம8 
நிைல	ப
ள�.ெத�� 
ப&ளா,, FைனJசிப=$

1.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 10 
ேகாட��ள� நாடா� �$ய&'	( , 2.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 11 ேமல FைனJசி	ப=$ , 
3.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 12 
ேதா	"� �$ய&'	( , 4.FைனJசி	ப=$ (வ.கி), 
FைனJசி	ப=$ (ஊ) ப&ளா, 4  இ�திராகாலன� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228

$.$$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�கீர��ள�

1.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி), FைனJசி	 ப=$ (ஊ) ப&ளா, 5  
ப&
ைளயா� �ள� , 2.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி), FைனJசி	 
ப=$ (ஊ) ப&ளா, 6 கீர� �ள� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

229 229

$.$$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�கீர��ள�

1.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி), FைனJசி	 ப=$ (ஊ) ப&ளா, 7 
ெர=டா� �ள� , 2.FைனJசி	 ப=$ (வ.கி),FைனJசி	 ப=$ 
(ஊ) ப&ளா, 8 ேசாமநாதேப2 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

அரI 
ந!நிைல	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, ம�திய ப�தி, 
a�த�ள�

1.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 1 a�த�ள� 
க5பா , 2.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 
a�த�ள� அ2ச�  காலன� , 3.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 3 a�த�ள�  அ2ச� �$ய&'	( , 4.a�த�ள� 
(வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 திலக� �ள� அ2ஜ� காலன� , 
5.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 5 அரமேன2 க5பா 
, 6.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 6 அரமேன2  
நாடா� �$ய&'	( , 7.a�த�ள� (வ.கி), a�த�ள� (ஊ) ப&ளா, 
7 F'க� �$ய&'	( அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231

பJசாய�� Uன�ய� 
ந!நிைல	ப
ள�ெஜகநாத
(ர�, ெச/பகராமந8W�

1.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 2 
க5பா ெநா0சி�ள� , 2.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 3 கா,ைக �ள� , 
3.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 5 
க8ெவ=டா� �ழி , 4.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 1 ேசவக��ள� அ2சன 
காலன� , 5.ெச/பகராமந8W� (வ.கி),ெச/பகராமந8W� (ஊ) 
ப&ளா, 1 க8ெவ=டா��ழி ெச/பகராமந8W� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

232 232

சா8ேவச� ஆ�மி 
ெதாட,க	ப
ள�ெச/பக
ராமந8W�.

1.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 4 
ெஜகநாத(ர� , 2.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 2 அiமா� (�, �ள� 
அ2சன காலன� , 3.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ப&ளா, 1 ெத�னவேன2 நாடா� 
�$ய&'	( , 4.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), ெச/பகராமந8W� 
(ஊ) ப&ளா, 3 கீழநா0சியா��ள� , 5.ெச/பகராமந8W� (வ.கி), 
ெச/பகராமந8W� (ஊ) ேமலநா0சியா��ள� அ2சனகாலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

பJசாய�� Uன�ய� 
ெதாட,க	ப
ள�சி:கேன2

1.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 கீழ(�தேன2 
ேமல� ெத' , 2.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�� ெத' , 3.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�வட8 ெத' , 4.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத��சி:கேன2 ேகாவ&8 ெத' , 5.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 சி:கேன2 ேமல�ெத' , 6.சி:கேன2 
(வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 ந!�ெத' , 7.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 கீழ�ெத' , 8.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 (�� , 9.சி:கேன2 (வ.கி),சி:கேன2 
(ஊ) ப&ளா, 2 வட,� இைளயா��ள� , 10.சி:கேன2 (வ.கி), 
சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 3 ெத�� இைளயா��ள� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

234 234

�ய அ�ேதாண&ய� 
ந!நிைல	ப
ள�கார:கா
!

1.சி:கேன2 (வ.கி),சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 3 நா0சியா�நக� , 
2.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
அ�ம�ேகாவ&8ெத' , 3.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 கீழெத' , 4.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
கி'Zண�ேகாவ&8ெத' , 5.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ெத��ெத' , 6.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ேமல,கார:கா! , 7.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ந!,கார:கா! , 8.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 7 ேமல�ெத' , 9.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 5 ெத��ெத' , 10.சி:கேன2 (வ.கி), சி:கேன2 (ஊ) 
ப&ளா, 3 ேமல,கார:கா! நாடா� �$ய&'	( ேமலரதவ Oதி , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235

தி'ஞான ச�ப�த� 
ெதாட,க	ப
ள�ப&ரதான 
க=$ட�, கீழரதவ Oதி, 
நா:�ேன2

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 15 ச�னதி ெத' 1 , 2.நா��ேந2 
(ேப) வா.எ/ 15 ச�னதி ெத' 1 , 3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 
ெத�� மாட�ெத' 1 , 4.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 ேமல 
மாட� ெத' 2 , 5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 பைழய க0ேச2 
ெத' (இராமாiஜ� ெத') 4 , 6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 
ெச8வ� ெத' 5 ந�ப� ேரா! 5 , 7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 
தி'ேவ:கடநாத(ர� 1 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 யாசக 
நகர� , 9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 க/ண� ெத' 3 , 
10.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 மஜி� ெத' 4 , 11.நா��ேன2(ேப) 
வா.எ/ 9 ராஜ� ெத' 5 , 12.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 
கி'Zண� ெத' 6 , 13.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 9 காலன� 7 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 72 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

236 236

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட�, ெத�� 
ரதவ Oதி,நா:�ேந2

1.நா��ேந2 (ேப) வா.எ/ 15 பைழய சாைல� ெத' 2 , 
2.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 12 தி'மாள�ைக� ெத' 3 , 
3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 வ&நாயக� ச�னதி ெத' 4 , 
4.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 கீழரதவ Oதி ெத�பாக� , 
5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 ெத_வவ&நாயக ப&
ைள ச�� 5 , 
6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 கீழரத வ Oதி வடபாக� 5 , 
7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 12 சா�தாதவ� ெத' ேதர$ ெத' 
வடபாக� 6 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 12 ச�தி கிணG ெத' 3 
, 9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 14 கனகசபாபதிப&
ைள ச�� 4 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத��,க
=$ட� கிழ,� 
ரதவ Oதி,நா:�ேந2

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 13 காமராஜ� ெத' 7 , 
2.நா��ேன2(ேப) வா.எ/ 13 ெப'மா
 ப&
ைள ச�� 1 , 
3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 13 ெத�� ரத வ Oதி 5 , 4.நா��ேன2 
(ேப) வா.எ/ 5 ஈcவ,�$ ெத' 2 , 5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 5 
F��	ப&
ைள ெத' 3 , 6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 5 
பா/$ேவளா� ெத' 5 , 7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 நாவ&த� 
ெத' 1 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 10 �ச�$ ெத' 3 , 
9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 13 ஜOவா ச�� , 10.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 19 பால� ச�� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

238 238

ெதாட,க	ப
ள�யாதவ�
ெத', நா:�ேந2

1.நா��ேன2 (ேப.) வா.எ/ 8 க/ண� ெத' 1 , 2.நா��ேன2 
(ேப) வா.எ/ 8 அ�ம� ேகாய&8 ெத' 2 , 3.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 8 பாரதியா� ெத' 3 , 4.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 8 
ேந�தாஜி ெத' 4 , 5.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 7 �மர� ெத' 5 , 
6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 7 வாJசி நாத� ெத' 1 , 
7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 11 க�ன�வா_,கா8 ெத' 2 , 
8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/11 வாண&ய,�$� ெத' 3 , 
9.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 6 கேணச� ெத' 4 , 10.நா��ேன2 
(ேப) வா.எ/ 7 அ/ணா சாைல ெத' 5 , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

டா,ட�.அ�ேப�கா� 
ெதாட,க	ப
ள�நா:�ேன
2

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 4, 1நி� ேரா! , 2.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 3 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' 1 , 3.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 3 Iடைலமாட� ேகாவ&8 ெத' 2 , 4.நா��ேன2 
(சி.ஊ.) வா.எ/ 3 வட,��ெத' 3 , 5.நா��ேன2 (சி.ஊ.) வா.எ/ 
3 ேவலா� ெத' 4 , 6.நா��ேன2 (சி.ஊ.) வா.எ/ 3 ெத�� 
ெத' 6 , 7.நா��ேன2 (சி.ஊ.) வா.எ/ 3, 7ந�ப� 5 ேரா! , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240

பJசாய��Uன�ய�ெதாட
,க	ப
ள�ப=டப&
ைள(
��

1.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 ெத�ன�மைல ெத�� ெத' 1 , 
2.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 ெத�ன�மைல வட,� ெத' 2 , 
3.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 ஆல$	(�� 3 , 4.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 2 ப/ைண அ2ச� �$ய&'	( 4 , 5.நா��ேன2 (ேப) 
வா.எ/ 2 �லா0ேச2 5 , 6.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 2 
ேமல(�தேன2 6 , 7.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 1 (�� ந!�ெத' 
1 , 8.நா��ேன2 (ேப) வா.எ/ 1 (�� வட,�� ெத' 2 , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�கிழ,�க=
$ட�, மGகா8�றி0சி,

1.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4  மGகா8 
�றி0சி ெத��� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ேம�� 
க=$ட� மGகா8�றி0சி,

1.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 
மGகா8�றி0சி , 2.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) 
ப&ளா, 5 ப/டார,�$ ெத' , 3.மGகா8�றி0சி (வ.கி), 
மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4 மகாேதவ� ெத' 4 , 
4.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 4 
உ'/ைடகா8 ெத' 4 , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243

ச:க�ெர=$யா� அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�அைற 
எ/. 1, 
ந�ப&நக�,மGகா8�றி0சி

1.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 1 வட,� 
ர5தா ச:க� நக�  , 2.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி 
(ஊ) ப&ளா, 1 இள�ேதா	( , 3.மGகா8�றி0சி (வ.கி), 
மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 3 அ	�8காசி�நக� , 
4.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 3 , 5வ� 
நி� ேரா! ந�ப&வ&ைள , 5.மGகா8�றி0சி (வ.கி), 
மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா,  5 ெப'மா
ேதா	( , 
6.மGகா8�றி0சி (வ.கி), மGகா8�றி0சி (ஊ) ப&ளா, 6 
oவரம:ைக(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

244 244

தா5 சம��வ 
ப&ைரமா◌ி 
ப
ள�ஆ9வா��ள�

1.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
த=டா��ள� ேமல�ெத' , 2.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 2 சி.எ5.ஐ ச�0 ெத' , 
3.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�� ெத' , 4.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 வட,�� ெத' , 5.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 ந!�ெத' , 
6.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 
ெமய&� ேரா! , 7.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ஆ9வா� �ள� ேமல�ெத' , 8.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 
ஆ9வா��ள� கீழ�ெத' , 9.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 ெதா8கா	ப&ய� நக� , 10.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 
கி'Zண(�� வட,��ெத' , 11.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 கி'Zண(�� ெத��� ெத' 
, 12.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 
ெத�� அரச� �ள� ெத��� ெத' , 13.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 3 ெத�� 
அரச��ள� வட,��ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245

$.$.$.ஏ.ஆர�ப	ப
ள�ெப
'�ப��, ெத�� 
நா:�ேந2

1.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 1 
இைளயேன2 ேமல�ெத' , 2.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 1 இைளயேன2  கீழ�ெத' , 3.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� 
 ெத��ெத' , 4.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� கீழ�ெத' , 5.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� 
ந!�ெத' , 6.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) 
ப&ளா, 2 ெப'�ப�� வட,��ெத' , 7.ெத�� 
நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� 
ேமல�ெத' , 8.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெப'�ப�� ஆதிதிராவ&ட� (��ெத' 
 அ�ம�ேகாவ&8 ெத' , 9.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� நா��ேன2 4வ�ெத' , 
10.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 
ெத�� நா��ேன2 3வ� ெத' , 11.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2(ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� நா��ேன2 2வ� 
ெத' , 12.ெத�� நா��ேன2(வ.கி), ெத�� நா��ேன2(ஊ) 
ப&ளா, 2 ெத�� நா��ேன2 2வ� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�மJச:�
ள�

1.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 5 
வ Oரா:�ள� , 2.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி),ெத�� நா��ேன2 
(ஊ) ப&ளா, 6 மJச:�ள� யாதவ� ெத' , 3.ெத�� 
நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 
மJச:�ள� வட,�� ெத' , 4.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), 
ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 6 மJச:�ள� ந!�ெத' , 
5.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 7 
மJச:�ள� ெத��ெத' , 6.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� 
நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 8 ெத�� ேவ	ப:�ள� கீழ�ெத' , 
7.ெத�� நா��ேன2 (வ.கி), ெத�� நா��ேன2 (ஊ) ப&ளா, 8 
ெத�� ேவ	ப:�ள� ேமல�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ஆர�ப	ப
ள�கிழ,�aட
�, தி'ேவ:கடநாத(ர�

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 1 நாடா��$ய&'	( 2வ� ெத' , 2.இராஜா,கம:கல� 
ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 1 
நாடா��$ய&'	( 3வ� ெத' , 3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 
(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 1 நாடா� �$ய&'	( 
1வ� ெத' , 4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 4 இைடய� �$ய&'	( 4வ� 
ெத' , 5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி),இராஜா,கம:கல� 
(ஊ) ப&ளா, 4 இைடய� �$ய&'	( 3வ� ெத' , 
6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 4  இைடய� �$ய&'	( 2வ� ெத' , 
7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 4 இைடய� �$ய&'	( 1வ� ெத' , 
8.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 4 ேதவ� �$ய&'	( 1வ� ெத' , 9.இராஜா,கம:கல� 
ப�தி 1(வ.கி),இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 4 ேதவ� 
�$ய&'	( 2வ� ெத' , 10.இராஜா,கம:கல� ப�தி 1 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 4 ேதவ� �$ய&'	( 3வ� 
ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248

அரI 
உய�நிைல	ப
ள�ந!,a
ட�, தி'ேவ:கடநாத(ர�

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 2 ப&
ைளமா� ெத' (தி'ேவ:கடநாத(ர�) , 
2.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ேவளா��$ 1 வ� வட,� ெத' (தி'ேவ:கடநாத(ர�) , 
3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ேவளா��$ 2வ� வட,� ெத' (தி'ேவ:கடநாத(ர�) , 
4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
கேணச� ேகாய&8 ெத' (ஆதிதிராவ&ட� �$ய&'	() , 
5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
மா2ய�ம� ேகாய&8 ெத' (ஆதிதிராவ&ட� �$ய&'	() , 
6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ெத�� ெத' (அைண,கைர) , 7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 
(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) வட,� ெத' (அைண,கைர) , 
8.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ேமல�ெத' ப�தி 2 (அைண,கைர) , 9.இராஜா,கம:கல� ப�தி 
2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ேமல�ெத' ப�தி 1 
(அைண,கைர) , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 80 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

249 249

இர=ச�யேசைன 
ெதாட,க	ப
ள�(திய 
க=$ட�, வாைக,�ள�

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 6 யாதவ� ெத' , 2.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 6 (�,காலன� , 
3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 7 அ'�ததிய� ெத' , 4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 பாடசாைல ெத' , 
5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 7 ேதவ� ெத' , 6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 7 ப/டார�ெத' , 8.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 ெத�� ெத' (இனா� 
வாைக,�ள�) , 9.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 இனா� வாைக,�ள� 
(ேரா=!�ெத') , 10.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 7 (�மைன ஆ9வா��ள� , 
11.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 8 ேதாரைண �றி0சி நாடா� ெத' , 
12.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 8 ஆதிதிராவ&ட�ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250

$.$.$.ஏ 
ப&ைரமா◌ி	ப
ள�இரண&ய
��$ய&'	(

1.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 9 வட,��ெத' , 2.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 9 ெத���ெத' , 
3.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 10 ெத�கைர , 4.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), 
இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 11 ெச8வ வ&நாயக� ேகாவ&8 
ெத' , 5.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� 
(ஊ) ப&ளா, 11 ^	பனா� ெத' , 6.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 
(வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) ப&ளா, 11 நாடா� ெத' , 
7.இராஜா,கம:கல� ப�தி 2 (வ.கி), இராஜா,கம:கல� (ஊ) 
ப&ளா, 11எ5.சி வட,� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�(தியக=$ட
�, 
ேம��பாக�,ப=ட�(ர�,இ
ைற	(வா2,

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 1 ப=ட�(ர� 
கிழ,� ேகாவ&8 ெத' , 2.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 
(ஊ) ப&ளா, 1 ப=ட�(ர� கிழ,�  ெத��ெத' , 3.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 1 ப=ட�(ர� கிழ,�  
ெமய&�ேரா! , 4.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 
1 ப=ட�(ர� கிழ,�  கீழ�ெத' , 5.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 1ப=ட�(ர� கிழ,�  சா�தாெத' , 
6.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� 
ேம�� கி'Zண� ேகாவ&8 ெத�� ெத' , 7.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2  ப=ட�(ர� ேம�� 
கி'Zண� ேகாவ&8 ேமல�ெத' , 8.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� ேம��  ெமய&�ேரா! , 
9.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� 
ேம�� யாதவ�ெத��ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

252 252

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கீழ,க=$
ட�,ப=ட�(ர�,இைற	(வா
2,

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� 
ேம��  இ�திராகாலன� ெத��ெத' , 2.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 2 ப=ட�(ர� ேம��  இ�திராகாலன� 
வட,� ெத' , 3.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 
3 ப=ட�(ர� ேம��  மாவ$ ெத��ெத' , 4.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 3 ப=ட�(ர� ேம��  மாவ$ 
ந!�ெத' , 5.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 3 
ப=ட�(ர� ேம��  ெசாைச=$ ேரா=!�ெத' , 6.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 3 ப=ட�(ர� ேம��  F'க� 
ேகாவ&8 ெத' , 7.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) 
ப&ளா, 3 ப=ட�(ர� ேம��  ப
ள�,aட�ெத' , 
8.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� 
ேம�� மTனா=சிநாத(ர� ச�0 , 9.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம�� வட,��ெத' , 
10.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� 
ேம�� ெர=$ேவ	ப��ள� வட,� ெத' , 11.இைற	(வா2 
(வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம��  
ந!�ெத' , 12.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 
ப=ட�(ர� ேம�� ெத���ெத' , 13.இைற	(வா2 
(வ.கி),இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம��  
வட,��ெத' , 14.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) 
ப&ளா, 4 ப=ட�(ர� ேம��  ச�0ெத' , 15.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 5 ப=ட�(ர� ேம�� ேகா�,கேன2 , 
16.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 6 ப=ட�(ர� 
ேம�� இைற	(வா2 ெத���ெத' , 17.இைற	(வா2 (வ.கி), 
இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 6 ப=ட�(ர� ேம�� 2வ� ந!�ெத' 
, 18.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 6 ப=ட�(ர� 
ேம�� 2வ� ச�0ெத' , 19.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, (�,�ள�, 
இைற	(வா2.

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 7 ஏம� �ள� , 
2.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) சகாயநக� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, (�,�ள�, 
இைற	(வா2.

1.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) (�,�ள� , 
2.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2 (ஊ) ப&ளா, 9 வலியேன2 , 
3.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2(ஊ) ெத��கா2யா�ள� , 
4.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2(ஊ) கா2யா�ள� , 
5.இைற	(வா2 (வ.கி), இைற	(வா2(ஊ) I	ப&ரமண&ய(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��பா
	பா��ள�

1.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 1 பா	பா� 
�ள� , 2.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 2 
கா�த� அைட	( , 3.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) 
ப&ளா, 3 ெத�� பா	ப��ள� , 4.பா	பா��ள� (வ.கி), 
பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 ஆன� �ள� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதட,க	ப
ள�பா	பா��
ள�

1.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 8 மா:�ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257

ஆ�.எ5.வ
jவ� 
ெதாட,க	ப
ள�ெபா�ைத
ய$,பா	பா��ள�.

1.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 5 ஆல:�ள� 
, 2.பா	பா��ள� (வ.கி), பா	பா��ள� (ஊ) ப&ளா, 6 
க/மண&ய� �$ய&'	( , 3.பா	பா��ள� (வ.கி), 
பா	பா��ள� (ஊ) ெபா�ைதய$ , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 84 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

258 258

ஊரா=சி ஒ�றிய 
�வ,க	ப
ள�காட��ள�

1.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 1 காட��ள� வட,��ெத' , 2.காட��ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 
ேகானா� ெத' , 3.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 ெச8வநாயக�ேகாவ&8 
ெத' , 4.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 நாரயணIவாமி ேகாவ&8 ெத' , 
5.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 1 கைட�ெத' , 6.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 அ2ச�ெத' , 
7.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 1 அ2ச� காலன� கீழ�ெத' , 8.காட��ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 
(� அ2ச� காலன� , 9.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 காட� �ள� நாடா� 
�$ய&'	( ச�0 ெத' , 10.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெத���ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259

$.$.$.ஏ 
ந!நிைல	ப
ள�ேம�� 
பாக�, கcY�

1.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 3 கcY� , 2.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 கcY� அ2ச� 
காலன� , 3.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 5 கcY� (�,�$ , 4.காட��ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 6 
கcY� நாடா� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 85 of 96



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

260 260

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�பைத,க�

1.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட��ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 7 பைத,க� , 2.காட��ள� தி'மலா(ர� 
(வ.கி),காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 9 பைத,க� 
அ2சன காலன� , 3.காட��ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட��ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 10 பா�	பர�மா
(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�(�,க=$
ட�, தி'மலா(ர�

1.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 11 கீழ,கcY� , 2.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 12 தி'மலா(ர� , 
3.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 13 தி'மலா(ர� அ2சன காலன� , 4.காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 
தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 5.காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� 
நாடா� �$ய&'	( , 6.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� 
�$ய&'	( , 7.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 
8.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 9.காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 
தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 10.காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� 
நாடா� �$ய&'	( , 11.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), 
காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� 
�$ய&'	( , 12.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 
13.காட:�ள� தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� 
(ஊ) ப&ளா, 14 தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 14.காட:�ள� 
தி'மலா(ர� (வ.கி), காட:�ள� தி'மலா(ர� (ஊ) ப&ளா, 14 
தி'மலா(ர� நாடா� �$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, கா2யா/$

1.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 
இராம கி'Zணா(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263

அரI உயா்நிைல 
ப
ள�ெத�� க=$ட� 
கிழ,� பாக� 
கா2யா/$

1.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 
கா2யா/$ , 2.ராமகி'Zண(ர� (வ.கி), ராமகி'Zண(ர� (ஊ) 
ப&ளா, 3 கா2யா/$ , 3.ராமகி'Zண(ர� (வ.கி), 
ராமகி'Zண(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 த=டா� �ள� , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

ஆ�.சி.ந!நிைல	ப
ள�ேம
��பாக�, திைனUரண&

1.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 5 
ராம��ள� , 2.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), 
இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 6 திைனUரன� , 
3.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 7 
வ$வா
(ர� , 4.இராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), 
இராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 8  பாகேன2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265

கா�தி நிைனS 
ெதாட,க	ப
ள�சவைள,
கார��ள�

1.ராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), ராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 
9,10சவைளகார��ள� , 2.ராமகி'Zணா(ர� (வ.கி), 
ராமகி'Zணா(ர� (ஊ) ப&ளா, 11 சைடயேன2 , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266

ம2யகிேர5 கிராம 
உய�நிைல	ப
ள�வட,� 
க=$ட�, 
ெவ:க=ராய(ர�.

1.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 1 ெவ:க=ராய(ர� ேமW� , 
2.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெவ:க=ராய(ர� கீd� , 
3.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 3 வ Oரண� அ2ச� �$ய&'	( , 
4.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ேஜ, ேஜ நக�. , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

267 267

ம2யகிேர5 கிராம 
உய�நிைல	ப
ள�ெத��க
=$ட�,ெவ:க=ராய(ர�

1.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 4 சித�பரா(ர� , 2.சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) 
ப&ளா, 5 இல:�ள� , 3.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), 
சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 6 ெச=$�ள� , 
4.சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) ப&ளா, 7 ராமேன2 கீc� , 5.சைடயேந2 
ெவ:க=ராய(ர� (வ.கி), சைடயேந2 ெவ:க=ராய(ர� (ஊ) 
ப&ளா, 8 ராமேன2 ேமW� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

ஏ.வ&.ேஜாச	 அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, ம�திய ம/டப�, 
இ=டெமாழி.

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 4 இ=டெமாழி 
வடேம8பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269

ஏ.வ&.ேஜாச	 அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
ப&ளா,, ம�திய ம/டப�, 
இ=டெமாழி.

1.இ=டெமாழி (வ.கி),இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 3 இ=டெமாழி 
வடகீ9 பாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 2  
வட,�� ெத' , 3.இ=டெமாழி (வ.கி),இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 1 
இ=டெமாழி ெத�பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270

$.$.$.ஏ.ெதாட,க	ப
ள�
ெத�� Cபாக� 
I	ப&ரமண&ய(ர�

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 4 (�� , 
2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 5 மனகாவல(ர� , 
3.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 6 
I	ப&ரமண&ய(ர� வட,��ெத' , 4.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 16 �வர�பா! , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

271 271

$.$.$.ஏ. 
ெதாட,க	ப
ள�ெவ:க=
ராய(ர� ெப'�பைன

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 11 ெப'�பைன 
கீ9பாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 12 
ெப'�பைன கீ9பாக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க
 Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272

$.$.$.ஏ.ந!நிைல	ப
ள�
வட,� க=$ட�, 
வ&ஜயஅ0ச�பா!

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 
வ&ஜயஅ0ச�பா! , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) 
வ&ஜயஅ0ச�பா! ஆ�.சி ச�0 ெத' , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 வ&ஜயஅ0ச�பா! யாதவ� ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி),இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 
வ&ஜயஅ0ச�பா! வட,�ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273

$.$.$.ஏ.ந!நிைல	ப
ள�
வ&ஜயஅ0ச�பா!

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 
வ&ஜயஅ0ச�பா!  வடபாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 13 வ&ஜயஅ0ச�பா! 
ஆதிரவ&ட�காலன� , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) 
ப&ளா, 14 வ&ஜயஅ0ச�பா!  ந!�ெத', சி.எ5.சி ச�0ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 15 
வ&ஜயஅ0ச�பா! ெத�பாக� தபா8நிைல�ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274

$.$.$.ஏ. 
ஆர�ப	ப
ள�அழக	ப(ர�

1.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி(ஊ) ப&ளா, 1 ந�ன��ள� 
ெர=$யா� காலன� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி(ஊ) 
ப&ளா, 1 ந�ன��ள� அ2சன காலன� , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), 
இ=டெமாழி(ஊ) ப&ளா, 2 அழக	ப(ர� யாதவ� ந!�ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 2 அழக	ப(ர� 
ஓஎP$ ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

275 275

$.$.$.ஏ. ஆர�ப	ப
ள� 
ேம�� க=$ட� 
அழக	ப(ர�

1.இ=டெமாழி(வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா,  2 அழக	ப(ர� 
ெத� பாக� , 2.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 3 
அழக	ப(ர� கீழ�ெத' , 3.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) 
ப&ளா, 3  அழக	ப(ர� W�� மாதா ேகாவ&8 ெத' , 
4.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி(ஊ) ப&ளா, 3  அழக	ப(ர� 
பரத� ெத' , 5.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி (ஊ) ப&ளா, 4  
அழக	ப(ர� ெமய&�ேரா! , 6.இ=டெமாழி (வ.கி), இ=டெமாழி 
(ஊ) ப&ளா, 4 அழக	ப(ர� நாடா� ெத' , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�கிழ,� 
க=$ட�, வட,� 
வ&ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1(வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
14 ெப2யநாடா� �$ய&'	( , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 14 ைகலாசநாத(ர� , 
3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
7 ஜ�தா�கா8 , 4.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 7 ஏழா:கா8 அ2ஜன காலன� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, 
வட,�வ&ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) வட,� 
வ&ஜயநாராயண� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ராஜேகாபால(ர� , 3.வ&ஜயநாராயண� 
ப�தி 1 (ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) வட,� பாகந!� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ந!நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட� கிழ,�ப�தி 
வட,�வ&ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 (ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ெத�� 
ப�தி வ O! ந!� ெத' , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 1 
(ஊ)வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ெத�� பாகந!� ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

279 279

இ��ெதாட,க	ப
ள�க
ைடய��ள�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
10 பட	பா��ள� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 11 கைடய� �ள� வடலிவ&ைள 
, 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280

ஆ�.சி. 
ெதாட,க	ப
ள�கீழப/டா
ர(ர�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
12 கீழப/டார(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 13 ேமல	ப/டார(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ஆ/டா�
�ள�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
8 ெப2ய�மா
(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 8 காமராஜ� அ2சன காலன� , 
3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
8 ேகா=ைட அ2சன காலன� , 4.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 9 தி'வர:கேன2 , 
5.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 2  (வ.கி), வ&ஜயநாராயண� (ஊ) ப&ளா, 
9 ஆ/டா��ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,�
ப&ளா,, ஆ5ெப5டா5 
க=$ட�, ெத�� 
அைற,பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) இல:�ள� , 2.இல:�ள� 
(வ.கி), இல:�ள� (ஊ) பர	பா$ வடபாக� , 3.இல:�ள� (வ.கி), 
இல:�ள� (ஊ) இல:�ள� க5பா , 4.இல:�ள� (வ.கி), 
இல:�ள� (ஊ) அ/ணா நக� , 5.இல:�ள� (வ.கி), 
இல:�ள� (ஊ) ராஜO\கா�தி நக� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

283 283

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,�
ப&ளா,, ஆ5ெப5டா5 
க=$ட�, ெத�� 
அைற,பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) பாரதி நக� , 2.இல:�ள� 
(வ.கி), இல:�ள� (ஊ) வ&நாயக� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,�
ப&ளா,, ஆ5ெப5டா5 
க=$ட�, ெத�� 
அைற,பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 வட,��ெத' 
பர	பா$ , 2.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
I	ப&ரமண&ய(ர�, பா8 நக� , 3.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 3 ப�மநாப(ர� , 4.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� 
(ஊ) ப&ளா, 3 தாமைர,�ள� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத��
ப&ளா,, கிழ,� ப�தி, 
பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 2 பர	பா$ ேகாய&8 
ெத' , 2.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 காமராஜ� 
நக� , 3.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 4 க,க� 
நக� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத��
ப&ளா,, கிழ,� ப�தி, 
பர	பா$

1.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 கீழேவ	ப:�ள� 
, 2.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
க8மாண&,க(ர� , 3.இல:�ள� (வ.கி), இல:�ள� (ஊ) ப&ளா, 
4 பா/$ அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப�தி,  தளபதிசF�திர� 
கீc�.

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 1 
ெப'மா
 ேகாவ&8 ெத' , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 1  (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 1 நாடா� ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 3 
ஏ $ காலன� , 4.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 1 அ�ம� ேகாவ&8 ெத' , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

288 288

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�வட,�
 ப�தி,  தளபதிசF�திர� 
கீc�.

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
வட,� ெத' , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 �ற�$ ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
ேமல�ெத' , 4.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 ச:க� ெத' , 
5.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
வ/ணா,�$ ெத' , 6.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� ெத' , 
7.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 
ப&
ைளயா� ேகாவ&8 ெத' , 8.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 2 ெமய&� ேரா! , 99.அய8நா! 
வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289

அரI 
ேம8நிைல	ப
ள�ெத�� 
க=$ட�, இர/டா� 
அைற, தளபதிசF�திர� 
கீc�.

1.தளபதிசF�திர�  ப�தி 1(வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
4 அ�ம� ேகாய&8 ெத' , 2.தளபதிசF�திர�  ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 ெப'மா
 ேகாய&8 ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1(வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ேமW� , 
4.தளபதிசF�திர� ப�தி 1  (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
4 ேமW� ந!� ெத' , 5.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 பJசாய�� ேபா�! ெத' , 
6.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 
ேமW� ெத�� ெத' , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

பJசாய�� Uன�ய� 
ப&ைரம2 
ப
ள�தளபதிசF�திர� 
ேமW�

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 4 
நாய&! ெத' , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 1(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 ேம=! காலன� வட,� ெத' , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
14 (� காலன� , 4.தளபதிசF�திர�  ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 ந!�ெத' , 5.தளபதிசF�திர� 
ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 ெத�� ெத' , 
6.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
14 ச�0 ெத' , 7.தளபதிசF�திர� ப�தி 1(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 14 இ�திரா காலன� , 
8.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
14 காமராP நக� , 9.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 5 இைளய நய&னா� �ள� , 
10.தளபதிசF�திர� ப�தி 1 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
5 இைளய நய&னா� �ள� ஏ$ காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291

$.$.$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�வட,�ப�
தி, இைளயநய&னா��ள�

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 6 
இைளயநய&னா��ள� , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 2(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 15 சமாதான(ர� , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
15 ராமகி'Zணா(ர� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ந8லா�
�ள�

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 7 
ந8லா��ள� , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 2(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 8 க/$ைக	ேப2 , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 9 
க/$ைக	ேப2 அ2ச� காலன� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 94 of 96
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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

293 293

$.$.$.ஏ 
ெதாட,க	ப
ள�க':க/
ண��$ய&'	(

1.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
10 ச/Fக(ர� , 2.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 11 க':க/ண� �$ய&'	( , 
3.தளபதிசF�திர� ப�தி 2 (வ.கி), தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 
12 ேவ	ப��ள� இைட,�$ , 4.தளபதிசF�திர� ப�தி 2(வ.கி), 
தளபதிசF�திர� (ஊ) ப&ளா, 13 ேவ	ப��ள� நாடா� 
�$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! 
வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294

ஊரா=சி ஒ�றிய 
ெதாட,க	ப
ள�ெத��வ&
ஜயநாராயண�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 1 
ெத�� வ&ஜயநாராயண� ேமW� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 
(வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 2 ெத�� வ&ஜயநாராயண� 
கீd� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295

ஆ�.சி.அக5திய� 
வ&�யாலய�சிவ�தியா(ர
�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 3 
சிவ�தியா(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), 
ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 ^ல,கைர சடேகாபந�ப&(ர� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
227   நா�ேந� 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

ஆ�.சி. 
மறவ�ெதாட,க	ப
ள�ச:
கணா��ள�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 4 
^ல,கைர சடேகாபந�ப&(ர� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 
(வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 5 ச:கனா��ள� , 
99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 அய8நா! வா9 
வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297

ஆ�.சி.ெசய&�=ேசவ&ய� 
ெதாட,க	ப
ள�சேவ2யா
�(ர�, 
ப=டைறக=$வ&ைள

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 8 
ெத�� ப=ட:க=$வ&ைள , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி), 
ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 9 சேவ2யா�(ர� , 
3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 3 (வ.கி),  ச:கனா��ள� (ஊ) ப&ளா, 9 
மைலய��$ய&'	( , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298

ஆ�.சி.(ன�த ேம2 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,,  ேம��ப�தி, 
ம�னா�(ர�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) ப&ளா, 6 
ம�னா�(ர� வ&ஜயநாராயண� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 
(வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) அ2ஜ� காலன�, வ&ஜயநாராயண� 
, 3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) ெத�� 
ஏரா�ைத, வ&ஜயநாராயண� , 99.அய8நா! வா9 வா,காள�க
 
அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299

ஆ�.சி.(ன�த ேம2 
ேம8நிைல	ப
ள�கிழ,� 
ப&ளா,,  ேம��ப�தி, 
ம�னா�(ர�

1.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) 
ேவலாpத(ர�, வ&ஜயநாராயண� , 2.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 
(வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) இராஜேகாபால(ர�, 
வ&ஜயநாராயண� , 3.வ&ஜயநாராயண� ப�தி  4 (வ.கி), 
வ&ஜயநாராயண�(ஊ) வட,� ஏரா�ைத, வ&ஜயநாராயண� , 
4.வ&ஜயநாராயண� ப�தி 4 (வ.கி), வ&ஜயநாராயண�(ஊ) ப&ளா, 7 
கா2ய�ேதா=ட�, வ&ஜயநாராயண� , 99.அய8நா! வா9 
வா,காள�க
 அய8நா! வா9 வா,காள�க


Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி'மதி.ஷி8பா ப&ரபாகா் சதிZ, இ.ஆ.ப.,
Þìñ¢:தி'ெந8ேவலி ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 1 எ .ஏ "ன�த நிைன% 
உய'நிைலப)ள�ஆ' சி 
சி ப�ரதான க��ட, 
ேம.� ப�தி ,வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (ஊ) வா.எ11 ெச��யா' 2வ2 கீழ5ெத6 , 
2.வ)ள�/' (ஊ) வா.எ11 ேதவ' 3வ2 கீழ5 ெத6 , 3.வ)ள�/' 
(ஊ) வா.எ1 2 காள5தி அ,ம� ேகாவ�� 1வ2 ெத6 , 
4.வ)ள�/' (ஊ) வா.எ1 2 ப7சாய52 /ன�ய� 
அ8வலக5ெத6 2 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 
அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 2 எ .ஏ  "ன�த நிைன%  
உய'நிைல;ப)ள�  ஆ' 
சி சி ,ப�ரதானக��ட, 
ேம.� ப�தி வ)ள�/'.

1.வ)ள�/' (ஊ) வா.எ1 2 மறவ' 3வ2 காலன� , 99.அய�நா9 
வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 3 எ .ஏ "ன�த நிைன% 

உய'நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ப�ரதான க��ட, ம5திய 

ப�தி வ)ள�/'.

1.வ)ள�/' (ஊ) வா.எ1 2 கா@தி 4வ2 காலன� , 2.வ)ள�/' (ஊ ) வா'9 

எ1 1 ேதவ' 1வ2 ெபCய ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 4 எ .ஏ "ன�த நிைன% 

உய'நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

ப�ரதான க��ட, கிழ�� 

ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 2 ெமய�� 5வ2 ேரா9 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 2 அ1ணாநக' 6வ2 வட��5 ெத6 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 

2 அ1ணாநக' 7வ2 ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப�க, எ1 : 1 of 90



38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 5 எ .ஏ "ன�த நிைன% 

2வ�க;ப)ள� ஷJ� ேபா�ட , 

ப�ரதான க��ட,, ெத.� 

ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 2 வட�� வ)ள�/' 8வ2 ெமய�� ேரா9 , 

2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 2 சமாதான"ர, 9 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 

2 ேகாவேனC 10 , 4.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 2 ெச�வநாயக, 11வ2 நக' , 

5.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 3 அ�கசாைல வ�னாயக' ேகாய�� 1வ2 ெத6. , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 6 எ .ஏ "ன�த நிைன% 

2வ�க;ப)ள�ஷJ� ேபா�ட 

,ப�ரதான க��ட, வட�� 

ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 3 L@தரவ�நாயக' ேகாவ�� 2வ2 ெத6 , 

2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 3 வட�� 3வ2 ரத வ Jதி , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 3 இராதா"ர, 4வ2 ேரா9 , 4.வ)ள�/' வா'9 எ1 3 ஐஎ ஆ'ஓ 

காலன� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 7 தி6�சி8ைவ ந9நிைல;ப)ள� 

ஆ' சி சி க��ட,,கிழ�� 

ப�தி வட��வ)ள�/'

1.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 4 வட�� 1வ2 ரதவ Jதி , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ14 கீழ�கிராம, 4 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 4 ஏழகர, 6 , 

4.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 6 P6க� பாைத 5வ2 ெத6 , 5.வ)ள�/' 

(சி.ஊ.) வா.எ1 6 ப)ள��Qட5 6வ2 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 8 தி6�சி8ைவ 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி, 

க��ட, ேம.� ப�தி 

வட��வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 4 L@தர வ�நாயக' ேகாய�� 2வ2ெத6 , 

2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 4 அRய� ேகாவ�� 3வ2 ெத6 , 3.வ)ள�/' 

(சி.ஊ.) வா.எ1 4 ெசா�க நாத' ேகாவ�� 5வ2 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 9 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

,"திய ேம.� க��ட, ெத.� 

ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 5 ேமல� கிராம, ெப6மா) ேகாவ�� 1வ2 

ெத6 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 5 ெப6மா) ெத.� 2வ2 ரத வ Jதி , 

3.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 5 யாதவ' 4வ2 கீ:5 ெத6 , 4.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 5 ெமய�� ேரா9 6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப�க, எ1 : 2 of 90



38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 10 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

,"திய ேம.� க��ட, வட�� 

ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 7 ெமய�� ேரா9 2 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 

7 நாய�க' 3வ2 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 11 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

"திய கிழ�� க��ட, 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 7 நாய�க' 2வ2 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 12 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப)ள�  ஓ9 ேவR@த 

ெத.� க��ட, ேம.� ப�தி 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 7 இராதா"ர, ேரா9 4 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 7  ேடச� ேரா9 7 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 13 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�கப)ள�ஓ9 ேவR@த 

ெத.� க��ட, கிழ�� ப�தி 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 7 �.ப� ேரா9 8 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 14 அரL ேம� நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி "திய ெத.� க��ட, 

ம5திய ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 6 ேமல 1வ2 ரதவ Jதி , 2.வ)ள�/'(சி.ஊ.) 

வா.எ1 7 சிவ� ேகாவ�� 2வ2 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 15 அரL ேம� நிைல;ப)ள�ஆ' 

சி சி "திய ெத.� க��ட, 

ேம.� ப�தி அைற எ1. 32 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 7 ேவ,ப�5 3வ2 ெத6 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 7 ெத.� 4வ2 ரதவ Jதி , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 16 அரL ேம� நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி ேம.� க��ட, வட�� 

ப�தி அைற எ1 20 

வட��வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 7 கீழரத 5வ2 வ Jதி , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 

7 ப1�த' 6வ2 ெத6 , 3.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 8ஊ5த� ேமல5 1வ2 

ெத6 , 4.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 8 ஊ5த� ெத.� 2வ2 ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 17 அரL ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி ேம.� க��ட, ம5திய 

ப�தி அைற எ1 21 

வட��வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 8 ஊ5த� கீ:5 3வ2 ெத6 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 8 ஊ5த� பாைறய� 4 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ111 

�மார"2���ய�6;" 1 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 18 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி வட�� க��ட, ேம.� 

ப�தி அைற எ1 10 வட�� 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 9 யாதவ' ெத.� "25ெத6 1 , 2.வ)ள�/' 

(சி.ஊ.) வா.எ1 9 யாதவ' ெத.� ெத6 2 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 10 

யாதவ' வட��5 ெத6 1 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 19 அரL ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி வட�� க��ட, ம5திய 

ப�தி அைற எ1 9 வட�� 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 10 ச@ைத5 ெத6 2 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வ.எ1 

10 ெமய�� ேரா9 3 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 10 கா@தி நக' வட��5 

ெத6 4 , 4.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 10 கா@தி நக' ந95 ெத6 5 , 

5.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 12 சாைல;"T' 1 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 20 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி, "திய கிழ�� க��ட, 

ம5திய ப�தி அைற எ1.  2 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 9 யாதவ' ந95 ெத6 3 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 9 85த' நக' 4 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 21 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய கிழ�� க��ட, 

ெத.� ப�தி அைற எ1. 1 

வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 9 தமி: நா9 வ J�9 வசதி வாCய காலன� 6 , 

2.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 9 மி� வாCய காலன� 7 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 22 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய ெத.� க��ட, 

கிழ�� ப�தி வ)ள�/'

1.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 9 ெமய�� ேரா9 8 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

ேகசவேநC ேரா9 ராஜர5தின, நக' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 23 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய கிழ�� க��ட, 

வட�� ப�தி அைற எ1. 3 

வட��வ)ள�/'.

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 10 கா@தி நக' ெத.�5 ெத6 , 

2.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 10 கா@தி நக' ேமல5 ெத6 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 10 அ,ேப5கா' காலன� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 24 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய கிழ�� க��ட, 

வட�� ப�தி வட��வ)ள�/'.

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 11 ேகா�ைடய� , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 

11 ேகா�ைடய� காலன� , 3.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா.எ1 12 ந,ப�யா� வ�ைள , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 25 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி கிழ�� க��ட, வட�� 

ப�தி வடலிவ�ைள வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 12 L;ப�ரமண�ய"ர, 3 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 12 வ� வாச"ர, 4 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 12 வடலிவ�ைள 

ெத.�5 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 26 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி கிழ�� க��ட, ெத.� 

ப�தி வடலிவ�ைள - 

சகாய"ர, வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 13 வடலிவ�ைள வட��5 ெத6 , 2.வ)ள�/' 

(சி.ஊ.) வா.எ1 13 வடலிவ�ைள ந95ெத6 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா'9.எ1 

4 காலன� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 27 �.�.�.ஏ.ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய க��ட, கிழ�� 

ப�தி ச1Pக"ர, வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 14 ேகசவேநC 1 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 14 

ேகசவேநC கீழ5ெத6 1 , 3.வ)ள�/' (சி.ஊ. வா.எ1 14 ச1Pக"ர, 2 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 28 �.�.�.ஏ.ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய க��ட, ேம.� 

ப�தி ,ச1Pக"ர,, வ)ள�/'

1.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா.எ1 14 �ள52���ய�6;" 3 , 2.வ)ள�/' (சி.ஊ.) 

வா.எ1 14 ந@தேகாபாலசP5திர, 4 , 3.வ)ள�/'(சி.ஊ.) வா'9.எ1 14 

வ)ள�/' சம52வ"ர, , 4.வ)ள�/' (சி.ஊ.) வா'9.எ1 14 மி�வாCய 

2ைணமி�நிைலய, , கைலஞ' நக', ேகசவேனC , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 29 தி6 இ6தய ஆர,ப;ப)ள� 

ஆ'சிசி ெத.� க��ட, 

கிழ�� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 கா@தி கீழ5ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 

ெசRய2 மXரா7சி ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 கா@தி ந95ெத6 , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 ைசய2 கY, ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 

கா@தி ெத6 , 6.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 கா@தி ெத.�5ெத6 , 

7.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 தமி: ெத6 , 8.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 

ெகா�ல�பாைத ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 30 தி6 இ6தய ஆர,ப; ப)ள� 

ஆ'சிசி ெத.� க��ட, 

ம5திய ப�தி , பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 தமிழரசி ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 மாதா 

ேகாவ�� ெத.�5ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 மாதா ேகாவ�� ெத6 , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 ேமC பா5திமா ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 

Zைசய;ப' வட��ெத6, சிவகாமியா"ர, , 6.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 

Zைசய;ப' வட��5ெத6 , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 Zைசய;ப' ெத.�5 

ெத6 , 8.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 Zைசய;ப' ெத6 , "1ண�யவாள� 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 31 தி6 இ6தய ஆர,ப; 

ப)ள�ஆ'சிசி "திய ேம.� 

க��ட, ெத.� ப�தி , 

பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 [5தர� மிஷ� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 

5 ப5திரகாள� அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 வாைத 

அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 சி�ன,மா)"ர, ெத6 

, 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 ['2 அ,மா) ெத6 , 6.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 

5 மாதா ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 32 தி6 இ6தய ஆர,ப; ப)ள� 

ஆ'சிசி "திய ேம.� க��ட, 

ம5திய ப�தி பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 6 அ@ேதாண�யா' ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 6 

தி6 இ6தய ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 ெந67சி� காலன� பாைத 

ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 கா@தி ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 

அ,ேப5கா' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 33 தி6 இ6தய ஆர,ப; ப)ள� 

ஆ'சிசி "திய ேம.� பாக, 

க��ட, 5எ   அைற  பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 கவ�மண� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 34 தி6 இ6தய ஆர,ப; 

ப)ள�ஓ9 ேவR@5 பைழய 

ெத.� க��ட, ேம.� ப�தி 

, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 காமராஜ' ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 

கா@தி ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 கா@தி ேமல5ெத6 , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 3 பண�� ஹCஜ� ெத.� ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 3 திரவவா] உ@2த� ��ய�6;" , 6.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 6 

க�க� ெத6 , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 2 "1ண�யவாள�"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 35 தி6 இ6தய 

ஆ�கில;ப)ள�,ஓ9 ேவR@த 

ெத.� க��ட, கிழ�� ப�தி, 

பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 Zைசய;ப' ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 

பா5திமா ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ)வா .எ1 10,11 P5தார,ம� ேகாவ�� 

ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 10 திரவ�ய, கா5தா� ெத6 , 

5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 11 வ)�வ' வ Jதி , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 36 தி6இ6தய 

ஆ�கில;ப)ள�ஆ'சிசி வட�� 

க��ட, ேம.� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 10,11 தி6 இ6தய ப)ள� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 10 தி6 இ6தய ப)ள� ேமல5ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 6 

ஜ�க,மா) ேகாய�� ெத6, ம�க,மா) சாைல ேம�ப�தி , 4.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 8 ெத.� ரதவ Jதி ெத�பாக, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 37 தி6 இ6தய ேம� 

நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி ெத.� 

க��ட, ந9;ப�தி 

வ�;பைறஎ1 21, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 6 தி6 இ6தய ப)ள�ெத.� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 7 P52வ�நாயக' ேகாவ�� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 

காமரா^ ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 _ வரம�கய,ம�ேகாவ�� 

ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 யாதவ' வட��5 ெத6 , 6.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 7 யாதவ' ெத6 , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 யாதவ' ந95ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 38 தி6 இ6தய ேம� 

நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

வ�;பைற எ1 23, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 யாதவ' ெத.� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 

வ�வசாய வ�கி ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 7 யாதவ' ேமல5ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 39 அரL ேம�நிைல;ப)ள� 

ஆ'சிசி ெத.� க��ட, 

கிழ�� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா எ1 5 அழகியந,ப�"ர, ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 

5 பா கர"ர, வட�� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 பா கர"ர, 

ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 40 அரL ேம� 

நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 ஜவஹ' காலன� , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 

ச'ேவாதய ச�க, காலன� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 5 ச'ேவாதய 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 41 தி6 இ6தய ஆ�கில;ப)ள� 

ஆ'சிசி வட�� க��ட, 

கிழ�� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 14 ெந�ைலய;ப;"ர, கீழ5 ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 14 ெந�ைலய;ப"ர, ந95ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 14 

ெந�ைலய;ப"ர, ேமல5 ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 14 

ெச1பகராம"ர, , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 15 ெசா�கலி�க"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 42 தி6 இ6தய 

ஆ�கில;ப)ள�ஆ'சிசி வட�� 

க��ட, ம5திய ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 14 ராம"ர, அ1ணா நக' Pத� ெத6 , 

2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 14 ராம"ர, அ1ணாநக' 2வ2 ெத6 , 

3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 ம�லிைகெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 

ெந�ைலய;ப"ர, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 43 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி ேம.� க��ட, ம5திய 

ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 8,11 ஆ'.சி ப)ள� வட�� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ1 4 ஆ'.சி. Q� வட��5ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 

ஆ'.சி. Q� ந95ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 ஆ'.சி. Q� 

ெத.�5ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 ம�க,மா) சாைல ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 44 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி ேம.� க��ட, ம5திய 

ப�தி,பண��.

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 உலக P5தார,ம� ேகாவ�� ெத6 , 

2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 மாதா ேகாவ�� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 

மாதா ேகாவ�� ெத.� ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 ேநதாஜி ெத6 , 

5.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 4 ஜவஹ' ெத6 , 6.பண��(சி.ஊ) தி6ெந�ேவலி  

நாக'ேகாவ�� ெமய��ேரா9 , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 ஆ'.சி 

ப)ள�ெத.�ெத6 , 8.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 1 ம�க,மா)சாைலெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 45 அரL ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி ேம.� க��ட, ம5திய 

ப�தி பண��

1.பண��(சிஊ) வா.எ1 9 த'ம"ர, , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 

ெசா�கலி�க"ர, ேமல5 ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 

ெசா�கலி�க"ர, ெத.�5ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 ெர�� த�9 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 46 அரL ேம�நிைல;ப)ள� 

ஆ'சிசி ேம.� க��ட, 

வட�� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 யாதவ' ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 9 

க�டெபா,ம� ெத6 , 3.பண��(சிஊ) வா.எ1 9 தளவாR"ர, ெமய��ேரா9 

ேம�ப�தி , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 47 அ ேஸ ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த கிழ�� க��ட, 

ெத.� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 ெத.� ரதவ Jதி வட பாக, , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ113 கி6aண நக' , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 ப�ர,மச�தி ெத6 , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 ேமல மாட வ Jதி , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 

ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 48 அ ேஸ ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த ேம.� க��ட, 

ெத.� ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 ேமல ரதவ Jதி , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 

ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 ம�க,மா) சாைல 

"2���ய�6;" , 4.பண��(சிஊ) வா.எ113 ேமல ஆசா5 ெத6 , 

5.பண��(சி.ஊ) வட��ரதவ Jதி , 6.பண��(சி.ஊ) ெத.� ரத வ�தி , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 49 அ ேஸ ந9நிைல;ப)ள� 

ஓ9 ேவR@த கிழ�� க��ட, 

ம5திய ப�தி, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 8 ேபாb  ைல� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ1 

8 ேமல ஆசா5 ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 P52சாமி"ர, 

வட��5ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 P52சாமி"ர, , 5.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ114 பேடகா� கி�ஜி ப)ள�வாச� ெத6 , 6.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 

ைசய2 உேச� ெத6 , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 ஆசா5ெத6 , 

8.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 ைசய2ேராச� ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 50 அ ேஸ 

ந9நிைல;ப)ள�ஓ9ேவR@த 

ேம.� க��ட, ம5திய ப�தி, 

பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 அ,ேப5கா' ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 

மாCய,ம� ேகாவ�� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 ெபCயா' ெத6 , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 காமராஜ' ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 

ப)ள� வாச� ெத6 , 6.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 உேச� ெத6 , 

7.பண��(சி.ஊ) வா.எ114 ெத.� ெத6 , 8.பண�� (சி.ஊ)வா.எ1-14 

P52சாமி"ர, ெத.� ெத6 , 9.பண�� (சி.ஊ)வா.எ1-14 மாCய,ம� 

ேகாவ�� ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 51 �.�.�.ஏ 

ந9நிைல;ப)ள�ஒ9ேவR@த 

ப�ரதான க��ட,, 

தளவாR"ர, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ19,8 தளவாR"ர, ெமய��ேரா9 கீழ5ெத6 , 

2.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 க�க� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 

நாராயணசாமிேகாவ�� வட��5ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 

நாராயணசாமி ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 52 �.�.�.ஏ ந9நிைல;ப)ள� 

"திய ேம.� க��ட,, 

தளவாR"ர, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 ெகா,ம@தா� ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 

2.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 த'மலி�க"ர, , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 

சமாதான"ர, , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 வ Jரபா1�ய� கீc' , 

5.பண��(சி.ஊ) வா.எ110 வ Jரபா1�ய� ேம[' , 6.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ110 ெமய��ேரா9 கீ:ப�தி , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 53 இ@2 ெதாட�க;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த க��ட, வட�� 

ப�தி , நதி;பாைற, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 ெர�நாத"ர,  நாராயணசாமி   ேகாய��  ெத6 , 

2.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 நாரயணசாமி ேகாவ�� வடப�தி , 3.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ112 ெர�நாத"ர, ெத.� ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 

ெர�நாத"ர, ந95ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 நதி;பாைற ெத.� 

அCஜன5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 54 இ@2 

ெதாட�க;ப)ள�ஓ9ேவR@த 

க��ட, ெத.� ப�தி, 

நதி;பாைற, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 நதி;பாைற வட�� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ112 நதி;பாைற ந95 ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 நதி;பாைற 

ேரா9 , 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 பண�� ேசர�மகாேதவ�ேரா9 , 

5.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 அமி'த�பdர, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 55 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ'சிசி "திய 

க��ட, வட�� ப�தி 

பா,ப��ள, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ112 திர�9 ேம�9 காலன� , 2.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ113 காண�காலன� , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 /ன�ய�  Q� ெத6 

, 4.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 நாராயணLவாமி ேகாவ�� ெத6 , 

5.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 நாராயணசாமி ேகாவ�� ந95ெத6 , 

6.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 நாராயணசாமி ேகாவ��  ெத�வட� ெத6 

கிழ�� , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 நாராயணசாமி ேகாவ��  ெத�வட� 

ெத6 ேம.� , 8.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 நாராயணசாமி ேகாவ�� ெத.�5 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 56 _ப5திரகாள�ய,ம� 

இ@2ந9நிைல;ப)ள� ஆ' சிசி 

ஈ வC அர�க, கிழ�� 

ப�தி கல@தபைன

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ118 "T' வட�� ெத6 , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ118 

"T' ெத.� ெத6 , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ118 க�டைள ��ய�6;" , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ118 கல@தபைண ேம.� ப�தி , 5.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ118 ெபா�ன�வாR�கா� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 57 "ன�த ெதரசா) ஆ'.சி 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சிசி 

கிழ�� க��ட, , ெத.� 

ப�தி, "aபவன,, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 2ைரகி6aணா"ர, , 2.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 

சி�னா�காலன� , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ113 ேந6 ெத6 , 4.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ115 இர�சண�ய"ர, , 5.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 Lபாf ெத6 , 

6.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 "aபவன, (ஆ'.சி ேகாய�� வட��5 ெத6) , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 58 "ன�த ெதரசா) ஆ'.சி 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

கிழ�� க��ட,, ம5திய 

ப�தி, "aபவன,, பண��

1.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 "aபவன, (ஆ'.சி ேகாய�� ெத.� ெத6) , 

2.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 "aபவன, (ஆ'.சி ேகாய�� ெத.� கைடசி 

ெத6) , 3.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 ைசத,மா)"ர, வட��5 ெத6 , 

4.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 ைசத,மா)"ர, ெத.�5ெத6 , 5.பண��(சி.ஊ) 

வா.எ115 சா5தா��ள, கைரய� காலன� , 7.பண��(சி.ஊ) வா.எ115 

"aபவன, (ஆ'.சி ேகாய��  ச�னதி ெத6) , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 59 நி'மலா ஆ'.சி ந9நிைலப)ள� 

ஆ' சி சி ேம.� க��ட, 

ெத.� ப�தி ெத.� வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/'(ஊ) ப�ளா� 1 ெத.�வ)ள�/' 

வட��5 ெத6 , 2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 3 

க�டைள அCசன காலன� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 60 நி'மலா ஆ'.சி ந9நிைலப)ள� 

 ஆ' சி சி ேம.� க��ட, 

வட�� ப�தி ெத.� வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/'(ஊ) ெத.�வ)ள�/' ெத.� ெத6 

, 2.ெத.�வ)ள�/'(வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) அ,ம�சி ேகாவ�� , 

3.ெத.�வ)ள�/'(வ.கி) ெத.�வ)ள�/'(ஊ) ப�ளா� 2 ெத.�5 ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 61 ேஜாதி ெதாட�க;ப)ள� ஓ9 

ேவR@த க��ட, ேம.� 

ப�தி அழக;"ர, 

ெத.�வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 4 கீ:�ள, , 

2.ெத.�வ)ள�/'(வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 5 மகி:�சி"ர, ெத.� 

, 3.ெத.�வ)ள�/'(வ.கி) ெத.�வ)ள�/'(ஊ) ப�ளா� 9 மகி:�சி"ர, 

வட�Q' , 4.ெத.�வ)ள�/'(வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 8 

P52ராஜ"ர, , 5.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 6 

ெச,பா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 62 ேஜாதி ெதாட�க;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த க��ட, கிழ�� 

ப�தி அழக;"ர, 

ெத.�வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 10 அழக;ப"ர, , 

2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 11 ந,ப�ப52 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 63 P5த,மா) 

இ@2ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

"திய க��ட, கிழ�� ப�தி 

ேமலகட,ப��ள, ெத.� 

வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/'(ஊ) ேமலகட,ப��ள, , 

2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ேமல�கட,ப��ள, 

ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 64 P5த,மா) 

இ@2ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ப�ரதான க��ட, ேம.� 

ப�தி, ேமலகட,ப��ள, 

ெத.� வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ேமல�கட,பா��ள, 

வட��5ெத6 , 2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) அ�பக, , 

3.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) கானாg' , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 65 �.�.�.ஏ ந9நிைல;ப)ள�ஆ' 

சி சி க��ட, வட�� ப�தி 

கல@தபைன ெத.� வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 19 2ைரசாமியா"ர, , 

2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 20 கீழேரா மியா"ர, 

, 3.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 21 

ேமலேரா மியா"ர, , 4.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) 

ப�ளா� 22 சகாய"ர, , 5.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 

23 L;ப�ரமண�ய"ர, , 6.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 

24 கா61ய"ர, , 7.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 22 

ராஜகி6aணலி�க"ர, , 8.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) 

ப�ளா� 26 ப�லா�ெகா�ைடபாைற , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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228 66 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி க��ட, ெத.� ப�தி 

கல@தபைன, ெத.� வ)ள�/'

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 14 கேணச"ர, , 

2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 15 ராமலி�க"ர, , 

3.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 16 கல@தபைன 

வட�Q' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 67 _ ப5திரகாள�ய,ம� இ@2 

ந9நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

ஈ வC அர�க, ேம.� 

ப�தி கல@தபைன

1.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 17 கல@தபைன 

ெத.Q' , 2.ெத.�வ)ள�/' (வ.கி) ெத.�வ)ள�/' (ஊ) ப�ளா� 18 "T' , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 68 "ன�த அ@ேதாண�ய' ஆ'.சி 

ெதாட�க;ப)ள� ஓ9 ேவR@த 

க��ட, அ�ச,பா9

1.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9(ஊ) ப�ளா� 2 அமி'தநாடா'��ய�6;" , 

2.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 ெத.�ெத6 , 3.அ�ச,பா9 

(வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 ேமல5ெத6 , 4.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 வட��5ெத6 , 5.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 

(ஊ) ப�ளா� 2 "T' ெச�க�  ந95ெத6 , 6.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 

(ஊ) ப�ளா� 2 ெத.�ெத6 2 , 7.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

கீழ5ெத6 , 8.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 "T' ��ய�6;" 

(கீc')  வட��5ெத6 2 , 9.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

ேகாவ��வட��5ெத6 , 10.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

ேகாவ��ெத.�ெத6 , 11.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

ெமய��ேரா9 , 12.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 "T' 

நாடா'��ய�6;" (ேம[') ேமல5ெத6 , 13.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 

(ஊ) ப�ளா� 2 ந95ெத6 , 14.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

ெத.�ெத6 , 15.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 ேமல5ெத6 , 

16.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 இ8;பg52  

ேகாவ��கீழ5ெத6 , 17.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

ேகாவ��L.h5ெத6 , 18.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ப�ளா� 2 

Ü¬ùî¢¶ 
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

228 69 "ன�த வள� 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட, வட��ப�தி, 

கிழவேனCஅ�ச,பா9

1.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ெமய��ேரா9 , 2.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) வட��ெத61 , 3.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

ந95ெத61 , 4.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ெத.�ெத6 , 5.அ�ச,பா9 

(வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ந95ெத6 2 , 6.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

ேகாவ��வட��ெத6 , 7.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) வாசக'ெத6 , 

8.அ�ச,பா9 (வ.கி)அ�ச,பா9 (ஊ) ேமல5 ெத6 , 9.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) வட��ெத62 , 10.அ�ச,பா9 (வ.கி)  அ�ச,பா9 (ஊ) 

ெமய�� ேரா9 , 11.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ந95ெத6 , 

12.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) வட��ெத63 , 13.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) ெத.�ெத6 , 14.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

கிழ5ெத6 , 15.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ேகாவ��ெத6 , 

16.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ேகாவ��ெத62 , 17.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) ெமய�� ேரா9 , 18.அ�ச,பா9 (வ.கி)அ�ச,பா9 (ஊ) 

வ��ேடாCயா ெத6 , 19.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) வட��ெத64 , 

20.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) ந95ெத6 , 21.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) வட��ெத6 5 , 22.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

228 70 "ன�த வள� 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட, ெத.� ப�தி 

கிழவேனC

1.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) மட;ப"ர, கீc' வட�� ெத6 , 

2.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) மட;ப"ர, கீc' ேகாவ�� ெத6 , 

3.அ�ச,பா9 (வ.கி)அ�ச,பா9 (ஊ) மட;ப"ர, கீc' ந95ெத6 , 

4.அ�ச,பா9 (வ.கி)அ�ச,பா9(ஊ) மட;ப"ர, ேம[' , 5.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) மட;ப"ர, ேம[' ந95ெத6 , 6.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) மட;ப"ர, ேம[' ெத.� ெத6 , 7.அ�ச,பா9 (வ.கி) 

அ�ச,பா9 (ஊ) மட;ப"ர, ேம[' ெமய��ேரா9 , 8.அ�ச,பா9 

(வ.கி)அ�ச,பா9 (ஊ) இ@திராகாலன� ெத.� ெத6 , 9.அ�ச,பா9 

(வ.கி)அ�ச,பா9 (ஊ) வட�� ெத6 , 10.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

யாதவ' ��ய�6;" வட�� ெத6 , 11.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

யாதவ'��ய�6;" ெத.� ெத6 , 12.அ�ச,பா9 (வ.கி) அ�ச,பா9 (ஊ) 

கிழவேனC அCசனகாலன� , 13.அ�ச,பா9 (வ.கி)அ�ச,பா9 (ஊ) கிழவேனC 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 71 அரL உய'நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி ேம.� க��ட, ெத.� 

ப�தி 28�க';ப��

1.ஆைன�ள, (வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) ப)ள��Qட5ெத6 , 2.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ப)ள�வாச� ெத.�5ெத6 , 3.ஆைன�ள, (வ.கி) 

ஆைன�ள, (ஊ) ப)ள�வாச� வட��5ெத6 , 4.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ந95ெத6 , 5.ஆைன�ள, (வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) 

ெமய��ேரா9 , 6.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ெத.�5ெத6 1 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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¢ 
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228 72 அரL உய'நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய கிழ�� க��ட, 

28�க'ப��

1.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) வட��5ெத6 1 , 2.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ேவத�ேகாவ�� ெத6 , 3.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) பd��கைட5ெத6 , 4.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, 

(ஊ) அCஜன காலன� , 5.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) கள7சிய, 

ெத6 , 6.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) எ, ஜி ஆ' காலன� , 

7.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ெஜயலலிதா நக' , 8.ஆைன�ள, 

(வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) ெமய��ேரா9 2 , 9.ஆைன�ள, (வ.கி) ஆைன�ள, 

(ஊ) வட��5ெத6 2 , 10.ஆைன�ள,(வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) ெத.�5ெத6 

2 , 11.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) கீழ5ெத6 1 , 12.ஆைன�ள,(வ.கி) 

ஆைன�ள, (ஊ) கீழ5ெத6 2 , 13.ஆைன�ள,(வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) 

ேமல5ெத6 , 14.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) கீழ5ெத6 3 , 

15.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) வட��5ெத6 3 , 

16.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ெத.�5ெத6 3 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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¢° 
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228 73 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த வட�� க��ட, 

ஆைன�ள,

1.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ஆைன�ள, ெமய�� ேரா9 1 , 

2.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) யாதவ' வட�� ெத6 , 3.ஆைன�ள, 

(வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) ஆைன�ள, ெத.� ஓைட , 4.ஆைன�ள, (வ.கி) 

ஆைன�ள, (ஊ) ைவ5தியலி�க"ர, ேரா9 , 5.ஆைன�ள, (வ.கி) 

ஆைன�ள, (ஊ) ேபா � ஆபd  ெத6 , 6.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, 

(ஊ) ந95ெத6 , 7.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) நாராயணசாமி 

ேகாவ�� ெத6 , 8.ஆைன�ள, (வ.கி) ஆைன�ள, (ஊ) P5தார,ம� 

ேகாவ�� ெத6 , 9.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ெத.� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 74 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த ேம.� க��ட, 

ஆைன�ள,

1.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) க�க� நக' , 2.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ஆைன�ள, அCஜன காலன� , 

3.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ைவ5தியலி�க"ர, , 

4.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) சி�ன,மா)"ர, ேம[' ேமல5ெத6 , 

5.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ேகாவ�� ெத6 , 

6.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) வட�� ேமல5 ெத6 , 7.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ந95ெத6 1 , 8.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) 

கீழ5ெத6 , 9.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ெமய�� ேரா9 , 

10.ஆைன�ள, (ஊ) சி�ன,மா)"ர, கீi' கீழ5ெத6 , 11.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) வட�� ெத6 , 12.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, 

(ஊ) ெத.�ெத6 , 13.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ந95ெத6 , 

14.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 

15.ஆைன�ள,(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) சி�ன,மா)"ர, அCஜன காலன� , 

16.ஆைன�ள, (வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ெத.� ெத6 , 17.ஆைன�ள, 

(வ.கி)ஆைன�ள, (ஊ) ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 75 ஊரா�சி அ8வலக, 

jலக,ஆ' சி சி 

jலகக��ட,, க1ணந�8'

1.க1ணந�['(வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 1 தாமைர��ள, 

ேமல5ெத6 , 2.க1ணந�[' (வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) கீழ5ெத6 , 

3.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 20 தளவாR"ர, , 

4.க1ணந�[' (வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 20 க�மாண��க"ர, , 

5.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 1 சிவ@தியா"ர, , 

6.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 17 பன�ச�ள, , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 76 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள� ஓ9 ேவR@த 

க��ட, ெத.� ப�தி 

க1ணந�['

1.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 20 பன�ச�ள, ேம.� , 

2.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 18க பா நாடா' 

��ய�6;"  ெத.�5ெத6 , 3.க1ணந�[' (வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) 

ப�◌ிளா� 20 ந95ெத6 , 4.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 

20 வட��5ெத6 , 5.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 20 

கீழ5ெத6 , 6.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப�ளா� 18 க பா 

ஆதிதிராவ�ட' ��ய�6;" , 7.க1ணந�[' (வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) 

ப�ளா� 20 க பா ேதவமா' ��ய�6;" (காமரா^நக') , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 77 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ஓ9 ேவR@த 

க��ட, வட�� ப�தி 

க1ணந�['

1.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) வட��5ெத6 , 

2.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) ெத.�5ெத6 , 

3.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) கீழ5ெத6, ேமல5ெத6 , 

4.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) ெசா�கலி�க"ர, , 

5.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) வ��வன,"T' அCசன காலன� , 

6.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) வ��வன,"T' யாதவ' 

��ய�6;" கீc' , 7.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) வ��வன, 

"T' யாதவ' ��ய�6;" ந9g' , 8.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) 

வ��வன, "T' யாதவ' ��ய�6;" ேம[' , 

9.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) த�கய, ெத.Q' , 

10.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) த�கய, வட�Q' , 

11.க1ணந�[' (வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) த�கய, ேம[' , 99.அய�நா9 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 78 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ம5திய  ப�தி 

க பா  க1ணந�['

1.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) க1ணந�[' க பா அCசன 

காலன� , 2.க1ணந�[' (வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) க1ணந�[' க பா 

அCசன காலன� ேம.� , 3.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) 

க1ணந�[' க பா ெமய�� ேரா9 , 4.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' 

(ஊ) ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 5.க1ணந�['(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) 

வ.உ.சி. ெத6 , 6.க1ணந�[' (வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) அைமதி நக' , 

7.க1ணந�['(வ.கி) க1ணந�[' (ஊ) ப   டாண� , 8.க1ணந�[' 

(வ.கி)க1ணந�[' (ஊ) பன�ச �ள, அCசன காலன� , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 79 �.�.�.ஏ. இ,மாlேவ� 

ந9நிைல;ப)ள� ஓ9 ேவR@த 

கிழ�� க��ட, சீேயா�மைல

1.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 ேகாவ��ள,க பா , 

2.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 2 ேகாவா��ள, நாடா' 

��ய�6;" , 3.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 ெத.� ெத6 

, 4.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 Pத� ெத6 , 

5.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 4 க1ணா5தி�ள, , 

6.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ப�றிமைல நாடா' 

��ய�6;" , 7.ேகாவ��ள, (வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ச@ைத 

வட�� ெத6 3வ2 ச@2 , 8.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 

வட�� ெத6 4வ2 ச@2 , 9.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 

ெத.� ெத6 8வ2 ச@2 , 10.ேகாவ��ள,(வ.கி)ேகாவ��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 

ப�றிமைல நாடா' ��ய�6;" கீழ5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 80 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 

ேவR@த க��ட, கிழ�� 

ப�தி ஆல�கிணh 

தி6மலா"ர,

1.ஆல�கின' தி6மலா"ர,(வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா�1 

க)ள��ள,ேரா�9�� கீ:ப�தி , 2.ஆல�கின' 

தி6மலா"ர,(வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 அCசன காலன� , 

3.ஆல�கின' தி6மலா"ர, (வ.கி) ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

வட��5 ெத6 , 4.ஆல�கின' தி6மலா"ர,(வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 2 ந95ெத6%�� கீ:ப�க, கீழ5ெத6 , 5.ஆல�கின' 

தி6மலா"ர, (வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

சP5திரபா1�ய"ர, ேரா9 , 6.ஆல�கின' தி6மலா"ர, (வ.கி) ஆல�கின' 

தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 ேரா�9�� வடப�க, ெத.�ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 81 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி "திய வட�� க��ட, 

கிழ�� ப�தி ஆல�கிணh 

தி6மலா"ர,

1.ஆல�கின' தி6மலா"ர, (வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

ேரா�9�� ெத.�ப�க, ெத.�ெத6 , 2.ஆல�கின' தி6மலா"ர, 

(வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 ெத�ேம.� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 82 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள�ஆ' 

சி சி "திய வட�� க��ட, 

ேம.� ப�தி ஆல�கிணh - 

தி6மலா"ர,

1.ஆல�கின' தி6மலா"ர, (வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) 

வ)ள�ய,மா)"ர, ேரா��.�வட�� , 2.ஆல�கின' 

தி6மலா"ர,(வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) வ)ள�ய,மா)"ர, 

ேரா��.�ெத.� , 3.ஆல�கின' தி6மலா"ர, (வ.கி) ஆல�கின' 

தி6மலா"ர, (ஊ) இ@திரா காலன� ேரா��.� வட�� , 4.ஆல�கின' 

தி6மலா"ர, (வ.கி)ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) இ@திரா காலன� 

ேரா��.� ெத.� , 5.ஆல�கின' தி6மலா"ர, (வ.கி)ஆல�கின' 

தி6மலா"ர, (ஊ) இ@திரா காலன� ஓ�ட�கார� ��ய�6;" ந95ெத6 , 

6.ஆல�கின' தி6மலா"ர,(வ.கி), ஆல�கின' தி6மலா"ர, (ஊ) 

ஓ�ட�கார� ��ய�6;"  ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 83 எ,.இ.எ�.ஜ.எ,.ெதாட�க;ப)ள�

ஆ' சி சி "திய க��ட, 

கா�கைர

1.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா�1 வ�கட," , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 84 எ,.இ.எ�.ஜ.எ,.ெதாட�க;ப)ள�

கிழ�� பாக,  கா�கைர

1.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 2 கா�கைர , 

2.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 கா�கைர 

அCஜனகாலன� , 3.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா�11 

ப)ள�ஹCஜ�காலன� , 4.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) 

ப�ளா� 15 ம6த;ப"ர, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 85 �.�.�.ஏ. 

ெதாட�க;ப)ள�ெமய��  

க��ட, வட��  ப�தி 

நாசேர5 L1டவ�ைள

1.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 L1டவ�ைள 

ப)ள� ெத6 , 2.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 

வ�நாயக'"ர, , 3.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 9 

ெர�கநாத"ர, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 86 �.�.�.ஏ. 

ெதாட�க;ப)ள�ெமய��  

க��ட, ெத.� ப�தி   

நாசேர5 L1டவ�ைள

1.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா�10 2வைர�ள, , 

2.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 10 �,ப�ள,பா9 

வட�� ெத6 , 3.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா�10 

�,ப�ள,பா9 ேமல5ெத6 , 4.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள,(ஊ) 

ப�ளா� 7 �,ப�ள,பா9 மறவ'காலன� கீழ5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 87 �.�.�.ஏ ந9நிைல;ப)ள�ஆ' 

சி சி "திய க��ட, வட�� 

ப�தி ேவ;ப�லா��ள,

1.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ேவ;ப�லா��ள, 

ெத.�, , 2.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 

ேவ;ப�லா��ள, வட�� , 3.ேவ;ப�லா��ள,(வ.கி), ேவ;ப�லா��ள, (ஊ) 

ப�ளா� 12 �,ப�ள,பா9 ெத.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 88 தி6 இ6தய 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெப6��� ேந6 ெத6 , 2.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) அ@ேதான�யா' ேகாவ�� Pத� ச@2 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 89 தி6 இ6தய 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, கிழ��;ப�தி 

காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அ@ேதான�யா' ேகாவ�� ெத6 2வ2 ச@2 

, 2.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அ@ேதன�யா' ேகாவ�� 3வ2 ச@2 , 

3.ெப6���(வ.கி), ெப6��� (ஊ) அ@ேதான�யா' ெமய�� ெத6 , 

4.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ச'ேவாதயா ெத6 , 5.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) காவ�கிணh ெமய�� ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 90 தி6 இ6தய 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட,, காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 3 ெப6�காள�யா"ர, , 

2.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 6 ஆ' சி ப)ள� ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 6  ஆ' சி ச'� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 91 தி6 இ6தய  

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட,, ம5திய அைற 

காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 6 திலக' ெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 6 அCஜன காலன� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 92 "ன�த ப%� 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

வட�� க��ட,, ம5திய 

அைற காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அ,ேப5கா' ெத6 , 2.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) வ�டவ�ைள வட��5ெத6 , 3.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) வ�டவ�ைள ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 93 "ன�த ப%� 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.� க��ட,, ம5திய 

அைற காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அ@ேதான�யா' ேகாவ�� ெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), ெப6��� (ஊ) காவ� கிணh க பா , 

3.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) காமராஜ' ெத6 , 4.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) ெமய�� ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 94 �.�.�.ஏ. ெதாட�க;ப)ள� 

ெத�கிழ�� க��ட, 

அழகியந,ப�"ர,

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அர�மைன ெத6 , 2.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 3.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) 

ெமய��ேரா9 ேம.� , 4.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெமய��ேரா9 1 , 

5.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெமய��ேரா9 Pத� ச@2 , 

6.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெமய��ேரா9 இர1டா, ச@2 , 

7.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெமய��ேரா9 3வ2 ச@2 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 95 �.�.�.ஏ. 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட, ேம.� பாக, 

அழகியந,ப�"ர, காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அழகியந,ப�"ர, , 2.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) கணபதியா"ர, , 3.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) 

ஊரா�சிம�ற அ8வலக ெத6 , 4.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) 

ெச�கமா� ேமல5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 96 ஏ.�.எ�. 

உய'நிைல;ப)ள�ெத.� 

க��ட,, கிழ�� பாக, 

ெபCயநாயகி"ர,

1.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 காவ�கிணh ஜ�m� , 

2.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 த�கசாைல5ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 சி எ  ஐ ச'� ெத6 , 

4.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 ெச��யா'கைட5ெத6 1 , 

5.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 ெச�கமா� கீழ5ெத6 , 

6.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 சி எ  ஐ ச'� Pத�ச@2 , 

7.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 சி எ  ஐ ச'� 2 வ2ச@2 , 

8.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 ெச��யா'கைட ெத6 2 , 

9.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 "T' உ�சிமாள�அ,ம�ெத6 

, 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 97 ஏ.�.எ�. 

உய'நிைல;ப)ள�ெத.� 

க��ட, ம5திய ப�தி 

ெபCயநாயகி"ர,, காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 ப�)ைளயா'ேகாவ�� ெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 சி எ  ஐ ச'� 3வ2 ச@2 , 

3.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 ேதவ�ேகா�ைட5ெத6 , 

4.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 ெபCயநாயகி"ர, 

இ@திராகாலன�ெத6 , 5.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 

காவ�கிணh ெமய��ேரா9 , 6.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 

நாராயணசாமிேகாவ�� ெத6 , 7.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 

9 அ,ம�ேகாவ��ெத6 , 8.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) ப�ளா� 9 

நாராயணசாமி ேகாவ��ேம.� , 9.ெப6���(வ.கி), காவ�கிணh (ஊ) 

ப�ளா� 9  ெபCயநாயகி"ர, ெமய��ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 98 ஏ.�.எ�.உய'நிைல;ப)ள� ஆ' 

சி சி ெத.� க��ட, ேம.� 

ப�தி, ெபCயநாயகி"ர,, 

காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெப6மா) ச�னதி ேமல5ெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெல;ைப ��ய�6;" கீழ5ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) நாராயண Lவாமி ேகாவ�� ெத6 , 

4.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 99 ஏ.�.எ�. 

ெதாட�க;ப)ள�கிழ�� 

க��ட,, ெத.� ப�தி, 

ெபCயநாயகி"ர,, காவ�கிணh

1.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) சி.எ .ஐ ேகாவ�� ெத6 1 , 

2.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ெல;ைப ��ய�6;" ஓைட5ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), ெப6���(ஊ) ச�ன�யாசி ெத6 , 4.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) சி.எ .ஐ ேகாவ�� ெத6 2 , 5.ெப6���(வ.கி), 

ெப6���(ஊ) ெல;ைப ��ய�6;" ேமல5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 100 ேந6 ேதசிய 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

ெத.� க��ட, கிழ�� ப�தி 

வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ெசப தியா'ேகாய��ெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) அ@ேதான�யா'ேகாய��ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) மCயசி�க"ர, , 4.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) க�ைடய� ேதா�ட, , 5.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) ெஜயப�ரகா ெத6 , 6.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, 

(ஊ) ப�களா ெத6 , 7.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள,(ஊ) பஜா' ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 101 ேந6 ேதசிய 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.� க��ட, ம5திய ப�தி 

வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ெத.�மா'�க�ெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ச�னதி ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 102 "ன�த ெதரசா) 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட,, ெத.� 

ப�தி,வட�க��ள,,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 4 �6ச� ெத6வ�� கீ:பாக, 

, 2.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 நாடக ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 ச@தி�கிணh ெத6 , 

4.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா�14 வட�க��ள, ஓைடெத6 , 

5.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 14 வட�க��ள, ெத.�ெத6 

, 6.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 14  ெத.� ஓைட ெத6 , 

7.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 14 கிளா��ள, , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப�க, எ1 : 31 of 90



38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 103 ேந6 ேதசிய 

ேம�நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட, வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) n7ேசாைல5ெத6 1 , 

2.ெப6���(வ.கி), வட�க� �ள, (ஊ) n7ேசாைல5ெத6 2 , 

3.ெப6���(வ.கி), வட�க� �ள, (ஊ) ைப;ப�5ெத6 , 4.ெப6���(வ.கி), 

வட�க� �ள, (ஊ) ராஜா வட�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 104 ேந6 ேதசிய 

ேம�நிைல;ப)ள�வடகிழ�� 

க��ட, ெத.� ப�தி 

வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க� �ள, (ஊ) 2,பாபd  ெத6 , 2.ெப6���(வ.கி), 

வட�க� �ள, (ஊ) ேந6 ெத6 , 3.ெப6���(வ.கி), வட�க� �ள, (ஊ) 

ராதா"ர, ெமய�� ேரா9 , 4.ெப6���(வ.கி), வட�க� �ள, (ஊ) 

வட��பஜா' 1 , 5.ெப6���(வ.கி), வட�க� �ள, (ஊ) மX� மா'�ெக� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 105 "ன�த ெதரசா) 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சிசி 

வட�� க��ட, ேம.� 

ப�தி,வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) த�கசாைல ெத6 , 2.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) வட�க��ள, ராஜாகிணh  ம.h, ச@2 , 

3.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ெத.� ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 

4.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ெத.� பஜா' , 5.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) க�ேசC ெத6 , 6.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) 

ெத.�ரதவ Jதி , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 106 "ன�த ெதரசா) 

ேம�நிைல;ப)ள�ேம.� 

ம5திய க��ட, வட�� ப�தி 

வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ெகா�Lப�)ைளெத6 , 

2.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) 85தர�மிச� ெத6 , 

3.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) காேல^ ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 107 "ன�த ெதரசா) 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட, வட�� ப�தி 

,வட�க��ள,

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ச�� நக' , 2.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) ப நிைலய, 1வ2 ெத6 , 3.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) ப நிைலய, 2வ2 ெத6 , 4.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) ஜா'ஜியா' ேகாவ��ெத6 , 5.ெப6���(வ.கி), 

வட�க��ள, (ஊ) வச@த"ர, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 108 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�ஓ�9� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

,மாடநாடா' ��ய�6;"

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 16 "திய,"5T' , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 109 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�ஓ�9�க��ட,

 கிழ�� ப�தி , மாடநாடா' 

��ய�6;"

1.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 17 மாடநாடா' ��ய�6;" , 

2.ெப6���(வ.கி), வட�க��ள, (ஊ) ப�ளா� 18 கி6aணா"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 110 எ,.இ.எ�.ஐ.எ,. 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.� 

க��ட, வட��ப�தி 

தன�க'�ள,,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா�1 ெப5தெர�க"ர, , 

2.தன�க'�ள,(வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 1 ெப5தெர�க"ர, காலன� , 

3.தன�க'�ள,(வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 1ரம�ச@திரா நக' , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 111 எ,.இ.எ�.ஐ.எ,. 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.� 

க��ட, ெத.� ப�தி 

தன�க'�ள,,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 1 தன�க'�ள, 

ேமல5ெத6 , 2.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 1 

தன�க'�ள, கீழ5ெத6 , 3.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 1 

மாண��க, "T' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 112 அரL உய'நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி ேம.� க��ட, ெத.� 

பாக, வட�� ப�தி, 

ேகாலியா��ள,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ேகாலியா��ள, கீழ5ெத6 , 

2.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ந�கேனC 2 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 113 அரL உய'நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி ேம.� க��ட, ெத.� 

ப�தி ேகாலியா��ள,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ேகாலியா��ள, ேமல5ெத6 , 

2.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ேகாலியா��ள,  ெத.�5ெத6 , 

3.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ந�கேனC 1 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 114 "ன�த ெபன��� 

ந9நிைல;ப)ள�  வட�� 

க��ட, ேம.�  ப�தி 

ப5திநாத"ர,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 12 சிவL;ப�ரமண�ய"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 115 "ன�த ெபன��� 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

வட�� க��ட,ம5திய  ப�தி 

ப5திநாத"ர,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 12 சிவL;ப�ரமண�ய"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 116 "ன�த ெபன��� 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

வட�� க��ட, ேம.� ப�தி 

ப5திநாத"ர,

1.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா�11 ப5திநாத"ர, , 

2.தன�க'�ள, (வ.கி), தன�க'�ள, (ஊ) ப�ளா� 9 ப)ளவ�ைள , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 117 எ,.இ.எ�.ஐ.எ, 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

,அ,பலவான"ர,

1.பழg'(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) இர�ச1ய ேசைனேகாவ�� ெத6 , 

2.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 118 எ,.இ.எ�.ஐ.எ, 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட,, கிழ�� ப�தி, 

அ,பலவான"ர,

1.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) பா�ப1ைண ெத6 , 2.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள, (ஊ) வ�டாரகா5தா� ேகாவ�� ெத6 , 3.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள, (ஊ) வட��ெத6 , 4.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) 

ப)ள��Qட5ெத6 , 5.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) கைலஞ' நக' , 

6.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) பண��க' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 119 "ன�த சேவCயா' 

2வ�க;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, ஆவைர�ள,

1.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) வட�� ெத6 , 2.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள, (ஊ) காமராஜ' ெத6 , 3.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) 

"T' சாைல , 4.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 

5.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ப)ள�5ெத6 , 6.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள, (ஊ) ச@தி ெத6 , 7.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) 

காண�யா) ெத6 , 8.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ப)ள��Qட5ெத6 , 

9.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) கைலவான' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 120 மா'5தா1ட, இ@2 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட, வட�� ப�தி, 

ஆவைர�ள,

1.பழg'(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ேரா��.� ேம�"ற, ெத6 , 2.பழg' 

(வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) ேரா��.� கீ:"ற, ெத6 , 3.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) ப7சாய52 ெத6 , 4.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) 

மா'�ெக� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 121 மா'5தா1ட, இ@2 

ெதாட�க;ப)ள� ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட, ெத.� ப�தி 

ஆவைர�ள,

1.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) பா�கிய வ�ைள ெத6 , 2.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) வ�நாயக' ைர மி� ெத6 , 3.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) ெச,ப��ள, ேரா��.� ெத.� ெத6 , 4.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) அ7Lவ J�9 Lவாமி ேகாவ�� ெத6 , 5.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) நாராயண Lவாமி ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 122 மா'5தா1ட, இ@2 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

வட�� க��ட, ஆவைர�ள,

1.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 சிவஞான"ர, , 2.பழg' 

(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 "T' , 3.பழg'(வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) ப�ளா� 7 o.�.o.எ.ேகாவ��ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 123 �.�.�.ஏ. ெதாட�க;ப)ள�ஆ' 

சி சி ப�ரதான க��ட,, 

ெச,ப��ள,

1.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) வட�க��ள, அட�கா'�ள, 

ேரா��.� வட�� , 2.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) ப)ள�வாச� ெத6 , 

3.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) ப)ள��Qட5ெத6 , 4.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) ஆவைர��ள, ேரா��.� ெத.� ெத6 , 5.பழg' 

(வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) மதகேனC ேரா��.� ேம.� , 6.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) மதகேனC ேரா��.� கிழ�� , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 124 இ@2 ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட,, 

ப�)ைளயா'��ய�6;"

1.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) ெச,ப��ள, சித,பரா"ர, ேரா��.� 

வட�� , 2.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) வட�� வ�ைள ெத6 , 

3.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) P5தார,ம� ேகாவ�� ெத6 , 4.பழg' 

(வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ) ெத.� வ�ைள ெத6 , 5.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) நாராயண சாமி ேகாவ�� ெத6 , 6.பழg' (வ.கி), 

ஆவைர��ள,(ஊ) ந95ெத6 , 7.பழg' (வ.கி), ஆவைர��ள,(ஊ)பழg' 

கீழவ�ைள5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 125 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.� ப�தி 

மதகேனC

1.பழg'(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ெமய��ேரா��.� ேம.� , 

2.பழg'(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ச52ண%ைமய, ேம.� , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 126 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�"திய கிழ�� 

க��ட,ெத.� ப�தி  

மதகேனC

1.பழg'(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) P5தார,ம�ேகாவ�� ெத6 , 

2.பழg'(வ.கி), ஆவைர��ள, (ஊ) ஊர�வாR ெமாழி ேரா��.� வட�� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 127 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி ப�ரதானக��ட,,கிழ�� 

ப�தி பழg'.

1.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) க�ன�யா�மC ேரா��.� ேம.� , 

2.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) ந,ப��ைக ப%�ேடஷ� , 3.பழg'(வ.கி), பழg' 

(ஊ) ேமல5ெத6 , 4.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) ெத.�5ெத6 , 5.பழg'(வ.கி), 

பழg' (ஊ) வட��5ெத6 , 6.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) சிவ� ேகாவ�8�� 

ேம.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 128 அரL ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி கிழ�� க��ட,, வட�� 

ப�தி , பழg'

1.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) "தியகாலன� , 2.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) 

ெத;ப��ள5ெத6 , 3.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) சிவ� ேகாவ�� ெத6 , 

4.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) கீழ5ெத6 , 5.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) 

ப)ள�ெத6 , 6.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) அரL உய'நிைல ப)ள� ேரா��.� 

கிழ�� , 7.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) ேமல5ெத6 , 8.பழg'(வ.கி), பழg' 

(ஊ) வட��5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 129 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

வட�� க��ட, பழg'

1.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) அ,ம�ேகாவ�8�� வட�� , 2.பழg'(வ.கி), 

பழg' (ஊ) அ,ம�ேகாவ�8�� ேம.� , 3.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) 

அ,ம�ேகாவ�8��  ெத.� , 4.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) வட�� 

ப)ள��Qட5ெத6 , 5.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) வட��காலன� , 

6.பழg'(வ.கி), பழg'(ஊ) காலன� ெத.� , 7.பழg' (வ.கி), பழg' (ஊ) 

ெத.� ப)ள��Qட5ெத6 , 8.பழg'(வ.கி), பழg' (ஊ) ெத.� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 130 �.�.�.ஏ.  ந9நிைல;ப)ள� 

ெமய��  க��ட, ேம.� 

ப�தி, சித,பரா"ர,, 

யா�ேகா"ர,

1.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா"ர, (ஊ) ப�ளா�1 பழg' 

மாற��ள,ேரா��.� ெத.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 131 �.�.�.ஏ. ந9நிைல;ப)ள� 

ெமய��  க��ட, கிழ��  

ப�தி, சித,பரா"ர,, 

யா�ேகா"ர,

1.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா"ர, (ஊ) ப�ளா�1 பழg' 

மாற��ள,ேரா��.� ெத.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 132 �.�.�.ஏ. 

உய'நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட, ம5திய ப�தி, 

சித,பரா"ர,, யா�ேகா"ர,

1.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா""ர, (ஊ) ப�ளா� 4 

மாற��ள,ேரா��.� வட�� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 133 �.�.�.ஏ. 

உய'நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட,, வட�� ப�தி, 

சித,பரா"ர,, யா�ேகா"ர,.

1.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா"ர, (ஊ) 

ச�கணா"ர,ேரா��.�ேம.� , 2.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா"ர, 

(ஊ) ச�கணா"ர, ேரா��.� கிழ�� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 134 �.�.�.ஏ. 

உய'நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட, ெத.� ப�தி, 

சித,பரா"ர,, யா�ேகா"ர,.

1.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா""ர, (ஊ) கீழஅ,ம�ேகாவ��ெத6 , 

2.பழg' (வ.கி), சித,பர"ர, யா�ேகா""ர, (ஊ) சி.எ .ஐ 

ேகாவ�8��ெத.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 135 இ@2 ெதாட�க;ப)ள�  மதிய 

ச52ண% ைமய, 

ஊர�வாRெமாழி

1.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 1 ஊர�வாRெமாழி 

அCசன காலன� , 2.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 2 

ஊர�வாRெமாழி , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 136 இ@2 ெதாட�க;ப)ள� ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

ஊர�வாRெமாழி

1.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 3 அட�கா' �ள, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 137 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.� ப�தி 

அழகேநC

1.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ந9அCசனகாலன� , 

2.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 9 கீழ L;ரமண�ய"ர, , 

3.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 8 ேமல 

L;ப�ரமண�ய"ர, , 4.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 10 

ந9 அCஜன காலன� , 5.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 10 

அCஜன காலன� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 138 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள� ெத.� 

க��ட, ெசௗ@திரலி�க"ர,

1.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 4 கிளா��ள, , 

2.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 6 ச1Pகா"ர, , 

3.அட�கா'�ள, (வ.கி), அட�கா'�ள, (ஊ) ப�ளா� 7 ெசௗ@திரலி�க"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 139 அரL ெதாட�க; ப)ள� ெத.� 

க��ட, கிழ�� ப�தி ெத.� 

க6��ள,

1.க6��ள, (வ.கி), க6��ள, (ஊ) ப�ளா�1 க6��ள, க பா%�� 

வட�� , 2.க6��ள, (வ.கி), க6��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 க6��ள, காலன� 

ெத6 , 3.க6��ள, (வ.கி),க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 க6��ள, வட�� 

�ள5த�கைர ெத6 , 4.க6��ள, (வ.கி), க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 

க6��ள, க பா வட�� , 5.க6��ள, (வ.கி), க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 

ச5திர5ெத6 , 6.க6��ள, (வ.கி), க6��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 

க�ன�ப�)ைளயா' ேகாய�� ெத6 , 7.க6��ள, (வ.கி) க6��ள, (ஊ) 

ப�ளா� 1 வா�ட' ேட�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 140 அரL ெதாட�க; ப)ள�ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி ெத.� 

க6��ள,

1.க6��ள, (வ.கி), க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 மாடசாமி ேகாய�� ெத6 , 

2.க6��ள, (வ.கி),  க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 ெத.�5 ெத6 , 3.க6��ள, 

(வ.கி),  க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 சிவ� ேகாய�� ெத6 , 4.க6��ள, 

(வ.கி),  க6��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 ப)ள��Qட5ெத6 , 5.க6��ள, (வ.கி), 

க6��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 உமி�கிணh5 ெத6 , 6.க6��ள, (வ.கி), 

க6��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 ஆலq�95ெத6 , 7.க6��ள, (வ.கி),  

க6��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 Lடைலமாடசாமி ேகாய�� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 141 இ@2 ந9நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

ச�கனா"ர,

1.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ெபா�ட�"T' , 

2.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ெமய�� ேரா9 வட�� , 

3.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ஆ ப5திC ெத6 , 

4.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 பர,ப� �ள, , 

5.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ப)ள��Qட5ெத6 , 

6.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 கிழ��5ெத6 , 

7.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 நாடா' ெத6 , 

8.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 இ@திரா காலன� , 

9.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 வட�க5திய' 

ேகாவ�� ெத6 , 10.கr��ள, (வ.கி), ெத.� கr��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 

அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 142 இ@2 ந9நிைல;ப)ள�கிழ�� 

க��ட, ச�கனா"ர,

1.க6��ள, (வ.கி), ெத.�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 ப)ள��Qட5ெத6 , 

2.க6��ள,(வ.கி), ெத.�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 அ,ம� ேகாவ�� ெத6 

, 3.க6��ள, (வ.கி), ெத.�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 ப7சாய52 ெத6 , 

4.க6��ள, (வ.கி), க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 இ@திரா காலன� , 

5.க6��ள, (வ.கி), ெத.�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 ெத.� ெத6 , 

6.க6��ள, (வ.கி), ெத.�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 ெபCய�ள, அCசன 

காலன� , 7.க6��ள, (வ.கி), ெத.�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 ெசா�கேனC 

அCசன காலன� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட, கிழ�� ப�தி 

மாட�ப�)ைள த'ம,

1.ெலவ�7சி"ர,(வ.கி),  ெலவ�7சி"ர, (ஊ) க�யாண ம1டபெத6வ�.� 

ேம.� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ைகலாச"ர, 

சா தா�ேகாவ�� ேம.�ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 144 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

மாட�ப�)ைளத'ம,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) Lடைலேகாவ�� ேம.�5ெத6 , 

2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) சா தா�ேகாவ��ேம.�ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 145 "ன�த அ�னா) 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

இரஜகி6aணா"ர,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 ைகலாச"ர, 

அCசனகாலன� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

இரஜகி6aணா"ர, ெத.�ரதவ Jதி , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 146 "ன�த அ�னா) 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, கிழ�� ப�தி 

இரஜகி6aணா"ர,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 கிழரதவ Jதி , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 147 எ�.எ,. 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட, வட�� ப�தி 

ெலவ�7சி"ர,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 க6��ள, மஜராவ�� 

ெத.� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 நC;பாைற 

அCசன காலன� , 3.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 

சாைல;"T' வ� வநாத"ர, , 4.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 8 சாைல;"T' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 148 எ�.எ,. ந9நிைல;ப)ள� 

ப�ரதான க��ட, ெத.� 

ப�தி ெலவ�7சி"ர,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 9 சிவைனசா� 

��ய�6;" , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 149 எ�.எ,. ந9நிைல;ப)ள� 

ப�ரதான க��ட, ம5திய 

ப�தி, ெலவ�7சி"ர,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா�10 ெலவ�7சி"ர, க பா , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 150 இ@2 

ேம�நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட, ெத.� ப�தி, 

க�ன��ள,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா�13 மிஷ�வ�ைள , 

2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 14 அ,ம�ேகாவ�� 

ேம.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 151 இ@2 

ேம�நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட, வட�� ப�தி, 

க�ன��ள,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா�14 க1ண��ள, 

மஜராேகாய�� ேம.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 152 எ�.எ,. 

ந9நிைல;ப)ள�ம5திய ப�தி, 

க�ன��ள,

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா�15 க�ன��ள, 

மஜராவ�� ேகாய�8�� வடகிழ�� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 15  ச@தி ெத6 , 3.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 16 க�ன��ள, மஜாராவ�� ேகாவ�� ெத.� , 4.ெலவ�7சி"ர, 

(வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 ஈ5த�கா9 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 153 "ன�த வள� 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, ேம.� ப�தி, 

Q�ட;"ள�

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 21 Q�ட;"ள� "திய 

காலன� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) Lனாமி��ய�6;" , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 154 "ன�த வள� 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, கிழ�� ப�தி 

Q�ட;"ள�

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 17 ப�களாெத6 

Q�ட;"ள� மஜரா , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 18 

ேவத�ேகாவ�� கிழ��ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 155 "ன�த வள� 

ெதாட�க;ப)ள�ெத� கிழ�� 

க��ட, வட�� ப�தி 

Q�ட;"ள�

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா�12 வட�� க�ன��ள, 

அCசன காலன� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 19 

ேவத� ேகாய�8�� ேம.� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 156 "ன�த வள� 

ெதாட�க;ப)ள�ெத� கிழ�� 

க��ட, ெத.� ப�தி 

Q�ட;"ள�

1.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 20 Q�ட;"ள� "திய 

காலன� , 2.ெலவ�7சி"ர, (வ.கி), ெலவ�7சி"ர, (ஊ) ப�ளா� 20 வட��ெத6 

, 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 157 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�கிழ�� 

க��ட, "2மைன ெச���ள,

1.ெச���ள,(வ.கி),  ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 1 "2மைன வட�Q' , 

2.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 2 "2மைன ெத.Q' , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 158 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�வட�� 

க��ட, "2மைன ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 3 "2மைன ெத.Q' ெத.�  

ெத6 , 2.ெச���ள, (வ.கி),ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 3 ப)ள��Qட, ெத6 , 

3.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 3 ெத.� ெத6 , 4.ெச���ள, 

(வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 3 காமரா^ ெத6 , 5.ெச���ள, (வ.கி), 

ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 3 வட��5 ெத6 , 6.ெச���ள, (வ.கி), 

ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 3 ேம.� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 159 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ம5தியக��ட

, கிழ�� பாக, ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 5 க பா P5தார,ம� 

ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 160 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ம5தியக��ட

, ேம.�ப�தி ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 4 ெச���ள, ப)ள�வாச� 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 161 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ம5திய 

க��ட, ம5திய 

ப�தி,ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 8  அsவ�ஜR நகCய, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 162 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட, கிழ��ப�தி, 

ெச���ள,,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 8  அsவ�ஜR நகCய, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 163 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ெத.� 

க��ட, ேம.� ப�தி, 

ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 8 க பா கீழ5ெத6 கத% 

எ1 1-200 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 164 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ெத� 

கிழ�� க��ட, வட�� ப�தி 

ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 8 க பா கீழ5ெத6 கத% 

எ1 201�� ேமேல , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 165 அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட, கிழ�� ப�தி 

ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 6 க பா q'5தி�ேகாய�� 

ெத6 , 2.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 7 க பா 

P5தார,ம�ேகாவ�� ெத6 கீ:பாக, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 166 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட,, கிழ�� ப�தி, 

ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச����ள, (ஊ) ப�ளா� 9 க பா மிஷ� வ�ைள , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 167 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�ெத.� 

க��ட,, ேம.� ப�தி, 

ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச����ள, (ஊ) ப�ளா� 11   _ெர�கநாராயண"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 168 ெசௗ@திரபா1�யனா' 

மழைலய' ம.h, 

ஆர,ப;ப)ள�ப�ரதான க��ட, 

கிழ�� ப�தி ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச����ள, (ஊ) ப�ளா�10 க பா மிஷ� வ�ைள 

ேம[' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 169 ெசௗ@திரபா1�யனா' 

மழைலய' ம.h, 

ஆர,ப;ப)ள�ப�ரதான க��ட, 

ேம.�  ப�தி ெச���ள,

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச����ள, (ஊ) ப�ளா� 10 அRய;ப� நக' , 

2.ெச���ள, (வ.கி), ெச����ள, (ஊ) ப�ளா� 10 தி6�ெச@T' 

க�ன�யா�மC ெத6 , 3.ெச���ள, (வ.கி), ெச����ள, (ஊ) ப�ளா� 10 

மி�ேக� ஆ1டவ' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 170 "ன�த சேவCயா' 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, வட�� ப�தி, 

ெப6மண�

1.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா�13 ெப6மண� ெத.� ெத6 , 

2.ெச���ள,(வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 13ேம.� ெத6 1 , 

3.ெச���ள, (வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 12 ெப6மண�  வட�� ெத6 

, 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 171 "ன�த சேவCயா' 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட, ெத.� ப�தி, 

ெப6மண�

1.ெச���ள,(வ.கி),ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 13வட�� ெத6 , 

2.ெச���ள,(வ.கி), ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 13ேம.� ெத6 2 , 

3.ெச���ள, (வ.கி),ெச���ள, (ஊ) ப�ளா� 13 ந95ெத6 , 4.ெச���ள, 

(ஊ) ப�ளா�-13 ேமல5ெத62 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 172 _�5தால, ஞாபகா'5த 

ந9நிைல;ப)ள�ம5திய ப�தி 

இ6�க�2ைற

1.இ6�க� 2ைற(வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 4 பைனவ�ைள , 

2.இ6�க� 2ைற(வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 5 வ1ணா��ள, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 173 இ@2 

உய'நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

ஊர�வாRெமாழி

1.இ6�க� 2ைற(வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 1 காலன� ெத6 , 

2.இ6�க� 2ைற (வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா�1 நாடா' ெத6 , 

3.இ6�க� 2ைற(வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 2 க�யாண�"ர, , 

4.இ6�க� 2ைற(வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 3 நம�சி�ள, காலன� 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 174 _�5தால, ஞாபகா'5த 

ந9நிைல;ப)ள�கிழ��ப�தி 

இ6�க�2ைற

1.இ6�க� 2ைற (வ.கி), இ6�க� 2ைர (ஊ) ப�ளா� 6 க பா கீழ5ெத6 , 

2.இ6�க� 2ைற(வ.கி),இ6�க� 2ைர (ஊ) ப�ளா� 6 காலன� ெத6 , 

3.இ6�க� 2ைற(வ.கி),இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 7 க பா ேமல5ெத6 , 

4.இ6�க� 2ைற(வ.கி), இ6�க� 2ைற((ஊ) ப�ளா� 8 அCசன காலன� , 

5.இ6�க� 2ைற (வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) ப�ளா� 9 ேகானா'�ள, 

அCசன காலன� , 6.இ6�க� 2ைற (வ.கி), இ6�க� 2ைற(ஊ) ப�ளா� 10 

ெபா�னா'�ள, அCசன காலன� , 7.இ6�க� 2ைற (வ.கி), இ6�க� 

2ைற(ஊ) ப�ளா� 11 ப7ச� , 8.இ6�க� 2ைற (வ.கி), இ6�க� 2ைற (ஊ) 

ப�ளா� 12 ெகா5த��ள, அCசன காலன� , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 175 இர�சண�ய ேசைன 

ெதாட�க;ப)ள�ச�கேனC

1.இ6�க�2ைற(வ.கி), இ6�க�2ைற(ஊ) ப�ளா� 16 "�லம�கள, , 

2.இ6�க�2ைர (வ.கி),  இ6�க�2ைர (ஊ) ப�ளா� 17 ேவ;ப�பா9 அCசன 

காலன� , 3.இ6�க�2ைற (வ.கி), இ6�க�2ைற(ஊ) ப�ளா� 19 பைனவ�ைள 

அCசன காலன� , 4.இ6�க�2ைற (வ.கி), இ6�க�2ைற (ஊ) ப�ளா� 20 

ச�கேனC அCசனகாலன� , 5.இ6�க�2ைற (வ.கி), இ6�க�2ைற(ஊ) 

ப�ளா� 21 ச�கேனCக பா , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

228 176 "ன�த அலாசிய  

ேம�நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட,, கிழ�� ப�தி, ஹா� 

எ1. 4 ெத.�க)ள��ள,

1.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 

திைரஅர�கெத6 , 2.ெத.� க)ள��ள,  (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) 

ப�ளா� 6  அ@ேதாண�யா' ேகாவ�� வட�� ெத6 , 3.ெத.� க)ள��ள, 

(வ,.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11  n7ேசாைலெத6 , 4.ெத.� 

க)ள��ள,  (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11அ@ேதாண�யா' 

ேகாவ�� ேமலரதவ Jதி ெத6 , 5.ெத.� க)ள��ள,  (வ.கி), ெத.� 

க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 மாேனஜ'ெத6 , 6.ெத.� க)ள��ள,  (வ.கி), 

ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 ஓைட5ெத6 , 7.ெத.� க)ள��ள, 

(வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 அ1ணாவ Jதி , 8.ெத.� 

க)ள��ள,  (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 அ@ேதாண�யா' 

ேகாவ�� கீழரதவ Jதி ெத6 , 9.ெத.� க)ள��ள,  (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, 

(ஊ) ப�ளா� 11 அ@ேதாண�யா' ேகாவ�� ெத6 , 10.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), 

ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 ெபா��கைடெத6 , 11.ெத.� க)ள��ள, 

(வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 பாரதி ெத6 , 12.ெத.� 

க)ள��ள,  (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) பாரதிெத.�ெத6 , 13.ெத.� 

க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ச@தனமாCய,ம�ேகாவ��ெத6 

, 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 177 "ன�த அலாசிய  

ேம�நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட,, "2 ஹா�எ1.10 

ெத.�க)ள��ள,

1.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 வட��ரத 

வ Jதி , 2.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 

இ�ல5தா' ெத6 , 3.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி),ெத.� க)ள��ள, (ஊ) 

ப�ளா� 7 ெச�வ� ெத6 , 4.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, 

(ஊ) ப�ளா� 12 ேமல�க)ள���ள, ெத6 , 5.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), 

ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 12  இல�காமண� ெத6 , 6.ெத.� 

க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா�13 வட�� ம1டல,பா9 

, 7.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 13 

வ1டல,பா9 , 8.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 

13 ேதைர�ள, அCஜன காலன� , 9.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� 

க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 13 ேதைர�ள, யாதவ' ��ய�6;" , 10.ெத.� 

க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 ந9 ஆh"ள� , 

11.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 1  ெத.� 

ஆh"ள� , 12.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 

பாரதிெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 178 "ன�த அலாசிய  

ேம�நிைல;ப)ள�வட�� 

பாக, ேம.�க��ட, 

ஹா�எ1 13 

ெத.�க)ள��ள,

1.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 4 அ,ம� 

ேகாய�� ெத6 , 2.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� க)ள���ள, (ஊ) 

வ)ள�/' தி6�ெச@T'ேரா9 , 3.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� 

க)ள���ள, (ஊ) யாதவ' ந95ெத6 , 4.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� 

க)ள���ள, (ஊ) யாதவ' ெத6 , 5.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� 

க)ள���ள, (ஊ) ஆh"ள�ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
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228 179 "ன�த அலாசிய  

ேம�நிைல;ப)ள�ெத.� 

பாக, ேம.�க��ட, 

ஹா�எ1 14 

ெத.�க)ள��ள,

1.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� க)ள���ள, (ஊ) ப�ளா� 10 

வட��ரதவ Jதிகீழ5ெத6 , 2.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� க)ள���ள, 

(ஊ) ப�ளா�10 சிhமல'ெத6 , 3.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி).ெத.� 

க)ள���ள, (ஊ) கா@தி வ Jதி , 4.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� 

க)ள���ள, (ஊ) ப�ளா� 10 ப�ரா�சி ப�ேள ெத6 , 5.ெத.� 

க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� க)ள���ள, (ஊ) ப�ளா� 10 பால' 

ப�ேள ெத6 , 6.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� க)ள���ள, (ஊ) 

ப�ளா� 10 ஆன@தபவ� வ Jதி , 7.ெத.� க)ள���ள, (வ.கி), ெத.� 

க)ள���ள, (ஊ) ப�ளா� 10 ெசௗ@திரபா1�ய"ர,ேரா9 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 180 "ன�த அலாசிய  

ந9நிைல;ப)ள�பைழயக��ட,

 ெத.� ப�தி 

ெத.�க)ள��ள,

1.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா� 8  மா'�ெக� 

ெத6 , 2.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ளா�  8 

ெதா.உ.ச.காலண� , 3.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) 

ப�களா ெத6 , 4.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ேமல 

ரத வ Jதி , 5.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) நவமண� 

ெத6 , 6.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) "ன�த மி�ேக� 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
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228 181 "ன�த அலாசிய  

ந9நிைல;ப)ள�"திய க��ட, 

வட�� ப�தி 

ெத.�க)ள��ள,

1.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) மைல வ Jதி ெத6 , 

2.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) மைல வ Jதி ெத6 , 

3.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ஆன@த பவன வ Jதி , 

4.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) பால' ப�ேள  ெத6 , 

5.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ப�ரா7சி  ப�ேள  

ெத6 , 6.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) கா@தி ெத6 , 

7.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) "ன�த மி�ேக� ெத6 , 

8.ெத.� க)ள��ள, (வ.கி), ெத.� க)ள��ள, (ஊ) ெத.� ரத வ Jதி , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 182 "ன�த அலாசிய  

ந9நிைல;ப)ள�ேம.�க��ட,

 வட�� ப�தி 

ெசௗ@திரபா1�ய"ர,

1.ெசௗ@திரபா1�ய"ர, (வ.கி), ெசௗ@திரபா1�ய"ர, (ஊ) ப�ளா�1 

கிறி 2வ ேகாவ�� ெத6 (வட��) , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 183 "ன�த அலாசிய  

ந9நிைல;ப)ள�ெத.� 

க��ட,  

ெசௗ@திரபா1�ய"ர,

1.ெசௗ@திரபா1�ய"ர, (வ.கி), ெசௗ@திரபா1�ய"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

கிறி தவ ேகாவ�� ெத6 (ெத.�) , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 184 சீமா��ய,மா) P5த,மா) 

ெர��யா' அரL 

ேம�நிைல;ப)ள�ப�தான 

க��ட, கிழ��;ப�தி 

சqகெர�க"ர,

1.சqகெர�க"ர, (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா�1 வட�� அCஜன 

காலன� , 2.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 

Pத�ெத6 , 3.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 

இர1டாவ2 ெத6 , 4.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 

1 q�றாவ2 ெத6 , 5.சqகெர�க"ர, (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 

நா�காவ2 ெத6 , 6.சqகெர�க"ர, (வ.கி),  சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 

ஐ@தாவ2 ெத6 , 7.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 

ஏழாவ2 ெத6 , 8.சqகெர�க"ர, (வ.கி),சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

க பா ப5திரகாள� அ,ம� ெத6 , 9.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), 

சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 ந95ெத6 (ேம.�) , 10.சqகெர�க"ர, (வ.கி), 

சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 ெப6மா) ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 185 சீமா��ய,மா) P5த,மா) 

ெர��யா' அரL 

ேம�நிைல;ப)ள�கிழ�� 

க��ட, ம5திய ப�தி 

சqகெர�க"ர,

1.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 nத5தா� ேகாவ�� 

ெத6 , 2.சqகெர�க"ர,  (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 nத5தா� 

ேகாவ�� ெத6 , 3.சqகெர�க"ர, (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 

பைழயேபா �ஆபd ெத6 , 4.சqகெர�க"ர, (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 4 ப�)ைளயா'ேகாவ�� ெத6 , 5.சqகெர�க"ர, (வ.கி), 

சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 ந95ெத6 , 6.சqகெர�க"ர, (வ.கி), 

சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 யாதவ' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 186 சீமா��ய,மா) P5த,மா) 

ெர��யா' அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட, ம5திய ப�தி,  

சqகெர�க"ர,

1.சqக ெர�க"ர, (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 சqக ெர�க"ர, 

ேரா��.� ெத.� , 2.சqக ெர�க"ர, (வ.கி) சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 

7 ெத.� அCஜன காலன� , 3.சqக ெர�க"ர,  (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 14 ெத.�5ெத6(ெத.Q') , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 187 சீமா��ய,மா) P5த,மா) 

ெர��யா' அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட, வட�� ப�தி,  

சqகெர�க"ர,

1.சqக ெர�க"ர, (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 சி�கார5 ேதா;" , 

2.சqக ெர�க"ர, (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 14 ஈன� ��ய�6;" 

, 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 188 "ன�த ேஜாச; 

ெதாட�க;ப)ள�கிழ�� பாக, 

"2�க��ட, "2��ய�6;" 

சqகெர�க"ர,

1.சqக ெர�க"ர, (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா�11 "2���ய�6;" , 

2.சqகெர�க"ர, ( வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா�11 "2���ய�6;"  2 , 

3.சqக ெர�க"ர,  (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா�11 "2���ய�6;"  

3 , 4.சqக ெர�க"ர, (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 11 

"2���ய�6;"  4 , 5.சqகெர�க"ர, ( வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 

15 P52நாடா' ��ய�6;" , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 189 "ன�த ேஜாச; 

ெதாட�க;ப)ள�"திய க��ட, 

ேம.� ப�தி "2��ய�6;" 

சqகெர�க"ர,

1.சqகெர�க"ர, (வ.கி), சqகெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 12 2ைர��ய�6;" , 

2.சqக ெர�க"ர, (வ.கி), சqக ெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 qல�கா9 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 190 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந9நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட, ேம.� ப�தி 

சீலா5தி�ள,

1.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 �,ப��ள, க பா , 

2.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 2 �,ப��ள, ந9g' , 

3.�,ப��ள, (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 �,ப��ள, ெத.Q' , 

4.�,ப��ள, (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 4 தி6நாராயண"ர, , 

5.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 சீலா5தி�ள, வட�� ெத6 

ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 191 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.� க��ட, ம5திய ப�தி 

சீலா5தி�ள,;

1.�,ப��ள, (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 சீலா5தி�ள, நாடா' 

��ய�6;" , 2.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 

ஆதிதிராவ�ட'��ய�6;", நாடா' ெத6 , 3.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, 

(ஊ) ப�ளா� 8 ெமய��ேரா9 , 4.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 

யாதவ'ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 192 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ெதாட�க;ப)ள�ம5திய ப�தி 

சீலா5தி�ள,

1.�,ப��ள,(வ.கி),�,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 சீலா5தி�ள,க பா , 

2.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 சிவ�ேகாவ��ெத6 , 

3.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 சீலா5தி�ள, ெத.Q' , 

4.�,ப��ள,  (வ.கி), �,ப��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 சீலா5தி�ள, வட�� 

ெத6%, ந95ெத6%, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 193 எ .எ .எ,.எ,.ந9நிைல;ப)

ள�"2 கிழ�� க��ட, ெத.� 

ப�தி  ேகா�ைட�க6��ள,

1.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி),ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 

வ�வ,ம�ப�� (கிழ��) , 2.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 வ�வ,ம�ப�� (ெத.�) , 

3.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 1 ந95 

ெத6 , 4.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 

வட��5 ெத6 , 5.ேகா�ைட�க6��ள, (வ,கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) 

ப�ளா� 3 அCசன காலன� , 6.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3  கா@திநக' (அCசன காலன�) , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 194 எ .எ .எ,.எ,.ந9நிைல;ப)

ள�வட�� ப�தி "2 கிழ�� 

க��ட, , 

ேகா�ைட�க6��ள,

1.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைடக6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 

வ�வ,ம�ப�� கிழ�� கிழ5ெத6 , 2.ேகா�ைட�க6��ள, ( 

வ.கி),ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 வ�வ,ம�ப�� கிழ�� 

வட��5ெத6 , 3.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6ங�ள, (ஊ) 

ப�ளா� 3 கிழ�� கீழ5ெத6 2 வ2 , 4.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 ெத.� ேமல5ெத6 , 

5.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 3 

ெத.�5ெத6 2, ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 195 ஆ'.சி. ந9நிைல;ப)ள�வட�� 

ப�தி மி�டாதா'�ள,, 

ேகா�ைடக6��ள,

1.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ந,ப� 

�றி�சி  வட��5ெத6 , 2.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ந,ப� �றி�சி ந95ெத6 , 

3.ேகா�ைட�க6��ள, ( வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ந,ப� 

�றி�சி ெத.� ெத6 , 4.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ந,ப� �றி�சி ேகாவ�� ெத6 , 

5.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 ந,ப� 

�றி�சி ெமய��ேரா9 , 6.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 P5த,மா)"ர, , 

7.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 

மி�டாதா'�ள, ெமய��ேரா9 , 8.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 மி�டாதா'�ள, ேமல5ெத6 1 , 

9.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா�7 

மி�டாதா'�ள, ேமல5ெத6  2 , 10.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 மி�டாதா'�ள, ேமல5ெத6  3 , 

11.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), ேகா�ைட�க6��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 

மி�டாதா'�ள, ேமல5ெத6 4 , 12.ேகா�ைட�க6��ள, (வ.கி), 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 196 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந9நிைல;ப)ள�ேம.� ப�தி 

வட��க��ட, �மார"ர,

1.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 �மார"ர, க பா, ெச�க� 

ெத6 , 2.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 �மார"ர, க பாநாடா' 

��ய�6;" , 3.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 தரக� கா9, 

ேமல5 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 197 ஆ'.சி. ெதாட�க;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, வாைழ5ேதா�ட,

1.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 வாைழ5ேதா�ட,, மி�ேக� 

ேகாய�� ெத6 , 2.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 நால@2லா , 

3.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ேமல5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 198 �.�.�.ஏ ந9நிைல;ப)ள�"திய 

க��ட, Lவ�ேஷச"ர,

1.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 Pற," , 2.�மார"ர, (வ.கி), 

�மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 அ@ேதாண�யா'"ர, , 3.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 8 சாணா'�ள, , 4.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 9 

Lவ�ேசஷ"ர, கீழ5ெத6 , 5.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 10 

Lவ�ேசஷ"ர, ேமல5ெத6 , 6.�மார"ர, (வ.கி), �மார"ர, (ஊ) ப�ளா� 11 

உபகரமாதா  ��ய�6;" , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 199 �.�.�.ஏ 

ந9நிைல;)ள�வட��க��ட, 

, கீைர�கார�த�9

1.�மார"ர, (வ.கி), மகாேதவ��ள, (ஊ) ப�ளா�1 ேவதேகாய�� ெத6 , 

2.�மார"ர, (வ.கி), மகாேதவ��ள,(ஊ) ப�ளா� 1 இ�டெமாழிேரா9 , 

3.�மார"ர, (வ.கி), மகாேதவ��ள,(ஊ) ப�ளா� 4 ப)ள�வாச�ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 200 �.�.�.ஏ 

ந9நிைல;ப)ள�ெத.� "திய 

க��ட, ேம.�ப�தி, 

கீைர�கார�த�9

1.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) ப�ளா� 5 ந95ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

ப�ளா� 8 ேவத ேகாவ��  ெத6, , 3.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) ப�ளா� 9 

ெப6மா) ச@2 , 4.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) ப�ளா� 10 ச1Pக, ெத6 , 

5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) "ள�ய� ெத6, ப�ளா� 13 த�கP52 ெத6 , 

6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) ப�ளா� 14 த�க P52 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 201 �.�.�.ஏ 

ந9நிைல;ப)ள�ெத.� "திய 

க��ட, கிழ��;ப�தி , 

கீைர�கார�த�9

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) ப�ளா� 6 கீழ5ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) 

ப�ளா� 7 P6க� ெத6 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) ெவ)ைளயாநாடா'ெத6 

, 4.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) நாராயணசாமி ேகாவ�� ெத6 , 

5.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) வ� வக'மா ெத6 , 6.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) 

இ�டெமாழி  ேரா9 , 7.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) வட�� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 202 இ@2 

ெதாட�க;ப)ள�கிழ��;ப�தி, 

ெச�வம6T'

1.திைசய�வ�ைள(சி.ஊ) வா.எ1 2 மாண��கவா5தியா' ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 2 க1ணப�ரா� ச�னதி ெத6 , 

3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 2 யாதவ' ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 203 அரL உய' 

நிைல;ப)ள�ப�ரதான க��ட,, 

ம5திய ப�தி, ச1Pக"ர,

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 2 ச1Pக"ர, ேமல5ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 2 ச1Pக"ர, கீழ5ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 204 இ@2 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.�;ப�தி, 

ெச�வமrT'

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 2 ைஹேவ  ேரா9 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 12 அற,வள'5தஅ,ம� ெத6 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 12 ச1Pக,ப�)ைள ச@2 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 2 

ச,ப�ரதிப�)ைள ச@2 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 12 ப%19 ெத6 

, 6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ112 வண�கைவசிய' ெத6 , 

7.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 12 க6;பசாமிேகாய��ெத6 , 

8.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ112 ெச�வநாராயண�ெத6 , 

9.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 12 ெப6மா)ப�)ைளச@2 , 

10.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ112 ப�)ைளயா'ேமல5ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 205 இ@2 ெதாட�க;ப)ள�ம5திய 

ப�தி, ெச�வமrT'

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ113 P5தார,ம� ேகாவ�� ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 13 ேவத�ேகாவ��ெத6 , 

3.திைசய�வ�ைள(சி.ஊ) வா.எ113 அ,ேப5கா' ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 13 P b, வட��5ெத6 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 13 ப)ள�வாச�ெத6 , 6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 12 

ைஹேவ  ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 206 இராமகி6aணா 

ேம�நிைல;ப)ள�வட��க��ட

, ேம.� ப�தி 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 உலக ர�சக' ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 4 உட��� ேரா9 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 

ேதவ மாதா ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 ேஜ,  ேரா9 , 

5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 க�கா ேதவ� ேரா9 , 6.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 4 கா@திஜி ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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£¢ 
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228 207 இராமகி6aணா 

ேம�நிைல;ப)ள�வட��க��ட

, கிழ�� ப�தி, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 Lடைல மாடசாமி ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 ராய;ப' ச@2 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 3 P52ேப�சி அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 3 நாராயணசாமி ேகாய�� ெத6 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 

3 P52ராமலி�க, ெத6 , 6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 3 "லவ' ச@2 

, 7.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 3 அமி'தலி�க, ச@2 , 

8.திைசய�வ�ைள(சி.ஊ) வா.எ1 3 P6ேகச"ர, , 9.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 4 ம�னராஜா ேகாய�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 208 இராமகி6aணா 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.� 

க��ட, வட�� ப�தி, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 3 ம�னராச' ேகாவ�� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 209 இராமகி6aணா 

ெதாட�க;ப)ள�ேம.� 

க��ட, ெத.� ப�தி, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 3 ம�னராச' ேகாவ�� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 210 இராமகி6aணா 

ெதாட�க;ப)ள�கிழ�� 

க��ட, ம5திய ப�தி, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 3 உட��� ேரா9 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 3 ெவ��வ�ைள ேரா9 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 3 

ந�லத,ப� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 211 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள� 

ெத.�க��ட, கிழ�� ப�தி 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 7 நாடா' ெத.� ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 7 Lடைல மாடசாமி ேகாவ�� ெத6 , 3.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 7 P b, வட��5 ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 7 ேமல;ப)ள�வாச� ெத6 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 7 

க�க� ெத6 , 6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 ஒ எ  ச@2 , 

7.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 

8.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 ச@ைத மாCய,ம�  ேகாவ�� ெத6 , 

9.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 ேஜ,  ேரா9 , 10.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 9 ச,ப@த' ெத6 , 11.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 

திைசய�வ�ைள , 12.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 4 ஆ1� ெச��5 

ெத6 , 13.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 P6க� ேகாய�� ெத6 , 

14.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 ெச�க�5ெத6 , 15.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 9 ெச�க�5 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 212 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ'சிசி 

,ெத.�க��ட, கிழ��ப�தி 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 9 ப�)ைளயா' ெத.� ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 11 P5தார,ம� ேகாவ�� ெத6 , 

3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 11 ஹCகி6aண நாடா' ச@2 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 213 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள� 

ெத.�க��ட, ம5திய ப�தி 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 11 மணலி வ�ைள வட��5 ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 11 காமரா^ ெத6 , 3.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ111 L@தர வ�நாயக' ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 214 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி 

ெத.�க��ட, ேம.�ப�தி 12 

சி திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ110 உட��� ேரா9 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 11 வ� வக'மா ெத6 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 11 

வாசகசாைல ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ111 ேமாக� கா@தி 

ெத6 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 10 வாைகய� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 215 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி 

ெத.�க��ட, ேம.�ப�தி 

11A திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 10 நwவல� ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ110 ைஹேவ  ேரா9 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 10 

இ�டெமாழி ேரா9 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ )வா.எ1 10 அரச� வ�நாயக' 

ேகாய�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 216 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ'சிசி 

ேம.�க��ட, வட��ப�தி 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 10 பராச�தி ேரா9 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 10  ராமசாமி ச@2 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 10  

ைஹேவ ேரா9 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ110  அ."த வ�நாயக' 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 217 ேஹாலி ெரoம' 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ'சிசிேம.�

க��ட, ெத.� ப�தி, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 10  ந9வ�ைளெசா�கலி�க வ�நாயக' 

ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 218 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�பைழய 

வட�� க��ட, ேம.� ப�தி 

சமாCயா திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 6 "ள�ய�5ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 6 ப)ள�வாச� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 219 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ'சிசி வட�� 

க��ட,, ேம.� ப�தி, 

சமாCயா திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 6 தியாகராஜா ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 6 ெச�வநாராயணெத6 , 3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 

6 கவ�மண� ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) வா.எ1 6 ைஹேவ  ேரா9 

(இைடய��� ேரா9) , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 6 

ம6தநா�சிவ�ைள ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 220 �.�.�.ஏ ெதாட�க;ப)ள� "திய 

கிழ�� வட�� ப�தி, 

சமாCயா, திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 8 ேவதஒள�ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 8 சிவரா^ ெத6 , 3.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) வா.எ1 8 

சமாCயா ேகாவ�� ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 8 ேஜ, ேரா9 

, 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 8 L;ப�ரமண�ய"ர, , 6.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 8 P5தார,ம� ச@2 , 7.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 8 

ெவ1ட' நாடா' ெத6 , 8.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 8 த'மப�ைற 

ெத6 , 9.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 8 ைஹேவ  ேரா9 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 221 �.�.�.ஏ ெதாட�க;ப)ள�    

"திய கிழ�� க��ட, ம5திய 

 ப�தி , சமாCயா, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) வா.எ1 8 அ;"வ�ைள , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 222 �.�.�.ஏ ெதாட�க;ப)ள�    

"திய கிழ�� க��ட, ெத.� 

ப�தி , சமாCயா, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள  (சி.ஊ) வா.எ1 8 அ;"வ�ைள , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 223 �.�.�.ஏ 

ேகாய��ப�)ைளய,மா) 

ந9நிைலப)ள�ப�ரதான 

க��ட, , மட5த�ச,பா9

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 5 ம6தநா�சிவ�ைள அ,ம� ேகாய�� 

ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 5 ேஜாதிநக' , 3.திைசய�வ�ைள 

(சி.ஊ) வா.எ1 5 "5த�த6ைவ ேரா9 , 4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 5 

ம6தநா�சி வ�ைள இைடய��� ேரா9 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 

5 திைசய� வ�ைள ம6தநா�சிவ�ைள ேரா9 , 6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 5 நாடா' அ�ச,பா9 , 7.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 5 

அப�ராமிL@தர, ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 224 வண�க ைவசிய' இ@2 

ெதாட�க;ப)ள�கிழ�� 

க��ட,, �6கா"ர,, 

திைசய�வ�ைள

1.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 ந@த��ள, ச'� ராய;ப'ேகாய�� 

ெத6 , 2.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 பாடசாைல ெத6 , 

3.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 ேவத� ேகாய�� ெத6 , 

4.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 ெத.� ெத6 , 5.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) 

வா.எ1 14 ந@த��ள, கீi' , 6.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 

�6கா"ர, பால L@தர வ�நாயக' ெத6 , 7.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 

14 �6கா"ர, ெத.� ெத6 , 8.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 

உ�சிமாகாள�ய,ம� ேகாவ�� ெத6 , 9.திைசய�வ�ைள (சி.ஊ) வா.எ1 14 

�6கா"ர, ேமல5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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1 2 3 4 5

228 225 ேக.எ�.எ . ஈ வரq'5தி 

ெதாட�க;ப)ள�ம5தியக��ட,,

 உhம��ள,

1.உhம��ள,(வ.கி),உhம��ள, (ஊ) ெப6��ள,நடா'ெத6, �லால' 

ெத6 , 2.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) உhம� 

�ள,ேதவ'ெத6,அCசனகாலன� , 3.உhம��ள,(வ.கி),உhம��ள, (ஊ) 

2ைர��ய�6;" ச'�ெத6 , 4.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) 

ந9ஊ' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 226 "ன�த [சியா 

ஆ'.சி.ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, ேம.� ப�தி, 

அைண�கைர

1.உhம��ள, (வ.கி),அைண�கைர (ஊ) ப�ளா� 1 தினகர��ள, , 

2.உhம��ள, (வ.கி), அைண�கைர (ஊ) ப�ளா� 2 அைண�கைர , 

3.உhம��ள, (வ.கி), அைண�கைர (ஊ) ப�ளா� 3 இர,மத"ர, ெத.� ஊ' 

, 4.உhம��ள, (வ.கி), அைண�கைர (ஊ) ப�ளா� 4 ஆ@திரா ��ய�6;" , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 227 காசி, 

ெதாட�க;ப)ள�வட��க��ட,,

 வட��ெப�ைட�ள,

1.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) ப�ளா� 5 வட��ெப�ைட�ள, , 

2.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 ேரா�95ெத6 , 

3.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 கீழ5ெத6 , 

4.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) ப�ளா� 9 "லி��ள, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ேச.ம.காத' மXராசாகி; 

ேம�நிைல;ப)ள�வட�� 

க��ட,, 12ப�, 

ெத.�ெப�ைட�ள,

1.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) ெத.� ெப�ைட�ள, ப�ளா� 8 

ெல;ைப5 ெத6 , 2.உhம��ள, (வ.கி), உhம��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 

ெப�ைட��ள, அCஜனகாலன� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 229 அரL உய'நிைல;ப)ள� 

ெத.� ப�தி, இர1டாவ2 

க��ட,, க TCெர�க"ர,

1.க TCெர�க"ர, (வ.கி),  க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 

க பாப�)ைளயா' ேகாய�� வட�� , 2.க TCெர�க"ர, (வ.கி), 

க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 9 வடேசC , 3.க TCெர�க"ர, (வ.கி), 

க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 11 ெபா�னா5தி , 4.க TCெர�க"ர,(வ.கி), 

க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 12 "2��றி�சி , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 230 ஊரா�சி ஓ�றிய 

2வ�க;ப)ள�"தியக��ட,,  

க TCெர�க"ர,

1.க TCெர�க"ர, (வ.கி), க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

க பாப�)ைளயா' ேகாய��ெத.� , 2.க TCெர�க"ர, (வ.கி), 

க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 ���நய�னா'�ள, , 3.க TCெர�க"ர, 

(வ.கி), க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 ெப6�க1ண� �ள, , 

4.க TCெர�க"ர, (வ.கி), க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 ஆRேம� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 231 ப�.எ .எ . 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, Pடவ��ள,

1.க TCெர�க"ர, (வ.கி), க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 Pடவ� �ள, 

 அ,ம� ேகாவ�� ெத6 , 2.க TCெர�க"ர, (வ.கி), க TCெர�க"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 8 Pடவ� �ள,  யாதவ'  ��ய�6;" , 3.க TCெர�க"ர, 

(வ.கி),  க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 Pடவ� �ள, வட��5ெத6 , 

4.க TCெர�க"ர, (வ.கி), க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 Pடவ� �ள, 

அCஜன�காலன� , 5.க TCெர�க"ர, (வ.கி), க TCெர�க"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 8 Pடவ� �ள,  நாடா' ெத6 , 6.க TCெர�க"ர, (வ.கி), 

க TCெர�க"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 ைகலாசேபC அCசன�காலன� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 232 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதா

ன க��ட,, ேம.� ப�தி, 

இராதா"ர,

1.இராதா"ர, (வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ெச,ம��ள, , 2.இராதா"ர, 

(வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) அ,ம�ேகாவ��ெத6 , 3.இராதா"ர,(வ.கி),இராதா"ர, 

(ஊ) கீழ5ெத6 , 4.இராதா"ர, (வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) "2காலன�ெத6 , 

5.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ெத.�5ெத6 , 6.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ந95ெத6 1 , 7.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 

ந95ெத6 2 , 8.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ந95ெத6  3 , 

9.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ேமல5ெத6 1 , 10.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ேமல5ெத6 2 , 11.இராதா"ர, (வ.கி)இராதா"ர, (ஊ) 

ேரா�95ெத6 1 , 12.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) காமராஜ' நக' , 

13.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 1 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 233 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதா

ன க��ட,, வட�� ப�தி, 

இராதா"ர,

1.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 2 , 2.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 3 , 3.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 

கணபதிநக' 4 , 4.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 5 , 

5.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 6 , 6.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 7 , 7.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 

கணபதிநக' 8 , 8.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) கணபதிநக' 9 , 

9.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 1வ2 ெத6 , 10.இராதா"ர, (வ.கி) 

இராதா"ர, (ஊ) 2வ2 ெத6 , 11.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 3வ2 

ெத6 , 12.இராதா"ர, (வ,கி), இராதா"ர, (ஊ) 4வ2 ெத6 , 13.இராதா"ர, 

(வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 5வ2 ெத6 , 14.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 

6வ2 ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 234 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ெத.�

 க��ட,, கிழ�� ப�தி, 

இராதா"ர,

1.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 ச�ேவச� ஆ'மி 

கா,ப%1� , 2.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 மhகா� ஓைட 

, 3.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 ப5ரகாள�ய,ம� ேகாவ�� 

ெத6 , 4.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 வட��ரதவ Jதி , 

5.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 ஓைட5ெத6 , 6.இராதா"ர, 

(வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 ப)ள�வாச� ேரா9ெத6 , 7.இராதா"ர, 

(வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 ேமலரதவ Jதி , 8.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 ராஜாைர மி� ப�க, , 9.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 நா]9 ெத6 , 10.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 5 ெப6மா)ேகாவ�� ெத61 , 11.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 5 ெப6மா)ேகாவ�� ெத6 2 , 12.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 7 ெமய��ேரா9 , 13.இராதா"ர, (வ.கி) இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 

ேமலமாடவ Jதி , 14.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 

ெத.�மாடவ Jதி , 15.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 

ேபாb ேடஷ� ெத6 , 16.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 

ேதர� ெத6 , 17.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 ெப6மா) 
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 235 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�"2 

க��ட,, கிழ�� ப�தி 

இராதா"ர,

1.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 யாதவ' வட�� ெத6 , 

2.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 ப5திரகாள�ய,ம� ேகாவ�� 

ெத6 , 3.இராதா"ர, (வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 ச@ைதெத6 1 , 

4.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 ச@ைதெத6 2 , 5.இராதா"ர, 

(வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 ச@ைதெத6 3 , 6.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 �.எ .ஆ' கா,ப%1� , 7.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 மாதா ேகாவ�� ெத6 , 8.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 மாதாேகாவ�� ெத6 2 , 9.இராதா"ர, 

(வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 சி.எ .ஐ  ெத6 , 10.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 ேவளா' ெத6 , 11.இராதா"ர, (வ.கி)இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 8 நாடா' ெத6 , 12.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 

ெந9வழிேரா9 , 13.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 ேவ9வ' 

ெத6 , 14.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 8 ேநதாஜி நக' , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 236 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ெத.�

  ப�தி, இராதா"ர,

1.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 9 ெபCயசாமி ப�)ைள ெத6 , 

2.இராதா"ர, (வ.கி) இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 9 வ�ஜயாபதி ெத6 1 , 

3.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ைர மி� ெத6 , 4.இராதா"ர, 

(வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ெத.� ெத6 1 , 5.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 10 ெத.� ெத6 2 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 237 நி5திய க�யாண�  L@தC 

ெவ)ைளய�ெச��யா' அரL 

ேம�நிைல;ப)ள�பைழய 

கிழ�� ப�தி  ெத.�ப�தி, 

இராதா"ர,

1.இராதா"ர, (வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 10 வ�ஜயாபதி ேரா9 2 , 

2.இராதா"ர, (வ.கி),இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 11 ேமல5 ெத6 , 3.இராதா"ர, 

(வ.கி) இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 11 ெத.� ெத6 , 4.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 11 வட�� ெத6 , 5.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 12 வட�� ெத6 , 6.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 

12 ந95 ெத6 , 7.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 12 ஓைட5 

ெத6 , 8.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 12 காலன� ெத6 , 

9.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 12 ேகா9 நிhவன, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
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228 238 நி5திய க�யாண� L@தC 

ெவ)ைளய� ெச��யா' 

அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட,, வட�� ப�தி 

இராதா"ர,.

1.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 யாதவ' வட��5ெத6 , 

2.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 யாதவ' ந95ெத6 , 

3.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13  யாதவ' ெத.�5ெத6 , 

4.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 ஆதி திராவ�ட' காலன�  1 , 

5.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 ஆதி திராவ�ட' காலன�  2 , 

6.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 ஆதி திராவ�ட' காலன�  3 , 

7.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 14  கீழ5ெத6 , 8.இராதா"ர, 

(வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 14  ேமல5ெத6 , 9.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 ஆதி திராவ�ட' ��ய�6;" , 10.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 யாதவ' ெத.�ெத6 , 11.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 யாதவ' ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 239 நி5திய க�யாண� L@தC 

ெவ)ைளய� ெச��யா' 

அரசின' 

ேம�நிைல;ப)ள�ேம.� 

க��ட, ெத.� ப�தி 

இராதா"ர,.

1.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 யாதவ' வட��5ெத6 , 

2.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 யாதவ' ேமல5ெத6 , 

3.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 அ,ம�ேகாவ�� ெத6 , 

4.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 ெமய��ேரா9 , 5.இராதா"ர, 

(வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 கீழ5ெத6 , 6.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 ேமல5ெத6 , 7.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 16  வட��5ெத6 , 8.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 

16 பாரதிநக' , 9.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 18 ெத6எ1 1 , 

10.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 18 ெத6எ1 2 , 11.இராதா"ர, 

(வ.கி), இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 18 ெத6எ1 3 , 12.இராதா"ர, (வ.கி), 

இராதா"ர, (ஊ) ப�ளா� 18 ெத6எ1 4 , 13.இராதா"ர, (வ.கி), இராதா"ர, 

(ஊ) ப�ளா� 20 தியாகராஜ"ர, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 240 ஆ'.ேக,.ஆ'. 

ந9நிைல;ப)ள�ேம.� ப�தி, 

பரேம வர"ர,

1.பரேம வர"ர, (வ.கி),பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 வட�� ெத6 , 

2.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 1அ,ம� ேகாவ�� 

ெத6 , 3.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 ந95ெத6 , 

4.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 ெத.� ெத6 , 

5.பரேம வர"ர, (வ.கி),பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 1 ஆதிதிராவ�ட' ெத61 

, 6.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 தபா�நிைலயெத6 

, 7.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 ஊரா�சி ம�ற 

ெத6 , 8.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

ெப6மா)ேகாவ�� ெத6 , 9.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 2 சா5தா� ேகாவ�� ெத6 , 10.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 யாதவ' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�
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228 241 ஆ'.ேக,.ஆ'. 

ந9நிைல;ப)ள�கிழ�� ப�தி, 

பரேம வர"ர,

1.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 இராதா"ர, ேரா9 

ேம�பாக, , 2.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 2 

இராதா"ர, ேரா9 கீ:பாக, , 3.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 2 நாவ�த' ெத6 , 4.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 3 கீ:பாக, , 5.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 

ந9;பாக, , 6.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 

ெத�பாக, , 7.பரேம வர"ர, (வ.கி), பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 

வ�ஜயாபதி ேரா��.� ெத�பாக, , 8.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 நாடா' ெத6 , 9.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 எ .வ� நக'1 , 10.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 எ .வ� நக' 2 , 11.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3எ .வ� நக'  3 , 12.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 க�க� ெத61 , 13.பரேம வர"ர, (வ.கி), 

பரேம வர"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 க�க� ெத6 2 , 99.அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 242 ஆன@தா ந9நிைல;ப)ள� 

ப�ரதான�க��ட, ெத.� 

ப�தி உதய5T'

1.உைதய5T' (வ.கி),உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 1 வ�டவ�ைள , 

2.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 2 கீழg' அCஜன காலன� , 

3.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 3 கீழg' இட��� , 

4.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 4 எ6,ப� அCஜன காலன� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 243 ஆன@தா 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான�க��ட

, வட�� ப�தி, உதய5T'

1.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 5 Qைரய� அCஜனகாலன� , 

2.உைதய5T' (வ.கி), ெசௗ@திரபா1�ய"ர, (ஊ) ப�ளா� 3 

இைளயநய�னா'�ள, கீழஅCஜன காலன� , 3.உைதய5T' (வ.கி), 

ெசௗ@திரபா1�ய"ர, (ஊ) ப�ளா� 4 இைளயநய�னா'�ள, யாதவ' 

வ J9க�, ேதவமா' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 244 ஆன@தா 

ந9நிைல;ப)ள�வட��க��ட,,

 உதய5T'

1.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 6 அ1ணாவ� ப�)ைள 

ெத6%�� கிழ�� , 2.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 7 

அ1ணாவ� ப�)ைள ெத6%�� ேம.� , 3.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' 

(ஊ) ப�ளா� 8 க,மா��� , 4.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 9 

"2 அCசன காலன� , 5.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 10 

வ�.எ� �ள, கீc' , 6.உைதய5T' (வ.கி), உைதய5T' (ஊ) ப�ளா� 11 

வ�.எ� �ள, ேம[' , 7.உைதய5T' (வ.கி),  உைதய52'(ஊ) ப�ளா� 12 

வாண�ய� �ள, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 245 ஊரா�சி ஓ�றிய 

2வ�க;ப)ள�ெத.� க��ட,, 

ஆ52��றி�சி

1.உைதய5T'( வ.கி), சித,பரா"ர, (ஊ) ைவயக%1ட�ப�� வட�Q' , 

2.உைதய5T' (வ.கி), சித,பரா"ர, (ஊ) ைவயக%1ட�ப�� ெத.Q' , 

3.உைதய5T' (வ.கி), சித,பரா"ர,(ஊ) ஆ52��றி�சி , 4.உைதய5T' 

(வ.கி), சித,பரா"ர,(ஊ) ப�ளா� 4 ப�ரகாச"ர, , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 246 �.�.�.ஏ 

ெதாட�க;ப)ள�சித,பரா"ர,

1.உைதய5T' (வ.கி), சித,பரா"ர, (ஊ) ப�ளா� 16 அழகனா"ர, , 

2.உைதய5T' (வ.கி), சித,பரா"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 சித,பரா"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 247 P b, 

ந9நிைல;ப)ள�ெத.�ப�தி, 

தி6வ,பலா"ர,

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ஆ5த�கைர ப)ள�வாச� 

ேரா9 , 2.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) வட�� ெத6 1 , 

3.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) வட�� ெத6 2 , 

4.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ந95 ெத6 1 , 

5.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ந95 ெத6 2 , 

6.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ெத.�5 ெத6 1 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 248 P b, 

ந9நிைல;ப)ள�ம5திய ப�தி, 

தி6வ,பலா"ர,

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ெத.�5ெத6 3 , 

2.தி6வ,பலா"ர,(வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ெத.�5ெத6 4 , 

3.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ந95ெத6 , 

4.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) வட��5ெத6 4 , 

5.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) வட��5ெத6 3 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 249 இ@2 யாதவ' 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, ேம.�ப�தி 

தி6வ,பலா"ர,

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 5 பா'�கேனC கீc' , 

2.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 6 பா'�கேனC நாடா' 

��ய�6;" காமராஜ' , 3.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) 

ப�ளா� 8 ஆ5த�கைர ப)ள�வாச�, ச�கணா"ர, ப)ள� , 4.தி6வ,பலா"ர, 

(வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 7 ச�கணா"ர, , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 250 இ@2 யாதவ' 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,,   கிழ��ப�தி 

தி6வ,பலா"ர,

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 10 ேதா�டவ�ைள , 

2.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 12 கண�க��ள, , 

3.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 13 உலகர�சக'"ர, , 

4.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), தி6வ,பலா"ர, (ஊ) ப�ளா� 14 P6கான@த"ர, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 251 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�"2க�

�ட,, ேம.� ப�தி, 

கைர�L52"T'

1.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T' (ஊ) ப�ளா� 1 ெசா�கலி�க"ர, , 

2.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T' (ஊ) ப�ளா� 2 ஆ%ைடயா)"ர, , 

3.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T' (ஊ) ப�ளா� 3 "லிமா� �ள, , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 252 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ெத.�

க��ட,, கைர�L52"T'

1.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T' (ஊ) ப�ளா� 8 வட�� ெத6 "T' , 

2.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T' (ஊ) ப�ளா� 9 ெத� கீ:பாக, "T' , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 253 இ@2 ெதாட�க;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, வட�� ப�தி, 

Z9உய'@தா�வ�ைள

1.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52"T' (ஊ) ப�ளா� 4 "லிமா��ள,  

அCசன�காலண� , 2.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52"T'(ஊ) ப�ளா� 5 

Z9உய'@தா�வ�ைள கீழ5ெத6 , 

3.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T'(ஊ) ப�ளா� 5Z9உய'@தா�வ�ைள  

ேமல5ெத6 , 4.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52"T'(ஊ) ப�ளா� 5 

Z9உய'@தா�வ�ைள  வட��ெத6 , 

5.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T'(ஊ) ப�ளா� 6 ேதா;"வ�ைள 

கீழ5ெத6 , 6.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T'(ஊ) ப�ளா� 6 

ேதா;"வ�ைள வட��ெத6 , 7.கைர�L52"T'(வ.கி)கைர�L52"T'(ஊ) 

ப�ளா� 6  ேமல5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 254 �.�.�.ஏ.ெதாட�க;ப)ள�ேம.� 

க��ட,, இராம���

1.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52நwவல� (ஊ) ப�ளா� 1 த52வேநC , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 255 �.�.�.ஏ.ெதாட�க;ப)ள�வட��

  க��ட,, இராம���

1.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52நwவல� (ஊ) ப�ளா� 1 த52வேநC , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 256 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதா

ன க��ட,, நwவல�

1.கைர�L52"T'(வ.கி), கைர�L52நwவல� (ஊ) ப�ளா� 2 

சிவ�ப)ள�ய�வ�ைள,காள��மாரவ�ைள , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 257 �.�.�.ஏ.ந9நிைல;ப)ள�"2 

க��ட,, வட�� ப�தி, 

நwவல�

1.கைர�L52"T'( வ.கி), கைர�L52நwவல� (ஊ) ப�ளா� 7 நwவல� 

கீழ5ெத6 , 2.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52நwவல� (ஊ) ப�ளா� 6 

நwவல�  ேமல5ெத6 , 3.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52நwவல� (ஊ) 

ப�ளா� 7 ேகாவ�� ெத6 , 4.கைர�L52"T'(வ.கி), கைர�L52நwவல� (ஊ) 

ப�ளா� 7 ந95ெத6 , 5.கைர�L52"T'(வ.கி), கைர�L52நwவல� (ஊ) 

ப�ளா� 7 ேரா�95ெத6 , 6.கைர�L52"T'(வ.கி),கைர�L52நwவல� (ஊ) 

ப�ளா� 7 ந9நிைல;ப)ள�5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 258 ஊரா�சி அ8வலக, xலக, 

ஊரா�சி அ8வலக,, 

xலக,ப�ரதான க��ட,, 

P2ெமா5தா�ெமாழி

1.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2 P5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 2 

"2ய�6;"வ�ைள , 2.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2 P5தா� ெமாழி  

(ஊ) ப�ளா� 3 தைலவ�வ�ைள , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 259 எ,. வ�.எ  ந9நிைல;ப)ள�  

P2ெமா5தா�ெமாழி

1.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2 P5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 1 

P2ெமா5தா� ெமாழி , 2.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா� 

ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 1 ேம.�ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 260 �.�.�.ஏ.ெதாட�க;ப)ள�ஓ9 

ேபா�ட ப�ரதான க��ட,, 

ஆய��ள, 

P2ெமா5தா�ெமாழி

1.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2 P5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 6 

ைகலாச"ர, , 2.P2ெமா5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 8 மண�ய��� , 3.P2 

P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 4 

த�க,மா)"ர, , 4.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி),P2ெமா5தா� ெமாழி  

(ஊ) ப�ளா� 5 ஆய��ள, நாடா' ��ய�6;" , 5.P2 P5தா� ெமாழி 

(வ.கி), P2ெமா5த�ெமாழி (ஊ) ப�ளா� 9 ெசா�கலி�க"ர, , 6.P2 

P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 10 பLவழி , 

7.P2 P5தா� ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா� ெமாழி  (ஊ) ப�ளா� 7 

ஆய��ள, Pக,மதிய'க) ��ய�6;" , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 261 கா�9ெவ� ஞாபகா'5த 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.�க��ட,, ம5திய ப�தி, 

இைடய���

1.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) ப�ளா� 1 இல�கCவ�ைள 

உ;ப�ச�பா9 , 2.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) ப�ளா� 2 உ;" 

அ�ச,பா9 , 3.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) ப�ளா� 3 

இைடயா� ேரா�95ெத6 , 4.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) 

ப�ளா� 4ேரா�95 ெத.� ெத6 , 5.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� 

(ஊ) ப�ளா� 5 ஆேரா�கிய ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 262 கா�9ெவ� ஞாபகா'5த 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.�க��ட,, ஹா�எ1 3 

இைடய���

1.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) ப�ளா� 5 பd�ட' ெத6 , 

2.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) ப�ளா� 5 இைடய��� 

வட��ெத6 அ6)நக', , 3.திைசய�வ�ைள (வ.கி), இைடய��� (ஊ) 

ப�ளா� 5 க�லா,பர," , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 263 அரL ேம�நிைல;ப)ள�"2 

க��ட,, கிழ�� ப�தி, ��ட,

1.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 1 ��ட, க பா ேமல5ெத6 , 

2.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 1 ��ட, ெமய�� ேரா9 , 

3.��ட,(வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 1 ஆதி5தனா' நக' , 4.��ட, (ஊ) 

�7ச� வ�ைள , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 264 அரL ேம�நிைல;ப)ள�"திய 

க��ட, ேம.� ப�தி, ��ட,

1.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 2 P b, ெத6 , 2.��ட, (வ.கி), 

��ட, (ஊ) ப�ளா� 3  த7ச"ர, , 3.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 3 

ேதா;"வ�ைள ெமய��ேரா9 , 4.��ட, (வ.கி),��ட, (ஊ) ப�ளா� 3 

ேதா;"வ�ைள , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 265 அரL ேம�நிைல;ப)ள�"திய 

க��ட, ம5திய  ப�தி, 

��ட,

1.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 3 மி�ேக�நக' , 2.��ட,(வ.கி),��ட, 

(ஊ) ப�ளா� 3 ஜா'^ நக' , 3.��ட, (வ.கி) ��ட, (ஊ) ப�ளா� 3 

ெபCயதாைழ ெமய�� ேரா9 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 266 "ன�த தாம  ஆ'.சி. 

ெதாட�க;ப)ள�ப�ரதானக��ட,

, ம5தியப�தி, Q9தாைழ

1.��ட, (வ.கி),��ட, (ஊ) ப�ளா� 5 Q9தாைழ வடபாக, , 2.��ட, (வ.கி), 

��ட, (ஊ) ப�ளா� 5 Q9தாைழ ெத�பாக, , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 267 "ன�த அ@ேதாண�யா' ஆ'.சி. 

ந9நிைல;ப)ள�ெமய��  

க��ட,.ெத.�  அைற எ1 4 

Q�ட;பைன

1.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 5 Q9தாைழ ெமய��ேரா9 , 2.��ட, 

(வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 5 ப5மநாத"ர, , 3.��ட, (ஊ) ெவ,மண��� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 268 "ன�த அ@ேதாண�யா' ஆ'.சி. 

ந9நிைல;ப)ள�ப�ரதான 

க��ட,, அைற எ1 4 

Q�ட;பைன

1.��ட, (வ.கி), ��ட, (ஊ) ப�ளா� 7 அ1ணாநக' , 2.��ட, (வ.கி),��ட, 

(ஊ) ப�ளா� 7 அ1ைண ேவளா�க�ன� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 269 "ன�த அ@ேதாண�யா' ஆ'.சி. 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி 

ப�ரதான க��ட, வ�;" 

அைற VIII Q�ட;பைன

1.��ட, (வ.கி),��ட, (ஊ) ப�ளா� 7 Q�ட;பைன , 2.��ட, (வ.கி), ��ட, 

(ஊ) ப�ளா� 7 மாCய,மா) நக' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 270 �.�.�.ஏ கா�9ெவ� 

ெதாட�க;ப)ள�ஓ9 ேவR@த 

க��ட, கிழ��ப�தி, 

ஆைன��

1.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி),.P2ெமா5தா�ெமாழி(ஊ) ப�ளா� 1 

கா�9ெவ�"ர, , 2.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி),P2ெமா5தா�ெமாழி (ஊ) 

ப�ளா� 2 ெபா5தகால�வ�ைள , 3.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி), 

P2ெமா5தா�ெமாழி ப�ளா� 3 ஆைன��வட��ெத6 , 

4.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா�ெமாழி (ஊ) ப�ளா� 4 

ஆைன��ெத.�5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 271 �.�.�.ஏ கா�9ெவ� 

ெதாட�க;ப)ள�ஓ9 ேவRநத 

ேம.�ப�தி, ஆைன��

1.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா�ெமாழி (ஊ) ப�ளா� 5 

ஆைன�� ேமல5ெத6 , 2.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி), 

P2ெமா5தா�ெமாழி (ஊ) ப�ளா� 6 ஆதிதிராவ�ட' காலன� , 

3.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா�ெமாழி (ஊ) ப�ளா� 7 

ேஜாதி�காRவ�ைள , 4.P2ெமா5தா�ெமாழி (வ.கி), P2ெமா5தா�ெமாழி 

(ஊ) ப�ளா� 8 ேரா�மாநக' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 272 _Lய,"லி�க Lவாமி இ@2 

ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 ேபா�ட 

கிழ�� க��ட,, உவC கீi'

1.உவC (வ.கி),Lைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 1 உவC கீi' , 2.உவC 

(வ.கி), Lைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 2 உவC ந9g' , 3.உவC 

(வ.கி),Lைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 3 உவC ேம8' , 4.உவC 

(வ.கி),கைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 4 உவC ெத.Q' , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 273 _Lய,"லி�க Lவாமி இ@2 

ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 ேபா�ட 

ேம.� க��ட, , உவC கீi'

1.உவC (வ.கி), கைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 8 உவCகீc' , 2.உவC 

(வ.கி),கைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 9 உவC ேம[' , 3.உவC 

(வ.கி),கைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ஆலமர52ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 274 கா�9ெவ� 2வ�க;ப)ள�ஓ9 

ேபா�ட வட�� க��ட,, 

காCேகாவ��

1.உவC (வ.கி), கைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 5 காCேகாவ�� ேம� 

பாக, வட��ெத6 , 2.உவC (வ.கி), கைர�L52 நாடா' உவC (ஊ) ப�ளா� 6 

காCேகாவ�� கீ: பாக, ெத.�ெத6 , 3.உவC (வ.கி), கைர�L52 நாடா' 

உவC (ஊ) ப�ளா� 7 �1ட� , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 275 "ன�த மCய�ைன 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

ப�ரதான க��ட, வட�� 

ப�தி 10ஏ

1.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) ப�ளா� 1 பரத' உவC,ராஜாெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 276 "ன�த மCய�ைன 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ப�ரதானக��ட,, வட�� 

ப�தி, 12 ஏ உவC

1.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) ப�ளா� 1 பரத' உவC,ராஜாெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 277 "ன�த மCய�ைன 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ'சிசிப�ரதா

னக��ட,, ெத.� ப�தி, 12ப� 

உவC

1.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) ப�ளா� 2 பரத' உவC ெத.� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 278 "ன�த மCய�ைன 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

ப�ரதானக��ட,, ெத.� ப�தி 

11 ப� உவC

1.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) சா'ல "ர, ெமய��ேரா9 , 2.உவC (வ.கி), உவC 

(ஊ) பd�காலன�   அ@ேதான�யா'ேகாவ��ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 279 "ன�த மCய�ைன 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ'சிசி 

ப�ரதான க��ட, , வட�� 

ப�தி, 9ப�, உவC

1.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) கத% எ1 1. 299 , 2.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) ெத6 

எ1 4 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 280 "ன�த மCய�ைன 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ'சி சி 

ப�ரதான க��ட, ெத.� 

ப�தி அைற 5 உவC

1.உவC(வ.கி), உவC (ஊ) ப�ளா� 3 ேமல5ெத6 , 2.உவC (வ.கி), உவC (ஊ) 

ப�ளா� 4 அ@ேதாண�யா'"ர, ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 281 "ன�த மCய�ைன 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ'சிசி 

ப�ரதானக��ட,, ெத.�ப�தி, 

அைற 4 உவC

1.உவC (வ.கி), உவC (ஊ) ப�ளா� 4 சா'ல "ர, , 2.உவC (வ.கி), உவC (ஊ) 

ப�ளா� 5 "25ெத6 , 3.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) ப�ளா� 5 அல�கார5 ெத6 , 

4.உவC (வ.கி),உவC (ஊ) ப�ளா� 5 வட��5 ெத6 , 5.உவC (வ.கி), உவC 

(ஊ) ப�ளா� 5 ராய;ப' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 282 இ@2 ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 

ேபா�ட கிழ�� க��ட,, 

கிழ�� ப�தி, Qட��ள,

1.Qட��ள, (ஊ) ேமல5ெத6 1 , 2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, ேமல5 

ெத6 2 , 3.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) ந95ெத6 , 4.Qட��ள, 

(வ.கி), Qட��ள, (ஊ) கீழ5ெத6 1 , 5.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) 

கீழ5ெத6 2 , 6.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) ேரா�9�� வட�� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 283 இ@2 ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய க��ட, ேம.� 

ப�தி, Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) காமராஜ' நக' , 2.Qட��ள, (வ.கி), 

Qட��ள, (ஊ) யாதவ' ெத6 , 3.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) 

இ@2ந9நிைல;ப)ள� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 284 இ@2 ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி 

சி "திய க��ட, கிழ�� 

பாக,, Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) இராதா"ர, ேரா9 , 2.Qட��ள, 

(வ.கி),Qட��ள, (ஊ) அ,ேப5கா' காலன� , 3.Qட��ள, 

(வ.கி),Qட��ள, (ஊ) திேய�ட'ெத6 , 4.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, 

(ஊ) நாடா'ேதா�ட, ேமல5ெத6 , 5.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) 

நாடா'ேதா�ட, கீழ5ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 

வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 285 �.�.�.ஏ."ன�த ஆ1�r  

2வ�க;ப)ள�அ ப�டா  

ேபா�ட ெத.� க��ட, 

கிழ��ப�தி, Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) "ள�ய� சாமி ேகாவ�� ெத6 , 

2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) பா1�ய� ெத6 , 3.Qட��ள, 

(வ.கி),Qட��ள, (ஊ) நாராயண சாமி ேகாவ�� ெத6 , 4.Qட��ள, (வ.கி), 

Qட��ள, (ஊ) க@த' ெத6 , 5.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) 

ேபா � ஆபd  ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி நாடா�ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 286 �.�.�.ஏ."ன�த ஆ1�r  

ெப1க) 

உய'நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.� க��ட, ம5திய ப�தி 

Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ெவ)ளா��� ெத6 , 2.Qட��ள, 

(வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ஆhPக, ப�)ைள ேதா�ட, , 3.Qட��ள, 

(வ.கி),Qட��ள, (ஊ) இ@திரா நக' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 287 �.�.�.ஏ."ன�த ஆ1�r  

ெதாட�க;ப)ள�ஷJ� ேபா�ட 

ெத.� க��ட, ேம.� ப�தி 

Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ேகாவ�@த�ேகாய��ெத6 , 

2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) உைடயசாமிேகாவ�� ெத6 , 

3.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) Lடைலமாடசாமிேகாவ�� ெத6 , 

4.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) எ� .வ�.எ,.ெத6 , 5.Qட��ள, 

(வ.கி), Qட��ள, (ஊ) அCP5த,,,,ம�ேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 288 "ன�த அ�னா) ஆ'.சி 

ெதாட�க;ப)ள� ஆ' சி சி 

ெத.� க��ட, கிழ�� ப�தி, 

Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 6 அCP5த,ம� ேகாவ�� 

ெத6 , 2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 ேவத�ேகாவ�� ெத6 

, 3.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 மா'�ெக� ெத6 , 

4.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 ச�கஆபd ெத6 , 

5.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 மாCய,ம� ேகாவ��ெத6 , 

6.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 7 மாதா�ேகாவ��ெத6 , 

7.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 யாதவ' ேகாவ��ெத6 , 

8.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 11 அCசனெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 289 "ன�த அ�னா) ஆ'.சி 

ஆர,ப;ப)ள�ஆ' சி சி 

ெத.�க��ட,, ேம.� ப�தி, 

Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) க�ன�யா�மC தி6�ெச@T' 

ேரா��.� ெத.� , 2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ஒ5த வ J�95 

ெத6 , 3.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) அரச மர52 ெத6 , 

4.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) பைன5ேதா�ட, , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 290 "ன�த அ�னா) ஆ'.சி 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.� க��ட, ம5திய ப�தி 

Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி), Qட��ள, (ஊ) சாமி�க1 நாடா' ெத6 , 

2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ஊ�சி�கார� ெத6 , 3.Qட��ள, 

(வ.கி), Qட��ள, (ஊ) அ1ணாவ�5 ேதா�ட, , 4.Qட��ள,(வ.கி),  

Qட��ள, (ஊ) மாதாேகாவ�� ெத6 , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 291 "ன�த அ�னா) 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

கிழ�� க��ட,, வட�� 

ப�தி, Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 8 மாCய,ம� ேகாய�� ெத6 , 

2.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 10 ஊரண� ெத6 , 99.அய�நா9 

வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 292 "ன�த அ�னா) 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

கிழ�� க��ட,, வட�� 

ப�தி, Qட��ள,

1.Qட��ள, (வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 10 கா@தி நக' , 2.Qட��ள, 

(வ.கி),Qட��ள, (ஊ) ப�ளா� 10 கா@திநக' ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 293 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந9நிைல;ப)ள�ஓ9 ேவR@த 

ெத.� ப�தி, வ�ஜயாபதி

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 2 வ�ஜயாபதி க பா , 

2.வ�ஜயாபதி(வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 3 வ�ஜயாபதி கீழg' வட�� 

ெத6 , 3.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி(ஊ) ப�ளா� 3 வ�ஜயாபதி கீழg' 

ேமல5ெத6 , 4.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 4 வ�ஜயாபதி 

ெத.Q' , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 294 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந9நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

"திய ேம.� க��ட, ெத.� 

ப�தி வ�ஜயாபதி.

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 5 தி�ைலவன@ேதா;" , 

2.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 5 தி�ைலநக' , 3.வ�ஜயாபதி 

(வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 5 ேதாைமயா'"ர, , 4.வ�ஜயாபதி 

(வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 8 கா92லா , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) 

அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 295 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந9நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

"திய ேம.� க��ட, வட�� 

ப�தி வ�ஜயாபதி.

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 9 ெகா5த��ள, , 2.வ�ஜயாபதி 

(வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 10 �றி7சி�ள, , 3.வ�ஜயாபதி (வ.கி), 

வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 11 தாம ம1டப, , 4.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி 

(ஊ) ப�ளா� 11 காமேனC , 5.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 18 

அரச'�ள, , 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: 

வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 296 "ன�த ேசவ�ய' 

ந9நிைல;ப)ள� ஓ9 ேவR@த 

"திய க��ட, 

ஆ%ைடயா)"ர,

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 6 ஆ%ைடயா)"ர, கீ:5ெத6 , 

2.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 7 ஆ%ைடயா)"ர, ேமல5ெத6 , 

3.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� எ1 7 வட��5ெத6 , 

4.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� எ1 7 ெத.�5 ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 297 ப�ஷ;ேரா� ஆ'.சி. 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

ப�ரதான க��ட,, ம5திய 

ெபCய அைற எ1 4 

இ�@தகைர

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 12 இ�@தகைர அCஜனகாலன� , 

2.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 12 வ Jர;ப� காலன� , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 298 ப�ஷ;ேரா� ஆ'.சி. 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சிசி 

ப�ரதான க��ட, ம5திய 

ெபCய அைற எ1. 5 

இ�@தகைர

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 13 ேபா �ஆபd ெத6 , 

2.வ�ஜயாபதி (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 13 ந95ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 299 ப�ஷ;ேரா� ஆ'.சி. 

ேம�நிைல;ப)ள�ஆ' சி சி 

வட�� க��ட,, 

கி�ென'�ஹா�, அைற எ1 

14 இ�@தகைர

1.வ�ஜயாபதி  (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 14 �6ச�5 ெத6 , 2.வ�ஜயாபதி 

(வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 14  அ�ன,மா) ெத6 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 300 ப�ஷ;ேரா� ஆ'.சி. 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

வட�� க��ட,, 

கி�ென'�ஹா�, அைற எ1 

15 இ�@தகைர

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 14 8ா'2 மாதா ேகாய�� ெத6 , 

2.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 14  ஐ ப�ளா� ெத6 , 

3.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 14  மX� வா�5 ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 301 ப�ஷ;ேரா� ஆ'.சி. 

ேம�நிைல;ப)ள� ஆ' சி சி 

ப�ரதான க��ட, ம5திய 

ெபCய அைற .6 இ�@தகைர

1.வ�ஜயாபதி (வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 15 அ�ன,மா) ெத6 , 

2.வ�ஜயாபதி(வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 16 தாம ெத6 , 3.வ�ஜயாபதி 

(வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� எ1 16 ேபா � ஆப�  ெத6 கீழ5ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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228   இராதார� ச�டம�ற ெதா�தி வா���சாவ�கள�� ப��ய�

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

228 302 "ன�த ெதரசா) 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ம5திய க��ட, அைற எ1 

3இ �@தகைர

1.வ�ஜயாபதி  (வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� 16 கீழ5ெத6 , 

2.வ�ஜயாபதி(வ.கி),வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� எ1 17 கீழ5ெத6 , 3.வ�ஜயாபதி  

(வ.கி), வ�ஜயாபதி (ஊ) ப�ளா� எ1 17 ப�)ைளயா' ேகாவ�� ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 303 "ன�த ெதரசா) 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.�க��ட,, வட�� ப�தி, 

Q5த��ழி

1.தி6வ,பலா"ர,(வ.கி),Q5த��ழி (ஊ) ப�ளா� 1 வட��5ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 304 "ன�த ெதரசா) 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

ேம.�க��ட, ெத.� ப�தி, 

Q5த��ழி

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), Q5த��ழி (ஊ) ப�ளா� 2 Q5த��ழி ேமல5ெத6 

, 99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 305 "ன�த வள� ெதாட�க;ப)ள� 

ஆ' சி சி க��ட, ேம.� 

ப�தி, Q5த��ழி

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி),Q5த��ழி (ஊ) ப�ளா� 3 Q5த��ழி ந95ெத6 , 

2.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), Q5த��ழி (ஊ) ப�ளா� 4 Q5த��ழி கீழ5ெத6 , 

99.அய�நா9 வா: வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 306 "ன�த வள� 

ெதாட�க;ப)ள�ஆ' சி சி 

க��ட,, ெத.� ப�தி 

Q5த��ழி

1.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), Q5த��ழி (ஊ) ப�ளா� 5  Q5த��ழி நாடா' 

��ய�6;" , 2.தி6வ,பலா"ர, (வ.கி), Q5த��ழி (ஊ) ப�ளா� 6 

Q5த��ழி அழக' காலன�,ேம.�5ெத6,,ந9 , 99.அய�நா9 வா: 

வா�காள'க) அய�நா9 வா: வா�காள'க)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி6மதி.ஷி�பா ப�ரபாகா் சதிa, இ.ஆ.ப.,
ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி6ெந�ேவலி
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