
28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ேலாக�பா	 
ழ�ைதேவ� 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� ேம�
 ப
தி 

  ,மாதி ேவ!"

1.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) பா'ரா)ப*ைக வா"* 2 , 

2.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) உ,சிேம* வா"*:2 , 3.மாதி ேவ!" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ஏ1த
� வா"*:2 , 4.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ப��யேம* வா"*:2 , 5.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழவா�
�யான1ெத7 வா"*:2 , 6.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

மாதிரேவ!" ேமல1ெத7 வா"*:2 , 7.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

மாதி ேவ!" கீழ1ெத7 வா"*:2 , 8.மாதி ேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

மாதிரேவ!" ஆதிதிராவ�ட"நலப	ள�ெத7 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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 A1Bசாமி வ�Cவநாத) 

உய"நிைல�ப	ள� ெத)Dற 

க��ட� - கிழ�
 ப
தி   

,மாதிரேவ!"

1.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப யெத7 வா"*:1 , 2.மாதிரேவ!" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"*:1 , 3.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

தி7வ	Gவ"ெத7 வா"*:1 , 4.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெத�
ெத7 வா"*:1 , 5.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ரகார� 

வா"*:1 , 6.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) மடவ�ளாக1ெத7 வா"*:1 , 

7.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) வ	ளலா" ெத7 வா"*:1 , 

8.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) 
றவ"ெத7 வா"*:1 , 9.மாதிரேவ!" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) பாH�ய)வ Iதி 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 A1Bசாமிவ�Cவநாத) 

உய"நிைல�ப	ள� வட�
 

Dற Dதிய க��ட�   

,மாதிரேவ!"

1.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) JK
� ெத�
வ Iதி வா"*:3 , 

2.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) JK
�காலன� ெத7 வா"*:3 , 

3.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேதா�D1ெத7 வா"*:3 , 

4.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) கGK
� ெத7 வா"*:3 , 

5.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� (ஊ) ஒ1தெத7 வா"*:3 , 6.மாதிரேவ!" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) JK
� நாய�க" ெத7 வா"*:3 , 7.மாதிரேவ!" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெச)ன�யந?'" வா"*:3 , 8.மாதிரேவ!" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) M�பராய)ேப�ைட வா"*:3 , 9.மாதிரேவ!" (வ.கி) ம��� 

(ஊ) கீழவா�ஆதிதிராவ�ட" ெத7 வா"*:3 , 10.மாதிரேவ!" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கீழவா� வ	Gவெத7 வா"*:3 , 11.மாதிரேவ!" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட" காலன� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 மOனா�சிய�மா	 

உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�  

ேம�
ப
தி   

,சித�பரநாதDர� , 

ேசாதிய�
� (ஊ)

1.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) கHண��ேகாய�? ெத7 வா"*:1 , 

2.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) மட�Dர� ப�	ைளயா" ேகாய�?ெத7 

வா"*:1 , 3.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) மட�Dர� ேமல1ெத7 

வா"*:1 , 4.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீரK
� அHணாநக" 

வா"*:2 , 5.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீரK
� வாQகாKகைரெத7 

வா"*:2 , 6.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீரK
� 
�யான1ெத7 

வா"*:2 , 7.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா)ன�கா�* ப*ைக 

வா"*:3 , 8.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) சித�பரநாதDர� ேதா�D ெத7 

வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 மOனா�சிய�மா	 

உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி    ,சித�பரநாதDர� , 

ேசாதியK
�(ஊ)

1.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசாதிய�
� ப	ள�Rட1ெத7 வா"*:1 

, 2.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�? ெத7 வா"*:1 , 

3.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) மான�ய� மட�Dர� வா"*:3 , 

4.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) மட�Dர� ெத�
ெத7 வா"*:1 , 

5.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* ேசாதிய
� வா"*:1 , 

6.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) சித�பரநாதDர� 
�யானெத7 வா"*:2 

, 7.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) சித�பரநாதDர� ப	ள�Rட1ெத7 

வா"*:2 , 8.ேசாதிய�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப யெத7 வா"*:2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� - வட�
 

ப
தி    

,ஆன�தR1த),ேகாபாலசA1

திர� (ஊ)

1.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
)ன� காலண�ெத7 வா"*:1 , 

2.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) க*�காமர� 
�யானெத7 

வா"*:1 , 3.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) க*�காமர� 

ஆதிதிராவ�ட"ெத7 வா"*:1 , 4.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆன�தR1த) ஆதிதிராவ�ட" ெத7 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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� - ெத�
 

ப
தி   ,ஆன�தR1த), 

ேகாபாலசA1திர� (ஊ)

1.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆன�தR1த) 
�யானெத7 

வா"*:1 , 2.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) இராசாKக� நக" 

வா"*:1 , 3.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆன�தR1த) 

ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 4.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சி)னD1T" ெமய�)ேரா*  வா"*:1 , 5.ேகாபால சA1திர� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) 
றவ" ெத7  வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 சனீ�வாசM�ராய 

பாலிெட�ன�� Dதிய க��ட� 

அைற எH. 122   ,D1T", 

ேகாபாலசA1திர� (ஊ)

1.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) க	ள" ெத7  வா"*:1 , 

2.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
ளமிKகா*  வா"*:1 , 

3.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கபாலி Aதலியா" காலண�ெத7  

வா"*:1 , 4.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சரCவதி வ�ளாக� 

ஆதிதிராவ�ட" ெத7  வா"*:2 , 5.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெப ய 
1தவ�கைர  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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சனீ�வாசM�ராய 

பாலிெட�ன��  Dதிய க��ட� 

அைற எH.121   ,D1T", 

ேகாபாலசA1திர� (ஊ)

1.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சரCவதி வ�ளாக� 


�யானெத7 வா"*:2 , 2.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) 


1தவ�கைர காலண�ெத7 வா"*:2 , 3.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) சி)ன� 
1தவ�கைர வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 சனீ�வாசM�ராய 

பாலிெட�ன�� ப�ரதான 

க��ட� அைற எH.104   

,D1T" , ேகாபாலசA1திர� 

(ஊ)

1.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமிய�  வா"*:3 , 

2.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) A1ைதயாநக" வா"*:3 , 

3.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)ற? நக" வா"*:3 , 

4.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஜி)னா நக" வா"*:3 , 

5.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாமிய� காலன�ெத7 வா"*:3 , 

6.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�மாநக"-க	ள" ெத7 வா"*:3 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சனீ�வாச ெம� 
ேலஷ) 

ப	ள� Dதிய க��ட� கிழ�
 

ப�க வட�
 பா"1த அைற 

எH 2   ,ேகாபாலசA1திர� 

(ஊ)

1.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சலாம1 ெத7 வா"*:3 , 

2.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) திெரௗபதி அ�ம)ேகாவ�? ெத7 

 வா"*:2 , 3.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலவ?ல� 

காலன�ெத7 வா"*:2 , 4.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�தி நக" 

வா"*:2 , 5.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப	ள��Rட1ெத7 

வா"*:2 , 6.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப7மா	ேகாய�?ெத7 

வா"*:2 , 7.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரய�?ேவ ேரா* 

வா"*:2 , 8.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெகா	ள�ட� 

ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 9.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) DBநக" 

வா"*:2 , 10.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) திY" 
�ப� வா"*:2 , 

11.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) Jைச நக" வா"*:2 , 

12.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) DZCவ அ�ம) ேகாவ�?ெத7 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

12 12 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 க��ட� ெத)ப
தி   

 ,Bளேச�திரDர� , 

ேகாபாலசA1திர� (ஊ)

1.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) மOனவ"ெத7 வா"*:3 , 

2.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைரெத7 வா"*:3 , 

3.ேகாபாலசA1திர�(வ.கி) ம��� (ஊ) ப	ள�Rட1ெத7 வா"*:3 , 

4.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப7மா	ேகாவ�?ெத7 வா"*:3 , 

5.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ரய�?ேவேரா*ெத7 வா"*:3 , 

6.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேபாZCைல) ெமய�)ேரா* 

வா"*:3 , 7.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�.எ).ப�.நக" வா"*:3 , 

8.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) பார1ெத7 வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 க��ட� வட�
 

ப
தி   ,Bளேச�திரDர� , 

ேகாபாலசA1திர� (ஊ)

1.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) DB1ெத7 வா"*:3 , 

2.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) திY" 
�ப� வா"*:3 , 

3.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) Jைசநக" வா"*:3 , 

4.ேகாபாலசA1திர� (வ.கி) ம��� (ஊ) DZCவ  அ�ம)ேகாவ�?ெத7 

வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

அ[ம�தDர� ெத�
 

க��ட� ேம�
 ப
தி   

,தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி�*ப*ைக-ச�தப*ைக 

வா"*:1 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) அ[ம�தDர� 

அ�ரகார� வா"*:2 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

அ[ம�தDர� 
�யான1ெத7 வா"*:2 , 4.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) நாத?ப*ைக-ந*1ெத7 வா"*:1 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
 க��ட� கிழ�
 

ப
தி   ,அ[ம�தDர� 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) அ[ம�தDர� 

அ�ேப1கா"ெத7 வா"*:1 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) நாத?ப*ைக-ெத�
ெத7 வா"*:1 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) நாத?ப*ைக-வட�
ெத7 வா"*:1 , 

4.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) நாத?ப*ைக-

ஆதிதிராவ�ட"ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
பா"1த  ெத�
ப
தி   

,ACZ�ெத7 

மாKகனா�ப�* 

,தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ச�த�ப*ைக 

கீழ
Hடலபா� வா"*:1 , 2.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) மாKகணா�ப�*-ACZ�ெத7  வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
பா"1த  கிழ�
 ப
தி 

  ,ACZ�ெத7 

மாKகானா�ப�* 

,தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ)  மா ய�ம) 

ேகாவ�?ெத7வா"*:1 , 2.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

வட�
ெத7 வா"*:2 , 3.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

அ[ம�தDர� ேரா* வா"*:2 , 4.தி7ைமலா� (வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) காய�ேதமி?ல1ெத7 வா"*:2 , 5.தி7ைமலா� 

(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) DB1ெத7 வா"*:2 , 6.தி7ைமலா� 

(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ)  ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:2 , 

7.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) Dலவ"ெத7-உேச)ெத7 

வா"*:2 , 8.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ ேகஏப� நக" 

வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சரCவதி ெம� � 

ேம?நிைல�ப	ள� அைற 

எH  2   ,மாKகணா�ப�* 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) மாKகாணா�ப�* 

ெமய�)ேரா* வா"*:3 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

ப	ள��Rட1ெத7 வா"*:2 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) ச�தப*ைக-கீழ
Hடலபா� வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 சரCவதி ெம� � 

ேம?நிைல�ப	ள� அைற 

எH  3   ,மாKகணா�ப�* 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ரய�?ேவேரா* கீ@Dற� 

பரவ)கா* வா"*:2 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:2 , 4.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) காம)ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 

5.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) மாKகனா�ப�* 

அ7�ததிய"ெத7 வா"*:2 , 6.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) மாKகனா�ப�* காள�ய�ம)ேகாவ�?ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சரCவதி ெம� � 

ேம?நிைல�ப	ள� அைற-4   

,மாKகனா�ப�*, 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ப	ள�Rட1ெத7-

ஆைன�கார)ச1திர� வா"*:3 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) அ�ரஹார�-ஆைனகார) ச1திர� வா"*:3 , 

3.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ேகாவ�? 

ெத7,ஆைன�கார)ச1திர�, ரய�?ேவ ேரா* வா"*:3 , 

4.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ேகாவ�?ெத7 வா"*:3 , 

5.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 
��யா ெவள�1ெத7 

வா"*:3 , 6.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

தி7Dவனவ IரமKகல� எC.சி.ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 சரCவதி ெம� � 

ேம?நிைல�ப	ள� அைற 

எH-5   ,மாKகனா�ப�*, 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) ேதா�Dெத7 வா"*:3 , 

2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7Dவன வ IரமKகல� 

ப�.சி ெத7 வா"*:3 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

கீழவ?ல� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� ெத�
 ப
தி 

  ,ைத�கா? தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) Bளேச�திரDர� 

ெமய�)ேரா* வா"*:4 , 2.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

கைலஞ"நக" வா"*:4 , 3.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

மதக�1ெத7 வா"*:4 , 4.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

ைசயB நக" வா"*:4 , 5.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

மண�நக" வா"*:4 , 6.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) எல. 

நக" வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� வட�
 

ப
தி   ,ைத�கா? 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) த"காநக" வா"*:4 , 

2.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) நாப�"ெத7-ஆஸ1ெத7 

வா"*:4 , 3.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) பரக1ெத7-

ைத�கா? வா"*:4 , 4.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

ர_ம1 ெத7 வா"*:4 , 5.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெவKகேடசா 

ேம?நிைல�ப	ள� அ7	 

ேசB மண��க� க��ட�   

,ஆயK
�ப	ள� 

,தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� 

ெமய�)ேரா* ெத7 வா"*:5 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) தி7ைமலா� ப	ள�வாச?ெத7 வா"* :5 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� காய�ேதமி?ல1ெத7 வா"* :5 , 

4.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� 

இCமாய�?ெத7 வா"* :5 , 5.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) தி7ைமலா� சாமிய�ேரா*ெத7 வா"* :5 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ெவKேடசா 

ேம?நிைல�ப	ள� வட�
 

ப�க� ேகாவ��தரா` 

க��ட� அைற எH 2  

ேம�
    ,ஆயK
�ப	ள� 

,தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� 

ஜி)னா1ெத7 வா"*:5 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) 

தி7ைமலா� ஜாகி"உேச)ெத7 வா"* :5 , 3.தி7ைமலா�(வ.கி) 

ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� ஆயK
�
	ள� ப�.சி ெத7 

வா"* :5 , 4.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) வா"* :5 

தி7ைமலா� ஆயK
�ப	ள� எC.சி ெத7 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெவKகேடசா உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

க��ட� வட�
 அைற   

,ஆயK
�ப	ள� , 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� 

ெமய�)ேரா*ெத7 வா"*:5 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ெவKகேடசா உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

க��ட� ேம�
 பா"1த 

ெத�
 ப�க அைற   

,ஆயK
�ப	ள� , 

தி7ைமலா� (ஊ)

1.தி7ைமலா� (வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� (ஊ) தி7ைமலா� 

ஆதிதிராவ�ட" ெத7 வா"*:5 , 2.தி7ைமலா�(வ.கி) ஆைன�கார)ச1திர� 

(ஊ) தி7ைமலா� தHணI" ப�த?ெத7 வா"*:5 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

வட�
 ஒ�*� க��ட� 

கிழ�
 ப
தி ெத�
 

பா"1தB   ,Aதைலேம* 

Aதைலேம* (ஊ)

1.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) Aதைலேம* வ)ன�யெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
பா"1த வட�
 

க��ட� ேம�
ப
தி    

,Aதைலேம* (ஊ)

1.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) மனெவள�,ேச  ஆதிதிராவ�ட"ெத7 

வா"*:2 , 2.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�?ப*ைக வ)ன�ய"ெத7 

வா"*:2 , 3.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�?ப*ைக ஆதிதிராவ�ட" 

ெத7 வா"*:2 , 4.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம�*� ப�?ப*ைக 

வ)ன�ய"ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 அரM உய"நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 சாைல Dதிய 

க��ட� அைற-2   

,தி�*ப*ைக Aதைலேம* 

(ஊ)

1.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) அHணாநக" ஆதிதிராவ�ட"ெத7 

வா"*:1 , 2.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*வ�கா* வ)ன�ய"ெத7 

வா"*:1 , 3.Aதைலேம* (வ.கி) ம��� (ஊ) Aதைலேம*தி�* 

வ)ன�ய"ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
பா"1த ெத�
 

க��ட�   ,அள�
� (ஊ)

1.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) மண�யன�7�D பாரதிெத7 தரண�யா"ெத7 

வா"* :1 , 2.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
1தவ�கைர வா"* :1 , 

3.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம�*1ெத7  வா"* :1 , 4.அள�
� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ந ய)ெத7 வா"* :1 , 5.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ�ம)ேகாவ�?ெத7 வா"* :1 , 6.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமல1ெத7 வா"* :1 , 7.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7, 

வட�
1ெத7 வா"* :1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 எC.எ� ெச�தமி@ 

உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�  வட�
 

பா"1த ெத�
 க��ட� 

ேம�
ப
தி    ,ேச1தி7�D  

அள�
� (ஊ)

1.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ,சKகா* 
��யாHடவ" ேகாய�?ெத7 

வா"* :3 , 2.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேச1தி7�D வா"* :2 , 

3.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) காவ?மா)ய�- ேதாண�1Bைர வா"* :3 , 

4.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ)  கா*ெவ��வா"* :3 , 5.அள�
� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெவ	ளமண? வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 எC.எ� ெச�தமி@ 

உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�  வட�
 

பா"1த ெத�
 க��ட� 

கிழ�
 ப
தி ேச1தி7�D     

,ேச1தி7�D  அள�
� (ஊ)

1.அள�
� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ,சKகா* வா"*:2,3 , 2.அள�
� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) மண�யா"ெத7 அQய�ேப�ைட வா"*:2 , 3.அள�
� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) நாண?ப*ைக ராய�ேப�ைட வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
 ப
தி க��ட� ேம�
 

பா"1தB   ,மேக�திர�ப	ள� 

(ஊ)

1.மேக�திரப	ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) சிவ) ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

2.மேக�திரப	ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாைர1தி�* வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 ப�க ேம�
 பா"1த 

Dதிய க��ட�   

,மேக�திர�ப	ள� (ஊ)

1.மேக�திரப	ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
மாரேகா�டக� வா"*:2 , 

2.மேக�திரப	ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�பாேகா�டக� வா"*:3 , 

3.மேக�திரப	ள� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ�டா1தKகைர வா"*:3 , 

4.மேக�திரப	ள�(வ.கி) ம��� (ஊ) ெர
நாதDர� வா"*:3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
பா"1த ெத�
 

க��ட�   ,கா�a" (ஊ)

1.கா�a" (வ.கி) மேக�திரப	ள� (ஊ) பbM�ேப�ைட வா"*:1 , 2.கா�a" ( 

வ.கி) ம��� (ஊ) M�DராயDர� வா"*:1 , 3.கா�a" ( வ.கி) ம��� (ஊ) 

காமராஜDர� வா"*:2 , 4.கா�a" ( வ.கி) ம��� (ஊ) கா�a" வா"*:2 , 

5.கா�a" ( வ.கி) ம��� (ஊ) ச�மKகா* வா"*:3 , 6.கா�a" ( வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேகா�ைடேம* வா"*:4 , 7.கா�a" ( வ.கி) ம��� (ஊ) 

பbM�ேப�ைட வா"*:2 , 8.கா�a" ( வ.கி) ம��� (ஊ) 

வ	Gவந1த�&ேதா�Dேம* வா"*:2 , 9.கா�a" ( வ.கி) ம��� (ஊ) 


�மாேகா�டக� வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ெகா�ய�பாைளய�   

,ெகா�ய�பாைளய� 

DB�ப��ன� (ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ெகா�ய�பாைளய� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாய�? 

ெத7 வா"*:1 , 2.DB�ப��ன� (வ.கி) ெகா�ய�பாைளய� (ஊ) சி)d" 

வா"*:2 , 3.DB�ப��ன� (வ.கி) ெகா�ய�பாைளய� (ஊ) 

Mனாமிநக"(த�காலிக
�ய�7�D) வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

வட�
 க��ட� கிழ�
 

பா"1தB   ,DBப��ன� (ஊ)

1.DB�ப��ன�  (வ.கி) ம��� ( ஊ) ப�	ைளயா" ேகாய�?ெத7 வா"*:1 , 

2.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) அ�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

3.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ACZ� ெத7 வா"*:1 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

ெத�
 ப
தி க��ட� 

கிழ�
 பா"1த க��ட�   

,DBப��ன� (ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) மடவாேம* சாைல வா"*:2 , 

2.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ெத�
 ெத7 வா"*:2 , 3.DB�ப��ன� 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) ம�ைதயா ேகாவ�? வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
ப
தி   ,த"காM 

DB�ப��ன�

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) அ�ேப1கா" நக" வா"*:1 , 

2.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) கைலஞ" நக" வா"*:2 , 

3.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ச?லி�
ள1 ெத7 வா"*:2 , 

4.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) யாதவ" ெத7 வா"*:2 , 

5.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) மா ய�ம) ேகாய�?ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
 ப
தி   ,த"காM 

DB�ப��ன�

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ஆeசிேநய" ேகாய�?ெத7 வா"*:3 , 

2.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) Mனாமி த�காலிக 
�ய�7�D வா"*:3 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள�   

மடவாேம*   ,DB�ப��ன� 

(ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) மடவாேம* வட�
ெத7 வா"*:1 , 

2.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) மடவாேம* ெத�
ெத7 வா"*:2 , 

3.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) மடவாேம* Mனாமிநக" வா"*:2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ெபாBம�க	 தகவ? ைமய� 

கிழ�
ப
தி பைழயா�   

,Mனாமி நக" DB�ப��ன� 

(ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ேகா�YCவர" ேகாய�? ெத7 வா"*:4 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

வட�
 அைற   ,Mனாமி நக" 

பைழயா" DB�ப��ன� (ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) காம)ேகாய�? ெத7 வா"*:4 , 

2.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) அHணாநக" வா"*:4 , 

3.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) DBநக" வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெபாBம�க	 தகவ? ைமய� 

ேம�
 ப
தி Mனாமி நக"   

,பைழயா" DB�ப��ன� (ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) பைழயா� (கதb எH 1 Aத? 59) 

வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
 அைற   ,பைழயா" 

DB�ப��ன� (ஊ)

1.DB�ப��ன� (வ.கி) ம��� ( ஊ) DBநக" வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 க��ட� கிழ�
 ப�க 

எC எC ஏ க��ட� ேம�
 

பா"1தB   ,Dள�ய�Bைற (ஊ)

1.Dள�ய�Bைற (வ.கி) ம��� ( ஊ) Dள�ய�Bைற ேகாவ�? ேம�*1ெத7 

வா"*:1 , 2.Dள�ய�Bைற (வ.கி) ம��� ( ஊ) ேகாதHடDர� வா"*:1 , 

3.Dள�ய�Bைற (வ.கி) ம��� ( ஊ) ெப யெத7 வா"*:1 , 4.Dள�ய�Bைற 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) அ�ேப1கா" நக" 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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� வட�
 

ப
தி   ,Dள�ய�Bைற (ஊ)

1.Dள�ய�Bைற(வ.கி) ம��� ( ஊ) சி)ன1ெத7 வா"*:2 , 2.Dள�ய�Bைற 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) மண?ெவள�1 ெத7 வா"*:2 , 3.Dள�ய�Bைற (வ.கி) 

ம��� ( ஊ) 
H* ேம�*1 ெத7 வா"*:2 , 4.Dள�ய�Bைற (வ.கி) 

ம��� ( ஊ) ெத�
ெவள� வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க Dதிய க��ட� 

ெத�
 ப
தி   ,ந?'" 

ஆர�ப	ள�(ஊ)

1.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ேகாதHடாDர� வா"*: 1 , 

2.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ஆர�ப	ள� ெப ய1ெத7 வா"*: 1 , 

3.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ஆர�ப	ள� DBகாலன� வா"*: 1 , 

4.ஆர�ப	ள� (ஊ) ஆர�ப	ள� இ,சில� வா"*: 1 , 5.ஆர�ப	ள� (வ.கி) 

ம��� ( ஊ) மைலயா)ேகா�டக� வ	Gவ"ெத7 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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

50 50 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க Dதிய க��ட� 

வட�
 ப
தி   ,ந?'" 

ஆர�ப	ள�(ஊ)

1.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ஆர�ப	ள� ப�	ைள1ெத7 வா"*: 1 , 

2.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) பாவ�டேம*-சிமி��ேகா�டக�-

வட�
ெத7 வா"*: 3 , 3.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ)) பாவ�டேம*-

ெத�
ெத7-DB1ெத7 வா"*: 3 , 4.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) 

ந A*�
-வ	Gவ"ெத7 வா"*: 3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ேம�
 ப�க க��ட� கிழ�
 

பா"1தB   ,ந?'" 

ஆர�ப	ள� (ஊ)

1.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?'" ெமய�)ேரா* வா"*: 2 , 

2.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?'" வ*கெத7 வா"*: 2 , 

3.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) கீழவ Iதி வா"*: 2 , 4.ஆர�ப	ள� (வ.கி) 

ம��� ( ஊ) அ�ரஹார� வா"*: 2 , 5.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) 

ந?'" ெத�
வ Iதி வா"*: 2 , 6.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?'" 

வட�
வ Iதி வா"*: 2 , 7.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?'" 

ேம�
வ Iதி வா"*: 2 , 8.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?'" 

ெகா?ல�ெத7 வா"*: 2 , 9.ஆர�ப	ள� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?'" 

ேப�ைடெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 25 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

ேம�
பா"1த கிழ�
 

க��ட� ெத�
ப
தி    

,ஆ,சா	Dர� (ஊ)

1.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ச)னதி ெத7 வா"*:1 , 2.ஆ,சா	Dர� 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) வா"*:1 ெத�
ேதா�ட� வா"*:1 , 3.ஆ,சா	Dர� 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) வட�
 வ Iதி வா"*:1 , 4.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( 

ஊ) ெத�
 வ Iதி வா"*:1 , 5.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) சHAக" 

வ Iதி வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க க��ட�    

,ஆ,சா	Dர� (ஊ)

1.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) சனெவள� ெத7 வா"*:3 , 

2.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) கீழெத7 வா"*:3 , 3.ஆ,சா	Dர� 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) வ	Gவ" ெத7 வா"*:3 , 4.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) 

ம��� ( ஊ) ேதவ" காலன� வா"*:3 , 5.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) 

காமராஜ" நக" வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

வட�
 பா"1த ெத�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி    

,ஆ,சா	Dர� (ஊ)

1.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:2 , 2.ஆ,சா	Dர� 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) ெசKகேம* வா"*:2 , 3.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( 

ஊ) ெகா��கா?ெவள� வா"*:2 , 4.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) 

ேம�*1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 பா"1த Dதியக��ட� 

ேம�
ப
தி   ,ஆ,சா	Dர� 

(ஊ)

1.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ேமலஅகர� வா"*:2 , 2.ஆ,சா	Dர� 

(வ.கி) ம��� ( ஊ) கீ@அகர� வா"*:2 , 3.ஆ,சா	Dர� (வ.கி) ம��� ( 

ஊ) வட�
ெத7-வட�
காலண� வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

வட�
 ப�க க��ட� ேம�
 

ப
தி    

,கைட�கHவ�நாயகந?'" 

ந?லநாயகDர� (ஊ)

1.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) தHேடச ந?'" வா"*:1 , 

2.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ைமல�ேகாவ�? வா"*:1 , 

3.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) கைட�கH வ�நாயகந?'"  , 

சிவ)ேகாவ�?ெத7 , காள�ய�ம)ேகாவ�?ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

வட�
 ப�க 

க��ட�கிழ�
ப
தி   

,கைட�கHவ�நாயகந?'" 

ந?லநாயகDர� (ஊ)

1.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) கைட�கH வ�நாயகந?'" , 

ேமலெத7 வா"*:2 , 2.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) கைட�கH 

வ�நாயகந?'" , காலன�ெத7 , அ�ேப1கா"ெத7 வா"*:2 , 

3.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) ந?லநாயகDர� , 

ெப7மா	ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 4.ந?லநாயகDர� (வ.கி) ம��� ( ஊ) 

ந?லநாயகDர� , ெப யெத7 , ெரKகசA1திர� வா"*:2 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� ெத�
 ப
தி 

  ,சயீாள� (ஊ)

1.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) கHணாK
ள� 

கீழ1ெத7 வா"*:1 , 2.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) 

கHணாK
ள� ந*1ெத7 வா"*:1 , 3.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� 

சயீாள� (ஊ) கHணாK
ள� நாடா"ெத7 வா"*:1 , 4.R1திய�ேப�ைட 

(வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) கHணாK
ள� வட�
ெத7 வா"*:1 , 

5.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) சயீாள�கீழெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� வட�
 

ப
தி   ,சயீாள� (ஊ)

1.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) ெப யெத7 வா"*:2 , 

2.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) Dதியகாலண� வா"*:2 , 

3.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) சயீாள� ெமய�)ேரா* 

வா"*:2 , 4.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) ம��� சயீாள� (ஊ) 

R1திய�ேப�ைடெமய�)ேரா* வா"*:3 , 5.R1திய�ேப�ைட (வ.கி) 

ம��� சயீாள� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப
தி   ,D1T"

1.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 2.D1T" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ேமலெத7 வா"*:1 , 3.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட�
ெத7 வா"*:1 , 4.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) எட1ெத7 வா"*:1 , 

5.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) வாண�யெத7 வா"*:1 , 6.D1T" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) சிவ)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 7.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

காம)ேகாவ�?ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள�  

வட�
 ப�க எC எC ஏ 

க��ட� வட�
 ப
தி   

,D1T"

1.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�ைதகாராெத7 வா"*:1 , 2.D1T" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) மா ய�ம)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 3.D1T" (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ைரCமி?ெத7 வா"*:2 , 4.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 

வா"*:2 , 5.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆசா1ெத7 வா"*:2 , 6.D1T" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ப	ள�வாச?ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
 க��ட� வட�
 

பா"1தB   ,D1T"

1.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�டகா? ெத7 வா"*:2 , 2.D1T" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) D1T" ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 3.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வ	Gவ1ெத7 வா"*:3 , 4.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வாQ�கா?ேம�*ெத7 வா"*:3 , 5.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 
	ள� 

ேரா�*1ெத7 வா"*:3 , 6.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வாQ�காKகைரெத7 வா"*:3 , 7.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

க)ன�ேகாவ�?ெத7 வா"*:3 , 8.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) 

ேகாவ�?ெத7 வா"*:3 , 9.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:3 

, 10.D1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) DB1ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 30 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட�  ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
ப�க�   ,
)ன�

1.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
)ன� கீழ1ெத7 வா"*:1 , 2.
)ன� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) 
)ன� கீழ1ெத�
ெத7 வா"*:1 , 3.
)ன� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) உ�பKகா* வா"*:1 , 4.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

உ�பKகா* வ	Gவ1ெத7 வா"*:1 , 5.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 


)ன�ெமய�)ேரா*ெத7 வா"*:1 , 6.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வட�
1ெத7 வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அ�பா� நிைனb உதவ� 

ெப�� ெதாட�க� ப	ள� 

ேமலமா1T"    ,
)ன�

1.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலமா1T" ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 

வா"*:2 , 2.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலமா1T" ெத�
ெத7 வா"*:2 

, 3.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைரெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள�  

பைழய ேம�
 க��ட�   

,ெபர�J"

1.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
)ன� அ�ரஹார� வா"* :1 , 2.
)ன� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) 
)ன� ெமய�)ேரா* வா"* :1 , 3.
)ன� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) 
)ன� காமராஜ"காலன� வா"* :1 , 4.
)ன� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெபர�J" ப	ள��Rட1ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 க��ட�   ,ெபர�J"

1.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெபர�J" ெமய�)ேரா* வா"* :3 , 2.
)ன� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெபர�J" கீழ1ெத7 வா"* :3 , 3.
)ன� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெபர�J" DB1ெத7 வா"* :3 , 4.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெபர�J" ேமல1ெத7 வா"* :3 , 5.
)ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதா 

ேகாவ�?ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" உய" நிைல�ப	ள�  

fைழb� க��ட�   

,வடரKக� (ஊ)

1.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� ேமலவ Iதி வா"*  : 2 , 

2.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� ப	ள�Rடெத7 வா"*  : 2 , 

3.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� கீழவ Iதி வா"*:2 , 

4.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� வட�
வ Iதி வா"*:2 , 

5.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ)  வடெரKக� சி)னெத7வா"*:2 , 

6.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ)  வடெரKக� அரச�ெத7வா"*:2 , 

7.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக�ெப யெத7 வா"*  : 2 , 

8.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� சி)னெத7 வா"*:2 , 

9.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� அHணாநக" வா"*:2 , 

10.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) A1Bகி7_ணாDர� வா"*:3 , 

11.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) A1Bகி7_ணாDர� ெமய�)ேரா* 

வா"*:3 , 12.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) A1Bகி7_ணாDர� 

gல�கா?ெத7 வா"* : 3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ைமய க��ட�   ,வடரKக�

1.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� ெமய�)ேரா* வா"*  :2 , 

2.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� ெரKகநாதDர� வா"*:2 , 

3.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� ெத�
வ Iதி வா"*:2 , 

4.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) வடெரKக� ேமலவா� வா"*:3 , 

5.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) gல�கா? வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள�   

,ெச)ன�யந?'" வடரKக�

1.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச)ன�யந?'" 
�யான1ெத7 

வா"*:1 , 2.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெச)ன�யந?'" 

ம71Bவமைண1ெத7 வா"*:1 , 3.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெச)ன�யந?'" காலன�ெத7 வா"*:1 , 4.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெச)ன�யந?'" ெப ய ெத7 வா"*:1 , 5.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெச)ன�யந?'"சி)ன1 ெத7 வா"*:1 , 6.வடெரKக� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெச)ன�யந?'" த,ச) ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சாரதா உதவ�ெப��  Bவ�க 

ப	ள� ேம�
 ப
தி    

,அகரஎல1T" (ஊ)

1.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேநரேசாழDர� வா"*:1 , 

2.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அகரஎல1T"  ெவ	ளால"ெத7 

வா"*:2 , 3.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசா1தி ய� வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 சாரதா உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி   ,அகரஎல1T"

1.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அகரஎல1T"DB�காலண� வா"*:1 , 

2.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அகரஎல1T"ெப ய�காலண� வா"*:1 

, 3.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அகரஎல1T" DB1ெத7 வா"*:1 , 

4.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அகரஎல1T" வட�
ெத7 வா"*:1 , 

5.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அகரஎல1T" ைரCமி?ெத7 வா"*:2 

, 6.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேசா1தி ய� வா"*:4 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

72 72 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� வட�
 

ப�க அைற ேம�
 பா"1தB  

  ,பனKகா�டா)
�

1.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) பனKகா�டK
� ெப யா"காலண� 

வா"*:3 , 2.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

பனKகா�டாK
�ஜIவாகாலண� வா"*:3 , 3.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� 

(ஊ) பனKகா�டாK
� வா"*:3 , 4.அகரஎல1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

பனKகா�டாK
� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அ7ளான�தா உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி   ,கீழமா1T"

1.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழமா1T" ேதர�1ெத7 வா"*:1 , 

2.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழமா1T" காள�ய�ம)ேகாய�?ெத7 

வா"*:2 , 3.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழமா1T" மாதாேகாவ�? 

ெத7 வா"*:2 , 4.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழமா1T" 

வ	Gவ"ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அ7ளான�தா உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

ப�க�    ,கீழமா1T"

1.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழமா1T" ெத�
ெத7 வா"*:1 , 

2.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
மார�
� வாQ�காKகைரெத7 

வா"*:1 , 3.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
மார�
� 
�யான1ெத7 

வா"*:1 , 4.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
மார�
� ஆதிதிராவ�ட" 

ெத7 வா"*:1 , 5.கீழமா1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழமா1T" ேதா�Dெத7 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள�    

,ஓைலயா�D1T"

1.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 

2.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 , 

3.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) உ�பாKகா* வா"*:1 , 

4.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாைழ�ெகா?ைல1ெத7 

வா"*:2 , 5.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�டவ�ளாகெத7 

வா"*:2 , 6.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெச�ப�யேவல)
� 

DறவாQ�கா? (ெத) வா"*:2 , 7.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ெச�ப�யேவல)
� DறவாQ�கா? (வ) வா"*:2 , 8.ஓைலயா�D1T" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெச�ப�யேவல)
� DறவாQ�கா? (ேம) வா"*:2 , 

9.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா"
� எC.சி.ெத7 வா"*:2 , 

10.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா"
� ப�.சி. ெத7 வா"*:2 , 

11.ஓைலயா�D1T" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா"
� மாதாேகாய�? ெத7 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

76 76 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ேம�
 ப
தி Dதிய க��ட�   

,எ7�R" (ஊ)

1.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஜி)னா ெத7 வா"*:1 , 2.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மாதாேகாய�? ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 3.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வாQ�கைர கி CBவெத7 வா"*:1 , 4.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) அ�ேதான�ய" ேமல1ெத7 வா"*:1 , 5.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வா"*:1 ெசபC�ய" கீழ1ெத7 , 6.எ7�R" (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ேகாA��ெத7 வா"* :2 , 7.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

உ�க�டைள ெத7 வா"* :2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப
தி Dதிய க��ட�  

 ,எ7�R" (ஊ)

1.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
�யான1ெத7 வா"*:1 , 2.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாய�?ெத7 வா"*:2 , 3.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாய�?ெத7 வா"*:2 , 4.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாய�?ெத7 வா"*:2 , 5.எ7�R" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வHணா) 
ள1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள�  

ெத�
 ப
தி Dதிய க��ட� 

வட�
 பா"1தB   ,எ7�R"

1.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள��Rட1ெத7 வா"* :2 , 2.எ7�R" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேதா�D ெத7 வா"* :2 , 3.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

அ�ரஹார� வா"* :2 , 4.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) எ7�R" 

ேமல1ெத7 வா"* :2 , 5.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) எ7�R" 

ெமய�)ேரா* வா"* :3 , 6.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"* 

:3 , 7.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாண�ய1ெத7 வா"* :3 , 8.எ7�R" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) இ.ப�. ேரா* வா"* :3 , 9.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

அரi" ெமய�)ேரா* வா"* :3 , 10.எ7�R" (வ.கி.) ம��� (ஊ) மாதான� 

சாைல வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 சரCவதி உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள�  ெத�
 

ப
தி   ,R1திய�ேப�ைட (ஊ)

1.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) R1திய�ேப�ைட ெமய�)ேரா* 

வா"*:1 , 2.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 

3.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 வா"*:1 , 

4.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சரCவதி உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� வட�
 

ப
தி   ,R1திய�ேப�ைட (ஊ)

1.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 , 

2.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ைவரவன�7�D வா"*:3 , 

3.R1திய�ேப�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ைவரவன�7�D ஏ  ெத7 வா"*:3 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெபாB ேசைவ 

ைமய� வட�
 பா"1த 

ந*ப
தி    ,ப)னK
� (ஊ)

1.ப)னK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) க�ப	ள� வா"*:1 , 2.ப)னK
� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) அழகாDர� வா"*:1 , 3.ப)னK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

பHணK
� வா"*:1 , 4.ப)னK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) சி)ன 

ெகா�ப�ய� வா"*:2 , 5.ப)னK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப யெகா�ப�ய� 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க� ப	ள�   

,ஆலாலM�தர� (ஊ)

1.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) மாண��கவாச? ேமல1ெத7 

வா"*:1 , 2.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) மாண��கவாச? கீழ1ெத7 

வா"*:1 , 3.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7ஞானச�ம�த� 

வா"*:1 , 4.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) R�*மாK
� வா"*:1 , 

5.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அழகியந1த� வா"*:1 , 

6.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 

7.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 

8.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆலாலM�தர� ெப யெத7 வா"*:2 

, 9.ஆலாலM�தர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆலாலM�தர� சி)னெத7 

வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� ( 

வட�
 ப
தி க��ட�)  

வடப
தி   ,மாதான�

1.மாதான� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப)னI"ேகா�டக�, வா"*:3 , 2.மாதான� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) வ�?லியந?'" வா"*:3 , 3.கHணப�ராH� (வ.கி.) 

மாதான� (ஊ) கHணப�ராH� வா"*:2 , 4.மாதான� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

மாதான� வா"*:1 , 5.மாதான� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ ய'" 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 ப
தி க��ட� 

ெத�
 ப
தி   ,மாதான�

1.மாதான� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேஷா1தி ய� வா"*:2 , 2.மாதான� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வடபாதி வா"*:1 , 3.மாதான� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத)பாதி 

வா"*:1 , 4.ெச7
� (வ.கி.) மாதான� (ஊ) ெச7
� வா"*:3 , 5.மாதான� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) தி?ைலவ�டKக) வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

கHண��கின�யனா"ேகாய�?  

 ,மகாராஜDர�

1.மகாராஜDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:1 , 2.மகாராஜDர� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) கHj�
 இன�யனா" ேகாவ�? வா"*:1 , 

3.மகாராஜDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமQயா�D ேகா�டக� வா"*:1 , 

4.மகாராஜDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
��யாH� ேதா�D வா"*:2 , 

5.மகாராஜDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேதவந?'" 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க ைமய க��ட� 

ேம�
 பா"1தB   

,பைழயபாைளய�

1.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) பைழயபாைளய�ேமல1ெத7 

வா"*:1 , 2.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

3.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெசாைச��ெத7 வா"*:1 , 

4.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) நாk*ெத7 வா"*:1 , 

5.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள��Rட1ெத7 வா"*:1 , 

6.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ச)னதிெத7 வா"*:1 , 

7.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) நாடா"ெத7 வா"*:1 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க வட�
 க��ட� 

  ,ெகாட�காரgைல 

பைழயபாைளய� (ஊ)

1.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெகாட�காரgைல 

ெரKகசA1திர� வா"* :2 , 2.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

மா ய�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"* :2 , 3.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ெகாட�காரgைல ெமய�)ேரா* வா"* :2 , 4.பைழயபாைளய� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெகாட�காரgைல(வட�
-ெத�
) வா"* :2 , 

5.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) பால�கா*ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
 க��ட� ேம�
 

பா"1தB ெகாட�காரgைல   

,ெகாட�காரgைல 

பைழயபாைளய� (ஊ)

1.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப யெத7 வா"*:3 , 

2.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா*ெவ��ெத7(அ�பலகாரெத7 

கல�D) வா"*:3 , 3.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா*ெவ�� 

காலண�ெத7 வா"*:3 , 4.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

க	ள�ேம*ெத7 வா"*:3 , 5.பைழயபாைளய� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

அ�பலகார ெத7(வட�
-ெத�
) வா"*:3 , 6.பைழயபாைளய� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) பைடயா,சிெத7 (வட�
ெத7) வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அ7	ெமாழி உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள� Dதிய 

க��ட� கிழ�
 ப
தி     

,தாHடவ)
ள�

1.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) எ?ைலச�B வா"*:1 , 

2.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*1 ெத7 வா"*:1 , 

3.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) மOரா)சாகி�ேப�ைட வா"*:1 , 

4.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) DBநக" வா"*:1 , 

5.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப யவ
�D ெமய�)ேரா* 

வா"*:1 , 6.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம)ேகாவ�? 

ெமய�)ேரா* 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

90 90 அ7	ெமாழி உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள� Dதிய 

க��ட� ேம�
 ப
தி    

,தாHடவ)
ள�

1.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ.உ.சி.ெத7 வா"*:1 , 

2.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) DB1ெத7 வா"*:1 , 

3.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அHணாநக" வா"*:1 , 

4.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) க	ள1ெத7 வா"*:1 , 

5.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) M�தர�ப�	ைளெத7 வா"*:2 , 

6.தாHடவ)
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா�டா)
1Bெத7 வா"*:2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
ப
தி சி)ன வ
�D   

,தாHடவ)
ள�

1.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:3 கா�திநக" , 

2.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:3 நவ�தகHணDர� , 

3.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:3 கீழ1ெத7 , 

4.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:3 Mனாமி 
�ய�7�D-2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

Dதிய க��ட� Mனாமி நக" 

ெகா�டாயேம*   

,தாHடவ)
ள�

1.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:3 Mனாமி 

த�காலிக
�ய�7�D-1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
ப
தி சி)னவ
�D   

,தாHடவ)
ள�

1.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) சி)ன வ
�D ெமய�) ேரா* 

வா"*:3 , 2.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) இ�திராநக" வா"*:3 , 

3.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) பால�கா* வா"*:3 , 

4.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) பாலM�ரமண�யDர� வா"*:3 , 

5.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
 ெத7 வா"*:3 , 

6.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) சி1திவ�நாயகDர� கிழ�
 

வா"*:3) , 7.தாHடவK
ள� (வ.கி.) ம��� (ஊ) சி1திவ�நாயகDர� 

ேம�
 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

94 94 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 ப
தி ந?லநாயகDர� 

  ,அகரவ�டரா�

1.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அகர வ�டார� ேமல1ெத7 வா"* 

:1 , 2.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அகரவ�டார� கீழ1ெத7 வா"* 

:1 , 3.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7�பண� வ�டார� வா"* :1 , 

4.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ)  
�யான1ெத7வா"*:1 , 5.அகர 

வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேதா�Dவ�டார�-சி)ன1ெத7-ெப ய1ெத7 

வா"*:1 , 6.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
7வ�யா� ப	ள� 

ஆ�றKகைர1ெத7 வா"* :1 , 7.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 


7வ�யா�ப	ள� வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
 ப
தி  

ந?லநாயகDர�     

,அகரவ�டரா�

1.அகர வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) Dள�ய�ேதா�D வா"* :1 , 2.அகர 

வ�டார� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந?லநாயகDர� வா"* :2 , 3.அகர வ�டார� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) R1தாd" 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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள�   

,ஓதவ�தா)
�(ஊ)

1.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப யெத7 வா"*:1 , 

2.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 

3.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ	Gவெத7 வா"*:2 , 

4.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கிறி1தவெத7 வா"*:2 , 

5.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள��Rடெத7 வா"*:2 , 

6.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) சிவ) ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 

7.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7நIலகHட�-ேதா�Dெத7 வா"*:3 

, 8.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7நIலகHட�-ெத�
ெத7 

வா"*:3 , 9.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7நIலகHட�-

கிழ�
ெத7 வா"*:3 , 10.ஓதவ�தா)
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

தி7நIலகHட�-காலண�ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 49 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 ப
தி   ,அரi" (ஊ)

1.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா�ப�ய
� ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 2.அரi" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 3.அரi" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ம�த�கைரெத7 வா"*:2 , 4.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

மணலகர� ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 5.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள�  

ெத�
 ப
தி க��ட� ெத�
 

ப
தி   ,அரi"

1.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீ@அரi"கீழ1ெத7 வா"*:1 , 2.அரi" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) க)ன�ேகாய�? ெத7 வா"*:1 , 3.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

Dள�ய)ேதா�D ெத7 வா"*:1 , 4.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அரi" 

ேமல1ெத7 வா"*:1 , 5.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) 

ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 6.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாண�ய1 ெத7 

வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 50 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
 க��ட� வட�
 

ப
தி   ,அரi"

1.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஓைலயா�D1T"ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

2.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 3.அரi" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:1 , 4.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

தி7,சி�ற�பல� ேமல1ெத7 வா"*:3 , 5.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

தி7,சி�ற�பல� கீழ1ெத7 வா"*:3 , 6.அரi" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

கH�ராசந?'" வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 சHAகவ�லாC 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
 ப
தி   

,ப,ைசெப7மாந?'"

1.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
 ெத7 வா"*:1 , 

2.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாQ�காKகைர ெத7 

வா"*:1 , 3.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெவ	ளாழ"ெத7 

வா"*:1 , 4.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* 

வா"*:1 , 5.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) சிவ)ேகாவ�?ெத7 

வா"*:1 , 6.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சHAகவ�லாC 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 ப
தி   

,ப,ைசெப7மாந?'"

1.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம)ேகாவ�? ெத7 

வா"*:1 , 2.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அரசாலமKகல� 


�யானெத7 வா"*:2 , 3.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

அரசாலமKகள� ெப யெத7 வா"*:2 , 4.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ஜூவா நக" வா"*:2 , 5.ப,ைசெப7மாந?'" (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ம1தலமைடயா) 
�யானெத7 வா"*:2 , 6.ப,ைசெப7மாந?'" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:2 ம1தலமைடயா) ஆதிதிராவ�ட"ெத7 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 வச�தலா உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
ப
தி 

பHண�கார)ேகா�டக�   

,ஆலKகா*

1.ஆலKகா* (வ.கி.) ம��� (ஊ) பHண�கார)ேகா�டக� வா"*:4,5 , 

2.ஆலKகா* (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
டA7�� தி7ேவ�ப ந?'" 

வா"*:3,4 , 3.ஆலKகா* (வ.கி.) ம��� (ஊ) இள�ேதா�D வா"*:5 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 வச�தலா உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள� ேம�
ப
தி 

ந*�ப�க� 

பHண�கார)ேகா�டக�   

,ஆலKகா*

1.ஆலKகா* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஏேகாஜிமகாராஜDர� வா"*:3,4 , 

2.ஆலKகா* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆலKகா* வா"*:1,2 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
பா"1த கிழ�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி    

,ேவ�டK
� (ஊ)

1.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�? வா"*:1 , 

2.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) காமராஜ" நக" வா"*:1 , 3.ேவ�டK
� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெவ	ள
ள� வா"*:1 , 4.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ேம�*1ெத7 வா"*:1 , 5.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 


மாரேகா�ட� வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
பா"1த கிழ�
 

க��ட� ேம�
ப
தி    

,ேவ�டK
� (ஊ)

1.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 2.ேவ�டK
� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:1 , 3.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) அHணாநக" வா"*:1 , 4.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) சேபசா 

காலன� 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
பா"1த ேம�
 

க��ட� வட�
 ப
தி    

,ேவ�டK
� (ஊ)

1.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7வா� வா"*:2 , 

2.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா� வா"*:2 , 

3.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா� வா"*:2 , 

4.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேவ�ப� வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 பா"1த ேம�
 

க��ட� ெத�
 ப
தி    

,ேவ�டK
� (ஊ)

1.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமலந*1ெத7வா� வா"*:2 , 

2.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) இ7வ�ெகா?ைல-ஆதிதிராவ�ட" ெத7 

வா"*:2 , 3.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) A1தைரm" ெத7 வா"*:2 , 

4.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேகவேராைட வா"*:2 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� ெத�
 ப
தி 

Rைழயா"   ,ேவ�டK
�

1.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேவ�நக" வா"*:3 , 2.ேவ�டK
� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
 ெத7 வா"*:3 , 3.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) Mனாமி த�காலிக� 
�ய�7�D வா"*:3 , 4.ேவ�டK
� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:3   , 5.ேவ�டK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ந*1ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய gCZ� 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

ப
தி வட�
 பா"1தB   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) சி?ல�1ெத7 வா"*:4 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) ேகாவ�?ெத7 

வா"*:4 , 3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) காய�ேதமி?ல1ெத7 

வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய gCZ� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி வட�
 பா"1தB   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:4 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமலெந*�ெத7 வா"*:4 , 

3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ACலி�ெத7 வா"*:3 , 

4.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ைத�கா?ெத7 வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM ேம? நிைல�ப	ள� 

கைட ெத7 அ7கி? 

ெதாட�க�ப� b    

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*1ெத7 வா"*:1 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) கிழ�
ெத7 வா"*:1 , 

3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெச��1ெத7 வா"*:1 , 

4.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) MHணா�Dகார1ெத7 வா"*:1 , 

5.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ*க1ெத7 வா"*:1 , 

6.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஐ.ஓ.ப�.ெத7 வா"*:2 , 

7.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

கைட1 ெத7 அ7கி? 

ெதாட�க�ப� b ேம�
 ப
தி 

  ,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) க�மாள1ெத7 வா"*:2 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப7மா	ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 

, 3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமலெந*�ெத7 வா"*:3 , 

4.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைர 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" ேம? நிைல�ப	ள� 

ேம�
 ப
தி க��ட� ெத�
 

ப
தி கிழ�
 பா"1தB   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) பKகளாெத7 வா"*:4  , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) சிவ) ச)னதிெத7 வா"*:4 , 

3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�) ேரா* வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசினா" ேம?நிைல�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� வட�
 

ப
தி கிழ�
 பா"1தB   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) DBெத7 வா"*:4 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) சிவ) ேம�
ெத7 வா"*:4 , 

3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ". நக" வா"*:4 , 

4.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஜCப�ளா)�ெத7 வா"*:4 , 

5.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ.உ.சி. நக" வா"*:4 , 

6.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா�தி நக" வா"*:4 , 

7.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெசா�கலிKக� நக" வா"*:4 , 

8.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேக.ப�.எC.நக" வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

115 115 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள�  

கிழ�
 Aத)ைம� க��ட�  

ந*ேம�
Dற�   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ேப1கா" நக" வா"*:6 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7ேவKகடநாடா"ெத7 வா"*:6 

, 3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) மOனவ"ேம�
ெத7 வா"*:6 , 

4.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம)ேகாவ�?ெத7 

வா"*:6 , 5.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) க)ன�ேகாவ�?ெத7 

வா"*:6 , 6.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) தாழ�ெதாH� 

வா"*:8 , 7.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) Mனாமி 

த�காலிக
�ய�7�D 2 வா"*:2 , 8.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

Mனாமி த�காலிக
�ய�7�D 4 வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 Aத)ைம� க��ட� 

ந*ப
தி ெத�
 பா"1தB   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) Mனாமி த�காலிக
�ய�7�D 1 

வா"*:1 , 2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:3 Mனாமி 

த�காலிக
�ய�7�D 3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" 

ேம?நிைல�ப	ள�கிழ�
 

ந*� க��ட� கா"ன" ேம�
 

ப
தி    ,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) மOனவ"ெத7 வா"*:7 , 

2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) தாழ�ெதாH� வா"*:8 , 

3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) தாைழ இ7தயநக" வா"*:8 , 

4.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) க,செவள� வா"*:8 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 Aத)ைம� க��ட� 

கிழ�
 ப
தி   

,தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வoதைல�
� கீழ1ெத7 

வா"*:10 , 2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வoதைல�
� 

க)ன�ேகாவ�?ெத7 வா"*:9 , 3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

மOனவ" த�காலிக
�ய�7�D வா"*:7 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 Dதிய க��ட�    

,ராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) தி7A?ைலவாச? (ஊ) ராதாந?'"(வட�
) 

வா"*:13 , 2.ராதாந?'" (வ.கி) தி7A?ைலவாச? (ஊ) ராதாந?'" 

(Dதிய காலன�) வா"*:13 , 3.ராதாந?'" (வ.கி) தி7A?ைலவாச? (ஊ) 

ராதாந?'" (ெப ய ெத7) வா"*:13 , 4.ராதாந?'" (வ.கி) 

தி7A?ைலவாச? (ஊ) வoதைல�
� ெமய�)ேரா* வா"*:9 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள� 

ேம�
 ப�க Dதிய க��ட�   

,ராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) தி7A?ைலவாச? (ஊ) வoதைல�
� 

ேமல1ெத7 வா"*:10 , 2.ராதாந?'" (வ.கி) தி7A?ைலவாச? (ஊ) 

வo1தைல�
� கீழ1ெத7 வா"*:10 , 3.ராதாந?'" (வ.கி) 

தி7A?ைலவாச? (ஊ) வoதைல�
� அ�ரஹார1Bேம* வா"*:9 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அரM உய"நிைல�ப	ள� 

மKக!" ஓ�* க��ட�  

வட�
 ப
தி    ,ெதா*வாQ 

தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெதா*வாQமOனவ" வட�
ெத7 

வா"*:11 , 2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) Mனாமி 

த�காலிக
�ய�7�D 2 வா"*:12 , 3.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) Mனாமி த�காலிக
�ய�7�D 3 வா"*:12 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
 பா"1த 

ேம�
க��ட� வட�
 ப
தி 

    ,ெதா*வாQ 

தி7A?ைலவாச?

1.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெதா*வாQமOனவ" ெத�
ெத7 

வா"*:12 , 2.தி7A?ைலவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) Mனாமி த�காலிக 


�ய�7�D 1 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
ப
தி வட�
 க��ட� 

   ,எடமண? (ஊ)

1.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) எடமண? ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

2.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ7ைசப1B வா"*:4 , 3.எடமண? (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ேமல�பாைளய� வா"*:5 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரM உயா்நிைல�ப	ள� 

ெத�
 பா"1த ேம��கி? 

ந*�ப
தி    ,எடமண? (ஊ)

1.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) எடமண? ெப ய1ெத7 வா"*:1 , 

2.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) எடமண? ந*1ெத7 வா"*:1 , 

3.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) சeசிவ�ராய) ேகாய�?-DB1ெத7 

வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரM உயா்நிைல�ப	ள� 

ெத�
 பா"1த ேம�
ப
தி   

 ,எடமண? (ஊ)

1.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) சeசிவ�ராய)ேகாவ�? வா"*:2 , 

2.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஒ1தாளெவள� வா"*:2 , 3.எடமண? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) உ,சிேம* வட�
ெத7 வா"*:2 , 4.எடமண? (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ஆம�ப	ள� வட�
 வா"*:2 , 5.எடமண? (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ஆம�ப	ள� ெத�
 வா"*:3 , 6.எடமண? (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

உ,சிேம* வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ரqமான�யா 

உய"நிைல�ப	ள� ெத�
 

பா"1த கிழ�
 க��ட�   

,வடகா? (ஊ)

1.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ஆலKகா* (ஊ) ேகாடK
� ச1திர� 

வா"*:2 , 2.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
வடகா? 

வா"* :1 , 3.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 

, 4.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ரqமான�யா 

உய"நிைல�ப	ள� ேம�
 

பா"1த வட�
 க��ட�   

,வடகா? (ஊ)

1.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"*:1 , 

2.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) ேகாவ�?ெத7 

வா"*:1 , 3.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆசா 1ெத7 

வா"*:1 , 4.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள�வாச? ெத7 

வா"*:2 , 5.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைர1ெத7 

வா"*:2 , 6.வ ைச�ப1B வடகா? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைர1ெத7 

வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 62 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 பா"1த க��ட� 

ேம�
 ப
தி   ,உைமயா	பதி

1.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) உைமயா	பதி வா"*:1 , 

2.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ப"ேகாய�?ெத7 வா"*:1 , 

3.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாதேசகரந?'" வா"*:2 , 

4.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

5.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 , 6.உைமயா	பதி 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேரா�*1ெத7 வா"*:1 , 7.உைமயா	பதி (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) திY"
�ப� வா"*:1 , 8.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ேகாய�?ப1B 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

129 129 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ந*நிைல�ப	ள�    

,உைமயா	பதி (ஊ)

1.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
ள1திKகந?'",காள�ய�ம) 

ேகாவ�? ெத7 வா"*:2 , 2.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) 


ள1திKகந?'"-மா ய�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 3.உைமயா	பதி 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) வ�னாய�
� ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 4.உைமயா	பதி 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
 வ�நாயக
� வா"*:2 , 5.உைமயா	பதி (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வ�நாயக
�-ப�	ைளயா"ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 

6.உைமயா	பதி (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ�நாயக
�ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ந*நிைல�ப	ள�,  

ெத�
பா"1த    ,கிழ�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி 

ஆ"பா�க�

1.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:1 , 2.ஆ"�பா�க� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமலெத7 வா"*:1 , 3.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

நாடா"ெத7 வா"*:1 , 4.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* 

சிவ)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 5.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ)  

ம�தகைரெத7 , பாடசாைலெத7வா"*:1 , 6.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) 
மர�க�டைள வா"*:2 , 7.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

தி7நாb�கரM ந?'" வா"*:2 , 8.ஆ"�பா�க� (ஊ) ெகா1தK
�ெத7 

வா"*:2 , 9.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) உ,சிேம�*1ெத7 வா"*:2 , 

10.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:2 , 11.ஆ"�பா�க� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 வா"*:2 , 12.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ப�)னெகா?ைல ெத7 வா"*:2 , 13.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ேமல1ெத7 வா"*:2 , 14.ஆ"�பா�க� (வ.கி.) ம��� (ஊ) காலண�ெத7 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ராமகி7பா உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�    ,வட�
 

ப
தி கடவாச? (ஊ)

1.கடவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப7மா	 ேகாவ�? ெத7 வா"*:1 , 

2.கடவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 3.கடவாச?(வ.கி.) 

ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 , 4.கடவாச?(வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 5.கடவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆசா1ெத7 

வா"*:2 , 6.கடவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) காய�ேதமி?ல1ெத7 வா"*:2 , 

7.கடவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�லா?ெத7 வா"*:2 , 8.கடவாச? (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) கா�திநக" வா"*:2 , 9.கடவாச? (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

DB1ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய  ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
பா"1த ெத�
க��ட� 

கிழ�
 ப
தி    

,தி7�க7காr"

1.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேவளா"1ேதா�D வா"* :3 , 

2.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கிளா1ேதா�D ெத7 வா"* :3 , 

3.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீராந?'" ACலி�ெத7 வா"* :4 

, 4.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 கீராந?'" வா"* :4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெகா	ள�ட� ஊரா�சி 

ஒ)றிய ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
பா"1த  ெத�
 

க��ட�  ேம�
 ப
தி   

,தி7�க7காr" (ஊ)

1.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
 ெத7 வா"*:1 , 

2.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*: 2 , 

3.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"*: 2 

, 4.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*: 2 , 

5.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாய�?ெத7 வா"*: 2 

, 6.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ச)னதி ெத7 வா"*: 2 , 

7.தி7�க7காr" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அQயனா"ேகாய�?ெத7 வா"*: 2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரM ஆதி திராவ�டா் 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
  

பா"1த ேம�
 க��ட� 

ெத�
 ப
தி ெகாHட?   

,ெகாHட?

1.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெகாHட? கைட1ெத7 வா"*:2 , 

2.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) A�R�*ெத7 வா"*:2 , 3.ெகாHட? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) கீ@1ேதd" காலண�ெத7 வா"*:3 , 4.ெகாHட? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) கீ@1ேதd" 
�யானெத7 வா"*:3 , 5.ெகாHட? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) கா�*1ெத7 வா"*:3 , 6.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ெகா�டாயேம* காலண� வா"*:3 , 7.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ப1த�
� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" ஆதிதிராவ�ட" நல 

ேம?நிைல�ப	ள�  கிழ�
 

பா"1த வட�
 ேம�
 

க��ட�   ,ெகாHட?

1.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:1 , 2.ெகாHட? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட" காலண� ெத7 வா"*:1 , 3.ெகாHட? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரசின" ஆதிதிராவ�ட" நல 

ேம?நிைல�ப	ள� ெத) 

ேம�
 க��ட�    

,ெகாHட? (ஊ)

1.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ச)னதிெத7 வா"*:1 , 2.ெகாHட? 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"*:1 , 3.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ெத�
வ Iதி வா"*:1 , 4.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 

வா"*:2 , 5.ெகாHட? (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
 

க��ட� ேம�
 ப
தி   

,வ	Gவ�
�

1.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெவ	ளாள" ெத7 வா"*:2 , 

2.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

3.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
 ெத7 வா"*:2 , 

4.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) ேகாவ�? ெத7 வா"*:1 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 68 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி   

,வ	Gவ�
�

1.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
 ெத7 வா"*:2 , 

2.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*1ெத7 வா"*:1 , 

3.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

4.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ரஹார� வா"*:1 , 

5.வ	Gவ�
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) காலன�ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 அரசின" ஆதிதிராவ�ட" நல 

ெதாட�க�ப	ள�    

,ப�டவ�ளாக� அ1திm"

1.அ1திm" (வ.கி.) ம��� (ஊ) பண��கி7�D வா"*:2 , 2.அ1திm" (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ப�டவ�ளாக� மாதாேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 3.அ1திm" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�டவ�ளாக� 
�யானெத7 வா"*:1 , 4.அ1திm" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�டவ�ளாக� ஆதிதிராவ�ட" ெத7 வா"*:1,2 , 

5.அ1திm" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ1திm" ஆதிதிராவ�ட" ெத7 வா"*:2 , 

6.அ1திm" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ1திm" மா ய�ம)ேகாவ�?ெத7 

வா"*:2 , 7.அ1திm" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ1திm" கீழ1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

140 140 அரசின" உய" நிைல�ப	ள� 

வட�
 க��ட�  வட�
 

ப
தி   ,அகன�

1.அகண� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெசா�கK
ள� வா"*:1 , 2.அகண� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ேமலஅகண� வா"*:1 , 3.அகண� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

மாதாேகாவ�?ெத7-ேதா�Dெத7 வா"*:1 , 4.அகண� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

Aதலியா" ெத7-சலைவெதாழிலாள"ெத7 வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அரசின" உயா்நிைல�ப	ள� 

வட�
 க��ட�   

,ெத�
ப
தி அகண�

1.அகண� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீ@அகண� வா"*:1 , 2.அகண� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) சிவ)ேகாவ�?ெத7 ெமய�)ேரா* வா"*:4 , 3.அகண� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ெத)னK
� ெமய�)ேரா* வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 Dதிய 

க��ட� கிழ�
 ப
தி    

,அகண�

1.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஏனK
�-ஆதிதிராவ�ட"ெத7 வா"*:2 , 

2.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ1திm" சாைல வா"*:2 , 3.அகன� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மHணKேகாவ�? வா"*:2 , 4.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ராமாDர� வா"*:2,3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 ப�க 

Dதிய க��ட� வட�
 ப
தி  

 ,அகண�

1.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந�தியந?'" வா"*:3 , 2.அகன� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ெப யதிட? வா"*:3 , 3.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ெமய�)ேரா*-ெத)னK
� வா"*:4 , 4.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
 

ேரா*-ெத)னK
� வா"*:4 , 5.அகன� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேகாவ�?ப1B 

வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  ெதா
�D 

வள ைமய க��ட�    

,கிழ�
 ப
தி ேச�தK
� 

வ�ள�திடசA1திர�

1.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி?ைலந1த� வா"*:1 , 

2.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆH��ேகா�ட� வா"*:1 , 

3.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
� DB1ெத7 வா"*:2 , 

4.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
� ப	ள�வாச?ெத7 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

145 145 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
 

பா"1த ேம�
 க��ட� 

ேம�
ப
தி    ,ேச�தK
� 

வ�ள�திடசA1திர�

1.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கிண�றKகைரெத7 வா"*:2 , 

2.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
� ெமய�)ேரா* 

வா"*:2 , 3.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
� 

R�*ரbநக" வா"*:2 , 4.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ேச�தK
� ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 5.வ�ள�திடசA1திர� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
�ெச?லிய�ம)ெத7 வா"*:2 , 

6.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
� க)ன�ேகாய�?ெத7 

வா"*:2 , 7.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேச�தK
� 

ைரCமி?ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
 

பா"1த ேம�
 க��ட� 

கிழ�
 ப
தி    ,ேச�தK
� 

வ�ள�திடசA1திர�

1.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெர1தின�மா	 நக" வா"*:4 , 

2.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) க�ம) நக" வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  கிழ�
 

ப�க Dதிய க��ட� ேம�
 

ப
தி     ,ேச�தK
� 

வ�ள�திடசA1திர�

1.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ�ள�திடசA1திர� வா"*:3 , 

2.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம) ேகாவ�?ெத7 

வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  கிழ�
 

க��ட� ேம�
 ப
தி   

,,ேச�தK
� 

வ�ள�திடசA1திர�

1.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ம7தநாயக�-காலன� வா"*:3 , 

2.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெஜய�திர"-காலண� வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

பா"1த கிழ�
 க��ட�     

,பாதர�
� 

வ�ள�திடசA1திர�

1.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) பாதர�
� -
�யானெத7 

வா"*:4 , 2.வ�ள�திடசA1திர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) பாதர
�-காலன�ெத7 

வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ந*நிைல�ப	ள� 

எC ஏ ப� எ? க��ட�    

,ச"ீகாழி

1.ச"ீகாழி (ந)  ெப யவ
�D க�டைளவா"* :2 , 2.ச"ீகாழி (ந) ெப1த� 

ெத7 வா"* :2 , 3.ச"ீகாழி (ந) ஊழிய�கார) ேதா�D வா"* :2 , 4.ச"ீகாழி 

(ந) பனKகா�*1ெத7 வா"* :2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ச"ீகாழி நகரா�சி 

ெதாட�க�ப	ள� Dள�,சகா*   

,ச"ீகாழி (நா)

1.ச"ீகாழி (ந) Dள�,ச�கா* வா"* :1 , 2.ச"ீகாழி (ந) ேதா�டமா)ய� வா"* 

:1 , 3.ச"ீகாழி (ந) நி1தியவன� வா"* :1 , 4.ச"ீகாழி (ந) இனா� 


ணதல�பா� வா"* :1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 சபாநாயக Aதலியா" இ�B 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

வட�
 ப
தி    ,பாரதிதாச) 

ெத7   ,,பாரதிதாச) ெத7 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ேகாவ��தராஜ) நக" வா"* :2 , 2.ச"ீகாழி (ந) கீழெவள� ெத7 

வா"* :3 , 3.ச"ீகாழி (ந) ச"�கா) ெத7 வா"* :3 , 4.ச"ீகாழி (ந) ேகாய�? 

ேச1தி ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 வ�ேவகான�தா ெபHக	 

கைல ம��� அறிவ�ய? 

க?'   கிழ�
 பா"1த 

க��ட� அைற எH. 1     

,கீழ ெத)பாதி ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) மண1திட? ெத7 வா"* :3 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

தி7A?ைலவாச? ேரா* வா"* :3 , 3.ச"ீகாழி (ந) ேகாவ�லா) ெத7 

வா"* :3 , 4.ச"ீகாழி (ந) அ�ேப1கா" ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 சபாநாயக Aதலியா" இ�B 

ேம.நி.ப	ள�  அறிவ�ய? 

ஆQb� Rட� அைறஎH:41  

 , ,மா ய�ம) ேகாய�? 

ேதா�D  ெத7 ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) தியாகராஜ) நக" வா"*:2 , 2.ச"ீகாழி (ந) ேமலமா ய�ம) 

ேகாய�? ெத7 வா"*:5 , 3.ச"ீகாழி (ந) மா ய�ம) ேகாவ�? ேதா�D 

வா"*:5 , 4.ச"ீகாழி (ந) 
மர�ேகாய�? வட�
1ெத7 வா"*:5 , 5.ச"ீகாழி 

(ந) 
மர�ேகாய�? கிழ�
1ெத7 வா"*:5 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சபாநாயக Aதலியா" இ�B 

ேம.நி.ப	ள�  அறிவ�ய? 

ஆQb� Rட� அைறஎH-43  

  ,மா ய�ம) ேகாய�? 

ேதா�D ெத7 ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) 
மர�ேகாய�? ேமல1ெத7 வா"*:5 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

கீழமா ய�ம) ேகாவ�? ெத7 வா"*:5 , 3.ச"ீகாழி (ந) பாலாஜிநக" 

வா"* : 5 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 நகரா�சி ேம?நிைல�ப	ள� 

Aத)ைம� க��ட� அைற -

3      ,வட�
 மடவ�ளாக� 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ஈசான�ய1 ெத7 வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 நகரா�சி ேம?நிைல�ப	ள� 

Aத)ைம� க��ட� அைற -

6    ,வட�
மடவ�ளாக� 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ஈசான�யேதா�D ேமலச�B காலன� வா"*:4 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

ஈசான�யேதா�D ேமலச�B வா"*:4 , 3.ச"ீகாழி (ந) ஈசான�யேதா�D 

DBகாலன� வா"*:4 , 4.ச"ீகாழி (ந) தியாகிMவாமிநாதனா" ெத7 வா"*:10 , 

5.ச"ீகாழி (ந) பாரதிதாச) ெத7 வா"*:10 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 t வாண�வ�லC 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

தைர தள� வட�
 ப
தி    

,,ப�டா  வட�
 ெத7 ச"ீகாழி

1.ச"ீகாழி (ந)  ப�டா  வட�
 வ Iதி வா"*:9 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 t வாண�வ�லC 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

தைர தள� ெத�
 ப
தி     

,,ப�டா  வட�
 ெத7 ச"ீகாழி

1.ச"ீகாழி (ந)  காள�ய�ம) ேகாவ�? ெத7வா"*:10 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

காமராஜ" ெத7 வா"*:11 , 3.ச"ீகாழி (ந) ஈ.ெவ.ரா. ெத7 வா"*:11 , 

4.ச"ீகாழி (ந) அHணாெத7 வா"*:10 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 சபாநாயக Aதலியா" இ�B 

உதவ�ெப�� Bவ�க�ப	ள� 

அைறஎH  1 ெத�
 ப
தி   

,ேமலரத வ Iதி ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) வா"*:17 ேத"கீழவ Iதி , 2.ச"ீகாழி (ந) ேத" ேமலவ Iதி வா"*:14 , 

3.ச"ீகாழி (ந) ஞானச�ப�த" ெத7 வா"*:14 , 4.ச"ீகாழி (ந) தி7மeசன 

வ Iதி வா"*:14 , 5.ச"ீகாழி (ந) ேமலமட வ�ளாக� வா"*:14 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

161 161 சபாநாயக Aதலியா" இ�B 

உதவ�ெப�� Bவ�க�ப	ள� 

அைறஎH  2      ,ேமலரத 

வ Iதி ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) வட�
மட வ�ளாக� வா"*:15 , 2.ச"ீகாழி (ந) ேத" வட�
 

வ Iதி வா"*:11 , 3.ச"ீகாழி (ந) ச)னதி ெத7 வா"*:15 , 4.ச"ீகாழி (ந) 

கீழமடவ�ளாக� வா"*:15 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 நகரா�சி ெதாட�க�ப	ள� 

ப	ள�வாச? ெத7     

,தடாள)ேகாய�? ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:6 , 2.ச"ீகாழி (ந) சபாநாயக" ெத7 

வா"*:6 , 3.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) வட�
 வ Iதி வா"*:6 , 4.ச"ீகாழி (ந) 

தாடாள)  கீழவ Iதி வா"*:7 , 5.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) ச�நதி ெத7 வா"*:7 

, 6.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) கீழ மடவ�ளாக� வா"*:7 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ச�தி ந"ச  ஆர�ப ப	ள� 

இரண�ய நக" ெத�
 ப
தி    

,,ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) Dலி�
� வா"*:6 , 2.ச"ீகாழி (ந) அ யா) ப�	ைள 
ள1B 

ேம�*1 ெத7 வா"* : 6 , 3.ச"ீகாழி (ந) இரண�ய) நக" வா"*:6 , 

4.ச"ீகாழி (ந) சித�பர� ேரா* வா"*:6 , 5.ச"ீகாழி (ந) ஜவஹ" ெத7 

வா"*:6 , 6.ச"ீகாழி (ந) காய�ேதமி?ல1ெத7 வா"*:6 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

164 164 நகரா�சி ெதாட�க�ப	ள�     

 ,,ேகாவ�?ப1B ச"ீகாழி

1.ச"ீகாழி (ந) ேகாய�? ப1B வா"*:23 , 2.ச"ீகாழி (ந) ஐேவலி வா"*:22 , 

3.ச"ீகாழி (ந) Bைறm" வா"* :22 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 நகரா�சி ந*நிைல�ப	ள� 

பைழய க��ட�      

,பணKகா�டா)
� சாைல 

ச"ீகாழி

1.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) காமராஜ)Dர� வட�
ெத7 வா"* :23 , 2.ச"ீகாழி 

(ந) தாடாள) காமராஜ)Dர� ெத�
 ெத7 வா"* :23 , 3.ச"ீகாழி (ந) 

தாடாள) காமராஜ)Dர� ேம�*1ெத7 வா"*:23 , 4.ச"ீகாழி (ந) 

ராதாகி7_ண) நக" வா"* :23 , 5.ச"ீகாழி (ந) பனKகா�டா)
�சாைல 

வா"*:24 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 நகரா�சி ெதாட�க�ப	ள�  

ேம�
 க��ட� வட�
 

ப
தி    , தாடாள) ேமலவ Iதி 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) பனKகா�டா)
� ேரா* வா"*:24 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

ரய�?ேவேரா* வா"* :24 , 3.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) வட�
 மடவ�ளாக� 

வா"* :7 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகரா�சி ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 க��ட� ெத�
 ப
தி 

  ,தடாள)ேமல வ Iதி ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) ேம�
 வ Iதி வா"* :7 , 2.ச"ீகாழி (ந) Dலி�
� 

ச�B வா"* :7 , 3.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) ெத�
 மடவ�ளாக� வா"* :7 , 

4.ச"ீகாழி (ந) தாடாள) ெத�
 வ Iதி வா"* :7 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 எ?.எ�. சி 

ேம?நிைல�ப	ள� 

Aத)ைம� க��ட� கிழ�
 

ப
தி   ,,ப�டா ேமல வ Iதி 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) Doகா�ேப�ைட ெத7 வா"*:12 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

Doகா�ேப�ைட1 ேதா�D1 ெத7 வா"* :12 , 3.ச"ீகாழி (ந) 

Doகா�ேப�ைட DB1 ெத7 வா"*:13 , 4.ச"ீகாழி (ந) ேத" ெத�
 வ Iதி 

வா"* :14 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 எ?.எ�. சி 

ேம?நிைல�ப	ள� Aத)ைம 

க��ட� வட�
 ப
தி   

,,ப�டா ேமல வ Iதி ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) வாQ�காKகைர ெத7 வா"* :8 , 2.ச"ீகாழி (ந) ப�டா  

ேமலவ Iதி வா"* :8 , 3.ச"ீகாழி (ந) நாைக கீழவ Iதி வா"* :8 , 4.ச"ீகாழி (ந) 

நாைக வட�
வ Iதி வா"* :8 , 5.ச"ீகாழி (ந) நாைக ேமலவ Iதி வா"* :8 , 

6.ச"ீகாழி (ந) நாைக ெத�
வ Iதி வா"* :8 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 இராதாகி7_ண) 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

ேம�
 ப
தி   

,Doகாேப�ைட ெத7 ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) தி7�ேகால�கா வா"* :13 , 2.ச"ீகாழி (ந) பனமKகல� 

வா"* :22 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 இராதாகி7_ண) 

உதவ�ெப�� ெதாட�க�ப	ள� 

கிழ�
 ப
தி    

,,Doகாேப�ைட ெத7 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ெஜக)னாதDர� வா"* :13 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

தி71தாளAைடயா" ேகாவ�? ெத7 வா"*:13 , 3.ச"ீகாழி (ந) 

Doகாேப�ைட ேதா�D ெத7 வா"* :13 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 சியாமளா ெபHக	 

ேம?நிைல�ப	ள� ராஜா 

A1ைதயா ப�ளா� வட�
 

ப
தி அைற எH.1     

,,ப�டா  ெத�
 ெத7 ச"ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ப�டா  ெத�
 வ Iதி வா"* :17 , 2.ச"ீகாழி (ந) சிKகார1ேதா�D 

ச�B வா"*:15 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சியாமளா ெபHக	 

ேம?நிைல�ப	ள� ராஜா 

A1ைதயா ப�ளா� ெத�
 

ப
தி அைற எH.3    ,,ப�டா  

ெத�
 ெத7 ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ச�ப�த" காலன� வா"* :17 , 2.ச"ீகாழி (ந) உ�D�கார ெத7 

வா"* :15 , 3.ச"ீகாழி (ந) ப�டா  கீழவ Iதி வா"* :15 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 வ�ேவகான�தா ெபHக	 

கைல ம��� அறிவ�ய? 

க?'  ெத�
 பா"1த 

அைற-7    ,,கீழ ெத)பாதி 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) தி7வ�தி க�டைள வா"*:16 , 2.ச"ீகாழி (ந) ேதசாதி 

கதி"ேவ� ெத7 வா"* :16 , 3.ச"ீகாழி (ந) ெமா)ைனய) ெத7 வா"* :16 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ெபC� க?வ� நி�வனKக	 


oம� சி?வ" ஜூ�லி 

க��ட� ேம�
 ப
தி 

வட�
 பா"1தB   

,,ெமய�)ேரா* 

ைகவ�ளாeேச  ச"ீகாழி 

1.ச"ீகாழி (ந) நKகநல1 ெத7 வா"* :16 , 2.ச"ீகாழி (ந) வ உ சி 

கிழ�
1ெத7 வா"* :19 , 3.ச"ீகாழி (ந) பM�ெபா) A1BராமலிKக� 

ெத7 வா"* :19 , 4.ச"ீகாழி (ந) பM�ெபா) A1BராமலிKகனா" கீழ1 

ெத7 வா"* :19 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெபC� ெம� �
ேலஷ) 

ேம?நிைலப	ள�  கிழ�
 

ப
தி ெத�
 பா"1த க��ட� 

  , ,ெமய�)ேரா* ெத)பாதி 

ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ைகவ�ளாeேச  ெமய�) ேரா* வா"* :20 , 2.ச"ீகாழி (ந) 

வ?லபாQ பேட? ெத7 வா"* :20 , 3.ச"ீகாழி (ந) ராஜாஜி1ெத7 வா"* :19 

, 4.ச"ீகாழி (ந) தி7 வ� க ெத7 வா"* :20 , 5.ச"ீகாழி (ந) வ உ சி வட�
 

ெத7 இைண�D வா"* :20 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ெபC� ெம� �
ேலஷ) 

ேம?நிைலப	ள�  ேம�
 

ப
தி  ெத�
    ,பா"1த 

க��ட� ெமய�)ேரா* 

ெத)பாதி ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) வ உ சி ெத�
 ெத7 வா"* :20 , 2.ச"ீகாழி (ந) வ உ சி 

ேம�
 ெத7 வா"* :20 , 3.ச"ீகாழி (ந) இ�திரா நக" வா"* :20 , 4.ச"ீகாழி 

(ந) க,ேச  ேரா* வா"* :18 , 5.ச"ீகாழி (ந) ேவKகேட_வரா நக" வா"* 

:20 , 6.ச"ீகாழி (ந) எ).எC.ப� நக" வா"* :20 , 7.ச"ீகாழி (ந) 

ஆ".வ�.எC.நக" வா"* :20 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 வ�.�.ப�. உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�  கிழ�
 

ப
தி    ,,ெமய�)ேரா* 

ெத)பாதி ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ேபாZC ைல) வா"* :18 , 2.ச"ீகாழி (ந) பKகளா ேதா�D1 

ெத7 வா"* :18 , 3.ச"ீகாழி (ந) தி7வ	Gவ" நக" வா"* :18 , 4.ச"ீகாழி 

(ந) ேந7 காலன� வா"* :18 , 5.ச"ீகாழி (ந) ப)னI"ெச?வ� ெத7 வா"* :18 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 வ�.�.ப�. உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�  ேம�
 

ப
தி     ,ெமய�) ேரா* 

ெத)பாதி ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ச�டநாத" காலன� வா"* :18 , 2.ச"ீகாழி (ந) தி DரM�த  

நக" வா"* :21 , 3.ச"ீகாழி (ந) � ப� ேரா* வா"* :21 , 4.ச"ீகாழி (ந) 

வ�.எ).எC நக" வா"* :18 , 5.ச"ீகாழி (ந) அ7	நக" வா"* :18 , 6.ச"ீகாழி 

(ந) வ�.ப�.சKக" நக" வா"* :21 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ெபC� க?வ� நி�வனKக	 


oம� சி?வ" ஜI�லி 

க��ட� ந*ப
தி வட�
 

பா"1தB     ,ெமய�) ேரா* 

ெத)பாதி ச"ீகாழி நகரா�சி

1.ச"ீகாழி (ந) ஆ".ேக.� நக" வா"* :21 , 2.ச"ீகாழி (ந) ச"வமான�ய ெத7 

வா"* :21 , 3.ச"ீகாழி (ந) பKகளா
ள1B ேம�*1ெத7 வா"* :21 , 

4.ச"ீகாழி (ந) அகர தி7�ேகால�கா வா"* :21 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ெபC� க?வ� நி�வனKக	 


oம� கிழ�
 Aத)ைம� 

க��ட� ேம�
 பா"1தB     

,,ெத)பாதி ச"ீகாழி

1.ச"ீகாழி (ந) எ).ஜி.ஓ.நக" வா"* :21 , 2.ச"ீகாழி (ந) பாசியா) திட? 

வா"* :21 , 3.ச"ீகாழி (ந) வ.உ.சி.நக" வா"* :21 , 4.ச"ீகாழி (ந) ராஜூu 

நக" வா"* :21 , 5.ச"ீகாழி (ந) ேந7 நக" வா"* :21 , 6.ச"ீகாழி (ந) சப  

நக" வா"* :21 , 7.ச"ீகாழி (ந) காமரா` நக" வா"* :21 , 8.ச"ீகாழி (ந) 

மா7தி நக" வா"* :21 , 9.ச"ீகாழி (ந) பா�ைபயாநக" வா"* :21 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

பா"1த  க��ட� கிழ�
 

ப
தி   ,,ெச�மK
� (ஊ)

1.ெச�மK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா*, சித�பரந?'", 

சி)னவ
�Dக�டள வா"* 1 , 2.ெச�மK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ேமல1ெத7,கீழெத7,ம)மத)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 3.ெச�மK
� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
பா"1த க��ட� 

ேம�
ப
தி    ,,ெச�மK
� 

(ஊ)

1.ெச�மK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7,காலண�ெத7,DBெத7 

வா"*:1 , 2.ெச�மK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7, வ	Gவ"ெத7 , 

வ�?வராயந1த� , தாலிதி வா"*:2 , 3.ெச�மK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

க	ள"ெத7 , அ�ேப1கா" காலண� , , வாH�யா)கள� வா"*:2 , 

4.ெச�மK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
ள1T" , ஏoப�டா  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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள�      

,,தி?ைலவ�டKக)

1.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

2.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) இர�ைட
ள� ெத7 வா"*:1 , 

3.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) சிவ)ேகாவ�? ெத7 வா"*:1 , 

4.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) ம)மத)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

5.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) அQயனா"ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

6.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப?ேகாCெத7 வா"*:1 , 

7.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

8.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:1 , 

9.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) க)ன�ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

10.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) A7க)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

11.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) இ�திரா காலன� வா"*:1 , 

12.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெதரசாெத7 வா"*:1 , 

13.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ". நக" வா"*:1 , 

14.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி71ேதாண�Dர� கீ@1ெத7 

வா"*:2 , 15.தி?ைலவ�டKக) (வ.கி.) ம��� (ஊ) தி71ேதாண�Dர� 

ேமல1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

க��ட�    ,,DB1Bைற

1.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெவ	ள�ப	ள� வா"*:1 , 2.DB1Bைற 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) Jச
ள� ெத7 வா"*:1 , 3.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) DB1Bைற ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 4.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ம)மத)ேகாவ�? ெத7 வா"*:1 , 5.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

வட�
ெத7 வா"*:1 , 6.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) சிவ)ேகாவ�? 

வா"*:1 , 7.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 

8.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) மா ய�ம)ேகாவ�?ெமய�)ேரா* 

வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி க��ட�     , 

,DB1Bைற

1.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத)பாதிெத7 வா"*:2 , 

2.DB1Bைற(வ.கி.) ம��� (ஊ) வடபாதிெத7 வா"*:2 , 3.DB1Bைற 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேதா�D1ெத7 வா"*:2 , 4.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) மா�ேதா�D1ெத7 வா"*:2 , 5.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

மHடப� கீழ1ெத7 வா"*:2 , 6.DB1Bைற (வ.கி.) ம��� (ஊ) மHடப� 

ேமல1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

பா"1த   ,ந* க��ட� 

ெத�
 ப
தி தி7நக 

1.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேவதராஜDர� வா"*:2 , 2.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ேவதராசDர� ச"வமா)ய� வா"*:2 , 3.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) TH�கார) ேகாவ�? ெத7 வா"*:2 , 4.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ேவதராசDர� ேம?பாதி வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

பா"1த   ,ந* க��ட� 

வட�
ப
தி ,தி7நக 

1.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) Rன)க7�D வா"*:3 , 2.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) பeச) ெத7 வா"*:3 , 3.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

iரபைனய� ெத7 வா"*:3 , 4.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேகாவ�? 

ப�	ைளெத7 வா"*:3 , 5.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெபா)ன) ெத7 

வா"*:3 , 6.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாQகாKகைர ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM உயா்நிைல�ப	ள� 

ேம�
பா"1த கிழ�
 

க��ட� வட�
 ப
தி    

,,தி7நக 

1.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாQ�காKகைரெத7 வா"*:3,2 , 2.தி7நக  

(வ.கி.) ம��� (ஊ) காவ? ேச1தி வா"*:1 , 3.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ச"வமான�ய ெத7 வா"*:1 , 4.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:2 

வான�யK
ள ெத7 , 5.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வாQகாKகைரெத7 

வா"*:2 , 6.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�?ெத7 

வா"*:2 , 7.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) பா ேவ�டெத7 வா"*:1,2 , 

8.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) தைலயா  ெத7 வா"*:2 , 9.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) பH*வ) ேச1தி 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM உயா்நிைல�ப	ள� 

ேம�
பா"1த கிழ�
 

க��ட� ெத�
 ப
தி    , 

,தி7நக 

1.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைர ெத7 வா"*:3 , 2.தி7நக  

(வ.கி.) ம��� (ஊ) க�ப) தாள�ெத7 வா"*:3 , 3.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ேம�*1ெத7 வா"*:3 , 4.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

கீழமடவ�ளாக� வா"*:3 , 5.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
வ Iதி 

வா"*:4 , 6.தி7நக (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழவ Iதி வா"*:4 , 7.தி7நக  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ெபாQயா
ளெத7 வா"*:4 , 8.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

வட�
வ Iதி வா"*:4 , 9.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமலவ Iதி வா"*:4 , 

10.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
 மடவ�ளாக� வா"*:4 , 11.தி7நக  

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ச)னதி ெத7 வா"*:4 , 12.தி7நக  (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ெத�
 மடவ�ளாக� வா"*:4 , 13.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:4 

ெத�
வ Iதி வா"*:4 , 14.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:4 

பா ேவ�ைட ெத7 வா"*:4 , 15.தி7நக  (வ.கி.) ம��� (ஊ) சி)னெத7 

வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி   ,தி�ைட

1.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 , 2.தி�ைட (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ப	ள�Rட1ெத7 வா"*:1 , 3.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

க)ன��ேகாவ�? ெத7 வா"*:1 , 4.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ெத�
ெத7 (கி) வா"*:1 , 5.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைர 

ெத7 (ெத) வா"*:1 , 6.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழசிவனா" வ�ளாக� 

வா"*:1 , 7.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
 ெத7 (ேம) வா"*:1 , 

8.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமலசிவனா" வ�ளாக� வா"*:1 , 9.தி�ைட 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 10.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ந*1ெத7 வா"*:1 , 11.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைரெத7 (வ) 

வா"*:1 , 12.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள�ய�ம)ேகாவ�?ெத7 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ேம�
 

ப
தி   , ,தி�ைட

1.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா"ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 

2.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�டாரேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 3.தி�ைட 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) மா ய�ம)ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 4.தி�ைட (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) காமா�சி நக" வா"*:1 , 5.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ஏ.எ).எC நக" வா"*:2 , 6.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
ளKகைர 

காலண� வா"*:2 , 7.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) 
ளKகைர வா"*:2 , 

8.தி�ைட (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:2 க�பக� நக" வா"*:2 , 9.தி�ைட 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�Aக ெவள� வா"*:2 , 10.தி�ைட (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) 
ளKகைர(ேம�
) வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
 

ப
தி க��ட� ேம�
 ப
தி  

 ,ச�டநாதDர�

1.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா�*நாய�க)ெத7 வா"* : 2 , 

2.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*ெத7 வா"* : 2 , 3.ச�டநாதDர� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆ�றKகைர1ெத7 வா"* : 2 , 4.ச�டநாதDர� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) iர�கா* ேமல1ெத7 வா"* : 2 , 5.ச�டநாதDர� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) iர�கா* கீழ1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

194 194 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ெத�
ப�க 

க��ட� கிழ�
 ப
தி    

,,ச�டநாதDர�

1.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந1த�சி1ேத  வா"* : 2 , 

2.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ.உ.சி.நக" வா"* : 3 , 3.ச�டநாதDர� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) உ,சிேம* வா"* : 3 , 4.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ெசKகேம* கீ@ வா"* : 3 , 5.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ெசKகேம* கீ@ வா"* : 3 , 6.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ�ழ�கா* 

வா"* : 3 , 7.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) gேவலி வா"* : 3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ேம�
 Dற 

க��ட� வட�
 ப
தி     

,,ச�டநாதDர�

1.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) கணபதிநக" வா"*:1 , 2.ச�டநாதDர� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ அ�ரகார� வா"*:1 , 3.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 4.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

வட�
ெத7 வா"*:1 , 5.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ச�ைடய�ப" 

வா"*:1 , 6.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:1 

சா�பசிவபாலாஜிநக" வா"*:1 , 7.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

சில�Dநக" வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� கிழ�
 

Dறக��ட� ெத�
 ப
தி    

,,ச�டநாதDர�

1.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 வா"*:1 , 2.ச�டநாதDர� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:1 ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 3.ச�டநாதDர� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) வா"*:3 க�ப)நக" வா"*:3 , 4.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ேக.வ�.எC.நக" வா"*:2 , 5.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

அHணாநக" வா"*:3 , 6.ச�டநாதDர� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

அ.ெப7மா	நக" வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

பா"1த ேம�
ப
தி    

,ெந�ேமலி

1.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெந�ேமலி ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

2.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ரஹார� வா"*:1 , 3.ெந�ேமலி (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ெப யா"ெத7 வா"*:1 , 4.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ந*1ெத7 வா"*:1 , 5.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:1 , 

6.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேகாடK
� ேமல1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

பா"1த கிழ�
 ப
தி    

,ெந�ேமலி

1.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேகாடK
� கீழ1ெத7 வா"*:2 , 

2.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) DB�ேப�ைட வா"*:2 , 3.ெந�ேமலி 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) த1தK
�கீழ1ெத7 வா"*:2 , 4.ெந�ேமலி (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) த1தK
�ேமல1ெத7 வா"*:2 , 5.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) அv" கீழ1ெத7 வா"*:2 , 6.ெந�ேமலி (வ.கி.) ம��� (ஊ) அv" 

ேமல1ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 அரM ஆதிதிராவ�ட நல 

ெதாட�க�ப	ள�   ேம�
 

பா"1த Dதிய க��ட�     

,வரr�
� ம7தK
� (ஊ)

1.ம7தK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ ம7தK
�) வா"*:1 , 2.ம7தK
� (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) கீழவரM
� வா"*:2 , 3.ம7தK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 


மாரந1த� வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

பா"1த வட�
 ப�க க��ட� 

  ,,ஆலeேச 

1.ம7தK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆலeேச  ெத�
ெத7 ஐேவலி வா"*:1 

, 2.ம7தK
� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஆலeேச  வட�
ெத7 வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 கைலமக	 உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி   , ெப7மKகல�

1.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப7மKகல� tவ IரAHேடMவர" 

ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 2.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*1ெத7 

வா"*:1 , 3.ெப7மKகல� (ஊ) ம�தகைர1ெத7, 

மா ய�ம)ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

பா"1த ேம�
 ப�க க��ட� 

  , ஆதமKகல�

1.ெப7மKகல� (வ.கி.), ஆதமKகல� (ஊ) ஆதமKகல� வா"*:1 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 கைலமக	 உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

ப
தி கிழ�
 பா"1தB      

,,ெப7மKகல�

1.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

2.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
1ெத7 வா"*:1 , 

3.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 4.ெப7மKகல� 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழெத7 வா"*:2 , 5.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

க)ன�ேகாவ�? ெத7 வா"*:2 , 6.ெப7மKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

வட�
ெவள� 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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  கிழ�
 

க��ட� வட�
 பா"1தB     

 ,,DKகd"

1.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) DKகd" ேமல1ெத7 வா"*:4 , 

2.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ம?��
� கீழ1ெத7-ேமல1ெத7 

வா"*:4 , 3.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 ஆதிதிராவ�ட" 

வா"*:3 , 4.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 ஆதிதிராவ�ட" 

காலண� வா"*:3 , 5.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப	ள�வாச? ெத7 

வா"*:3 , 6.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"*:3 , 7.DKகd" 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� வட�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி 

ெத�
 பா"1தB     ,DKகd"

1.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ம?�
� ACலி�ெத7-

ம�க1த�மாெத7 வா"*:4 , 2.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ஸ" ெத7 

வா"*:4 , 3.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) DB1ெத7-ஜி)னாெத7 வா"*:4 

, 4.DKகd" (வ.கி.) ம��� (ஊ) ப�ட�கா? ெத7 வா"*:4 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

பா"1த ேம�
 க��ட� 

வட�
 ப
தி    ,DKகd"

1.DKகd"  (வ.கி.) ம��� (ஊ ேகாடK
�) வா"* :1 , 2.DKகd"  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ேமலவரb
� வா"* :1 , 3.DKகd"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

காடா
� ேமல1ெத7 வா"* :2 , 4.DKகd"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

காடா
� கீழ1ெத7 வா"* :2 , 5.DKகd"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) DKகd" 

கீழ1ெத7 வா"* :3 , 6.DKகd"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) DKகd" ந*1ெத7 

வா"* :3 , 7.DKகd"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) DKகd" ப	ள�வாச?ெத7 

ேமல1ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 �.இ.எ?.சி உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� கிழ�
 ப
தி  

 ,க�ேகாய�?

1.க�ேகாய�?  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெதாoT" ெப ய ெத7 வா"*: 1 , 

2.க�ேகாய�?  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெதாoT" ேதா�D1 ெத7 வா"*: 1 , 

3.க�ேகாய�?  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெதாoT" ஜிவா நக" வா"*: 1 , 

4.க�ேகாய�?  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*: 1 ெதாoT" ெர��யா" ெத7 

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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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 �.இ.எ?.சி உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள�  ேம�
 ப
தி  

  ,க�ேகாய�?

1.க�ேகாய�?  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ைதல�ைமDர� வா"*2 , 2.க�ேகாய�? 

 (வ.கி.) ம��� (ஊ) க�ேகாய�? ச1திர� வா"* 2 , 3.க�ேகாய�?  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மாதா ேகாய�? ெத7 வா"* 2 , 4.க�ேகாய�?  (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) க�ேகாய�? ெர��யா" ெத7  வா"*: 2 , 5.க�ேகாய�?  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) உைடயா)ப	ள� வா"* 2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 அKக)வா� க��ட�     

,,தி7�DKR"

1.தி7�D)R"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:1 , 2.தி7�D)R"  

(வ.கி.) ம��� (ஊ) க)ன�யா�
� சாைல வா"*:2 , 3.தி7�D)R"  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) மானா�தி7வாச? வா"*:3 , 4.தி7�D)R"  (வ.கி.) ம��� 

(ஊ) ந A*�
 உைடயா�ப	ள� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஓ.எ).ஜி.சி. சAதாய� Rட� 

   ,,தி7�DKR"

1.தி7�D)R"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 வா"*:1 , 2.தி7�D)R"  

(வ.கி.) ம��� (ஊ) மாதாேகாய�?ெத7 வா"*:2 , 3.தி7�D)R"  (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ெப யெத7 வா"*:3 , 4.தி7�D)R"  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ேகாவ�லா)ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

211 211 �.ஆ".சி உதவ�ெப�� 

ந*நிைல�ப	ள�    

,,க)ன�யா�
�

1.க)ன�யா�
�  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேம�*1ெத7 வா"*:1 , 

2.க)ன�யா�
�  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெவ	ளாழெத7 வா"*:1 , 

3.க)ன�யா�
�  (வ.கி.) ம��� (ஊ) கா�தி ெத7 வா"*:1 , 

4.க)ன�யா�
�  (வ.கி.) ம��� (ஊ) கைட1ெத7 வா"*:1 , 

5.க)ன�யா�
�  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�
ெத7 வா"*:2 , 

6.க)ன�யா�
�  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வட�
1ெத7 வா"*:2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 கHண) உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� ெத�
 ப�க� 

Dதிய க��ட� ெத�
 ப
தி   

,,கதிராமKகல�

1.கதிராமKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) மய�லா*Bைற ெமய�)ேரா* , 

மி?ல�ெத7 வா"*:1 , 2.கதிராமKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ம�ைதெவள�ெத7 வா"*:1 , 3.கதிராமKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

கHண) ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 கHண) உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� ெத�
 ப�க 

Dதிய க��ட� வட�
 ப
தி  

 ,  ,கதிராமKகல�

1.கதிராமKகல� (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ைமய�ப) வா"*:2 , 

2.ெகாHட1T"  (வ.கி.), கதிராமKகல� (ஊ) ெகாHட1T" வா"*:3 , 

3.ெகாHட1T"  (வ.கி.), கதிராமKகல� (ஊ) கைலஞ" நக" , 

ச�ைதெவள� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

நபா"* Dதிய க��ட� அைற 

எH.2      

,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) காள�ய�ம) ேகாவ�? ெத7 வா"*:15 , 

2.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ெப யெத7 வா"*: 1 , 3.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) ேம?பாதி வா"*:15 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 அரM ேம?நிைல�ப	ள� 

ெத�
 ப
தி க��ட� அைற 

எH.32      

,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) கா�திநக" வா"*:14 , 2.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) ேதா�டமா)ய� வா"*:14 , 3.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

ேவட)ெத7 வா"*:2 , 4.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) வ�ழ�கா* வா"*:1 , 

5.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) சாவ�ெத7 வா"*:2 , 6.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) நய�னா" ேதா�D வா"*:2 , 7.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

அ�ட
ள� வா"*:2 , 8.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ந?லா)சாவ� 

வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

நபா"* Dதிய க��ட� அைற 

எH.3      

,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) வட�
 ரத வ Iதி வா"*:12 , 2.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) வட�
 மடவ�ளாக� வா"*:12 , 3.ைவதICவர) ேகாய�? 

(ேப) ெத�
 மடவ�ளாக� வா"*:9 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 101 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

ெத�
 ப
தி க��ட� அைற 

எH.31      

,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) கீழரத வ Iதி வா"*:4 , 2.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) ெவ�*�
ள அ�ரஹார� வா"*:4 , 3.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) கீழ1ெத7 ெத)Dற� வா"*:4 , 4.ைவதICவர) ேகாய�? 

(ேப) கKைக
ள1ெத7 வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� வட�
 

ப
தி  Dதிய க��ட� ேம�
 

ப
தி    ,ெத�
 பா"1த 

ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ரய�ல�ேரா* வா"*:7 , 2.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) க	ள" ெத7 வா"*:8 , 3.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

வ�ள�
 ேம�*�காலன� வா"*:6 , 4.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

வ	Gவ" ெத7 வா"*:6 , 5.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

க	G�கைட1திட? வா"*:6 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� வட�
 

Dதிய க��ட� கிழ�
 ப
தி  

 ,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) தியாகி 
மர) ச�B வா"*:10 , 

2.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ஆHடா	 ெத7 வா"*:10 , 3.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) ெத�
ெவள� வா"*:6 , 4.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

Mவாமி ச)னதி ெத7 வா"*:11 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

க��ட� வட�
 ப
தி 

கிழ�
 பா"1தB      

,,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவைவதICவர) ேகாய�? (ேப) இ�திரா நக" வா"*:8 , 2.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) மய�லா*Bைற சாைல, DKகd" ேரா* வா"*:5 , 

3.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ேமலரத வ Iதி வா"*:13 , 4.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப வH�கார1ெத7) வா"*:8 , 5.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

தி7வா*Bைற மட1B ெத7 வா"*:13 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

க��ட� ெத�
 ப
தி 

கிழ�
 பா"1தB      

,ைவ1தICவர)ேகாய�?

1.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ெசHபகவ?லி அ�ராஹர� வா"*:9 , 

2.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) ெத�
 ரத வ Iதி வா"*:5 , 3.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) வா"*:9 அ�ம) ச)னதி வா"*:9 , 4.ைவதICவர) 

ேகாய�? (ேப) கீழ1ெத7 வா"*:3 , 5.ைவதICவர) ேகாய�? (ேப) 

ெநQ�
�ைப வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� 

Dதியக��ட� கிழ�
 ப
தி   

  ,ெத�கி7�D எட
� வடபாதி

1.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) கைரேம* வா"*:4 , 

2.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத)பாதி வா"*:4 , 

3.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வடபாதி வா"*:4 , 

4.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஜIவாநக" வா"*:4 , 

5.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) பகவ1சிKநக" வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� Dதிய 

க��ட� ேம�
 ப
தி     

,ெத�கி7�D எட
� வடபாதி

1.எட�
�வடபாதி-2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) வடபாதி காலன� வா"*:1 , 

2.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வடபாதி ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 

3.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) காள� காவ?Dர� வா"*:3 , 

4.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத�கி7�D வா"*:3 , 

5.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) சா�தD1T" வா"*:1 , 

6.எட�
�வடபாதி-2  (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழெவள� 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

224 224 அரM ஆதிதிராவ�ட" நல 

உய"நிைல�ப	ள� கிழ�
 

ப
தி க��ட� வட�
 ப
தி 

அைற    ,ெத)னல�
� 

காைரேம*

1.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) காைரேம* ெவ	ளாழ1ெத7 வா"*:1 , 

2.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) காைரேம* ப�	ைளரயா"ேகாவ�?ெத7 

வா"*:1 , 3.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) காைரேம* ெமய�)ேரா* 

வா"*:1 , 4.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) வா"*:1 காைரேம* 

க)ன��ேகாவ�?ெத7 வா"*:1 , 5.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ப	ள�Rட1ெத7 வா"*:1 , 6.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேதா�Dெத7 

வா"*:2 , 7.காைரேம*  (வ.கி.) ம��� (ஊ) மண?ேம* ெமய�)ேரா* 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

க��ட�   ,,ேமல,சாைல 

காைரேம*

1.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ேமல,சாைல ெப ய1ெத7 வா"* :4 , 

2.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ைரCமி? ெத7 வா"* :4 , 3.காைரேம* 

(வ.கி.) ம��� (ஊ) தி7வாலி ேரா* வா"* :4 , 4.காைரேம* (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) ஆசா  ெத7 வா"* :4 , 5.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

நாைக ெமய�)ேரா*-வட�
 வா"* :4 , 6.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) 

ப	ள�வாச? ெத7 வா"* :5 , 7.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ஜி)னா 

ெத7 வா"* :5 , 8.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) எ).ப�.ேக. ெத7 வா"* 

:5 , 9.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) நாைக ெமய�)ேரா* ெத�
 வா"* 

:5 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள�  Dதிய 

க��ட� ேம�
 ப
தி ெத�
 

பா"1தB     ,,ெத)னல�
� 

காைரேம*

1.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) க)ன��ேகாவ�?ெத7 வா"*:3 , 

2.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத)னல�
� வ	Gவ1ெத7 வா"*:3 , 

3.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெத)னல�
� கீழ1ெத7 வா"*:3 , 

4.காைரேம*(வ.கி.) ம��� (ஊ) ச"ீகாழி a நாக�ப��ண� ெமய�)ேரா* 

வட�
 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� Dதிய 

க��ட� கிழ�
 ப
தி 

ெத�
 பா"1தB     

,ெத)னல�
� காைரேம*

1.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) ைவ1தICவர)ேகாவ�?ேரா* வா"*:3 , 

2.காைரேம* (வ.கி.) ம��� (ஊ) க7
� வா"*:6 , 3.காைரேம* (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) அHண)ேகாவ�? ெத�கி7�D வா"*:7 , 4.காைரேம* (வ.கி.) 

ம��� (ஊ) கிளாவ" திட? வா"*:7 , 5.காைரேம* (ஊ) ச"ீகாழி a 

நாக�ப��ண� ெமய�)ேரா* ெத�
 வா"*:7 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

க��ட�    , ,தி7வாலி

1.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகா�டக� வா"* :1 , 2.தி7வாலி (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"* :1 , 3.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீ@பாதி வா"* :1 , 4.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"* :3 

, 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� வட�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி    

,,தி7வாலி

1.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம?பாதிெத7 வா"* :2 , 2.தி7வாலி 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வ	Gவ" ெத7 வா"* :2 , 3.தி7வாலி (வ.கி) ம��� 

(ஊ) திY"
�ப� ஜIவாநக" வா"* :2 , 4.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேம?பாதி வா"* :2 , 5.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) அqரஹார� வா"* 

:2 , 6.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) மா ய�ம)ேகாவ�?ெத7 வா"* :2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

பா"1த ேம�
 க��ட� 

வட�
 ப
தி    ,,தி7வாலி

1.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) திY"
�ப� வா"*:3 , 2.தி7வாலி (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:3 , 3.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ெத�
 ெத7 வா"*:3 , 4.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ,சாைல 

ேமல1ெத7 வா"*:4 , 5.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ,சாைல 

கீழ1ெத7 வா"*:4 , 6.தி7வாலி (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
 ேதா�D 

வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

க��ட�    ,கீழச�டநாதDர�

1.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல காவள�பா� வா"*:2 , 

2.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேயாகிCவர� ேகாவ�?ெத7 

வா"*:2 , 3.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழச�டநாதDர�  வா"*:2 

, 4.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி1த)கா1தி7�D ச)னதிெத7 

வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள�  வட�
 

க��ட� ேம�
 ப
தி     

,,கீழச�டநாதDர�

1.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) சி1த)கா1தி7�D 

ெமய�)ேரா*,காமராஜ"ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  ந*� 

க��ட� ேம�
 ப
தி     

,ெந�ேமலி கீழச�டநாதDர�

1.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
 நி�ேமலி வா"*:1 , 

2.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*1ெத7நி�ேமலி வா"*:1 , 

3.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) நாராயணDர� வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ச"ீகாழி ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� வட�
 

க��ட� கிழ�
 பா"1தB     

,ெந�ேமலி கீழச�டநாதDர�

1.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
 நி�ேமலி வா"*:1 , 

2.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) காவள�பா� காலன� வா"*:2 , 

3.கீழச�டநாதDர� (வ.கி) ம��� (ஊ) A�காவ�ட� வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 t மOனா�சி உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

பா"1தB வட�
 ப
தி    

,,ெந�ப1T"

1.ெந�ப1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலெந�ப1T" வட�
ெத7 வா"*:1 , 

2.ெந�ப1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) A	ள�யா�ப��ன� வா"*:2 , 

3.ெந�ப1T"(வ.கி) ம��� (ஊ) 
றவ!" வா"*:2 , 4.ெந�ப1T" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) தIb வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 t மOனா�சி உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

பா"1தB ெத�
 ப
தி     

,,ெந�ப1T"

1.ெந�ப1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழெந�ப1T" வா"*:1 , 2.ெந�ப1T" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலெந�ப1T" வா"*:1 , 3.ெந�ப1T" (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ெத�
ெத7 வா"*:1 , 4.ெந�ப1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

அ�பாப�	ைளேதா�D வா"*:3 , 5.ெந�ப1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) தIbெத7 

வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

237 237 அரM ஆதி திராவ�டா் 

ெதாட�க�ப	ள�  

ெத�
பா"1த ேம�
ப
தி 

ேம�
ப
தி    ,  

,ெத)னா�ப��ன�

1.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

2.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�? ெத7 

வா"*:1 , 3.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீ@1ெத7 வா"*:1 , 

4.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ஹார1 ெத7 வா"*:1 , 

5.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) தாமைர�
ள1ெத7 வா"*:1 , 

6.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) காலன�ெத7 வா"*:1 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 அரM ஆதி திராவ�டா் 

ெதாட�க�ப	ள�  

ெத�
பா"1த ேம�கி? 

ந*�ப
தி   

,ெத)னா�ப��ன�

1.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
ெவள� வா"*:2 , 

2.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாடசாைல1ெத7 வா"*:2 , 

3.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*:1 , 

4.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:1 , 

5.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) யாதவாெத7 வா"*:1 , 

6.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆCப1தி  ெத7 வா"*:1 , 

7.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) நாk*1ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

239 239 அரM உய"நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க க��ட� ெத�
 

ப
தி   ,,ேகாணய�ப��ன� 

ெத)னா�ப��ன�

1.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) மா1தா�ப��ன� ேமல1ெத7 

வா"*:2 , 2.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) மா1தா�ப��ன� 

ந*1ெத7 வா"*:2 , 3.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

மா1தா�ப��ன� கீழ1ெத7 வா"*:2 , 4.ெத)னா�ப��ன�  (வ.கி) 

ம��� (ஊ) மா1தா�ப��ன� காலண�ெத7 வா"*:2 , 

5.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாண�யா�ப��ன� 

ெமய�)ேரா* வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரM உய"நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க வட�
 க��ட� 

  ,ேகாணய�ப��ன� 

ெத)னா�ப��ன�

1.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாணயா�ப��ன� 

காலண�ெத7 வா"*:3 , 2.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேமலg"�கைர மOனவ"ெத7 வா"*:3 , 3.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) Mனாமி மOனவ" 
�ய�7�D வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரM உய"நிைல�ப	ள�  

வட�
 ப
தி க��ட� 

ேம�
 பா"1தB    

,,ேகாணயா�ப��ன� 

ெத)னா�ப��ன�

1.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ gவ"�கைர வா"*:4 , 

2.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:4 , 

3.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:4 , 

4.ெத)னா�ப��ன� (வ.கி) ம��� (ஊ) Mனாமி 
�ய�7�D வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� 

ெத�
பா"1த ந* க��ட�    

,,மKைகமட�

1.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:2 , 

2.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) 
ள1தி7�D வா"*:2 , 3.மKைகமட� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) எ�பாைவ வா"*:2,3 , 4.மKைகமட� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) A	ள�ப�ட� வா"*:3 , 5.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சித�பரநாதDர� வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� கிழ�
 

பா"1த ெத�
 க��ட�  

ெத�
 ப
தி    , 

,மKைகமட�

1.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) தி7நக ேரா* வா"*:1 , 2.மKைகமட� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) மKைகமட� வா"*:1 , 3.மKைகமட� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) அHணாநக" வா"*:1 , 4.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) வ.உ.சி.நக" 

வா"*:1 , 5.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெந7eசிெகா?ைல வா"*:1 , 

6.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ�லா)ெகா?ைல வா"*:1 , 

7.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) A?ைலயாமண�ெகா?ைல வா"*:1,2 , 

8.மKைகமட� (வ.கி) ம��� (ஊ) கா�திநக" வா"*:2 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரM உய"நிைல�ப	ள� 

ெத�
 க��ட� கிழ�
 

ப
தி     ,ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 1  (வ.கி) ம��� (ஊ) ACZ�ெத7 வா"*:1 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�கிரகாரெத7 வா"*:1 , 

3.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) மண?ெவள�ெத7 வா"*:1 , 

4.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ப	ள�வாச? ெத7 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" உய"நிைல�ப	ள� 

ெத�
 க��ட� ேம�
 ப
தி 

  ,ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�ைத�காரெத7 வா"*:1 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ�டா) ெத7 வா"*:1 , 

3.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) i யபாைலெத7 வா"*:2 , 

4.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) மா ய��ம) ேகாவ�?ெத7 

வா"*:1 , 5.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 

6.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமQய)ெத7 வா"*:1 , 

7.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) அ?லிேம* 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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� ெத�
 

க��ட� ேம�
 பா"1தB   

,ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ம�தகார1ெத7 வா"*:1,2 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாவ�? ெத7 வா"*:2 , 

3.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"*:2 , 

4.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ச)னதி ெத7 வா"*:2 , 

5.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழேகாவ�? ெத7 வா"*:2 , 

6.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�ீ�யா) ெத7 வா"*:2 , 

7.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) அHணாநக" வா"*:2 , 

8.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாலா"�J வா"*:3 , 

9.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"*:3 , 

10.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) உதயi ய) நக" வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 

ப
தி ெத�
 க��ட�    

,ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) வ	ள�ய�ைம நக" வா"*:3 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) வ�ழ�கா�டா)ெத7 வா"*:3 , 

3.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப ய
ள� ெத7 வா"*:3 , 

4.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) வH�1ெத7 வா"*:3 , 

5.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) �.இ.எ?.சி.ெத7 வா"*:3 , 

6.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) பw, ெத7 வா"*:3 , 

7.ெப7�ேதா�ட� 1 (வ.கி) ம��� (ஊ) சாவ��
�ப� வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� 

ந*�க��ட� ெத�
 ப
தி 

ேம�
 பா"1தB   , 

ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) மண?ெவள�1ெத7 வா"* : 1,2 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"* :2 , 

3.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) ெப யா" ெத7 வா"* :3 , 

4.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) அ�ேப1கா" நக" வா"* :3 , 

5.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� வட�
 

ப
தி ந*�க��ட� ேம�
 

பா"1தB    ,ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) DB1ெத7 வா"* :3 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி.) ம��� (ஊ) வ	ள�ய�ைம நக" வா"* :3 , 

3.அகரெப7�ேதா�ட� (வ.கி), ெப7�ேதா�ட�  (ஊ) ேசாைலகிராம� 

வா"* :5 , 4.அகரெப7�ேதா�ட� (வ.கி), ெப7�ேதா�ட�  (ஊ) 

ெமய�)ேரா* வா"* :5 , 5.அகரெப7�ேதா�ட� (வ.கி), ெப7�ேதா�ட�  

(ஊ) M	ளா) ெத7 வா"* :5 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 நாராயணசாமி உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� கிழ�
 

க��ட� ேம�
 பா"1தB    

,,கைட�கா* ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி) ம��� (ஊ) நாய�க"
�ப� வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நாராயணசாமி உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� ெத�
 

க��ட� ெத�
 பா"1தB    

,கைட�கா* ெப7�ேதா�ட�

1.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி) ம��� (ஊ) கைட�கா* வா"*:4 , 

2.ெப7�ேதா�ட� 2 (வ.கி) ம��� (ஊ) மட1B
�ப� வா"*:4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அ7	மி
 MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�? ெபHக	 

உய"நிைல�ப	ள�    ,வடDற 

க��ட� கிழ�
 அைற 

தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�பாக�டைள வா"* :1 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) அQய�ப) நக" வா"* :1 , 

3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
 ேதா�D வா"* :1 , 

4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) க�பக� நக" வா"* :1 , 

5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) �.எ�.எC.நக" வா"* :1 , 

6.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) சரேபாஜி அ�ரஹார� 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அ7	மி
  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�? ெபHக	 

உய"நிைல�ப	ள�   , வடDற 

க��ட�  ேம�
 அைற  

தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேம��7�D வா"* :1 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேப1கா" நக" வா"* :1 , 

3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) மடவ�ளாக� வட�
 வா"* :1 , 

4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெவ	ள
ள� வா"* :2 , 

5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ வ Iதி வா"* :2 , 6.தி7ெவHகா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேதர� வா"* :2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 அ7	மி
  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�? ெபHக	 

உய"நிைல�ப	ள�    ,ேம�
 

Dற க��ட�  வட ப
தி  

தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
வ Iதி வா"* :2 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ மடவ�ளாக� வா"* :2 , 

3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ ச)னதி வா"* :2 , 

4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
மடவ�ளாக� வா"* :2 , 

5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழவ Iதி வா"* :2 , 6.தி7ெவHகா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
வ Iதி 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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

255 255 அ7	மி
  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�? ெபHக	 

உய"நிைல�ப	ள� ேம�
 Dற 

   ,க��ட� ெத) ப
தி  

தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கா�திநக" வா"* :2 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேந7நக" வா"* :2 , 3.தி7ெவHகா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) A1ைதயா நக" வா"* :2 , 4.தி7ெவHகா* (வ.கி) 

ம��� (ஊ) அHணா நக" வா"* :2 , 5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சாைல�கைர வா"* :2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அ7	மி
  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�? ெபHக	 

உய"நிைல�ப	ள�    ,ேம? 

Dற க��ட�  ந*�ப
தி  

தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வடபாதி வா"* : 4 , 2.தி7ெவHகா* 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)பாதி வா"* :2,4 , 3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ெகா�ய)ெத7 வா"* : 4 , 4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ஆரண�ய)ெத7 வா"* : 4 , 5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 

பeச�தாKகி வா"* : 4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அ7	மி
  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�? ெபHக	 

உய"நிைல�ப	ள�    ,ெத�
 

ப�க க��ட� ெத�
 பா"1த  

 தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) தி7கா�*�ப	ள� வா"* : 3 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) உ�கைட வா"* : 3 , 

3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�டெவள� வா"* : 3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெதாட�க 

ப	ள� Dதிய க��ட� ேம�
 

ப
தி     ,,தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ேப1கா" நக" வா"* :1 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) த�ப�ரா)ேகா�ைட வா"* :1 , 

3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) 
,சி1ெத7 வா"* :1 , 

4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) க)ன�ேகாவ�? ெத7 வா"* :1 , 

5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ந*1ெத7 வா"* :1 , 

6.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ஏ �கைரெத7 வா"* :1 , 

7.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7 வா"* :1 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� வட�
 

க��ட� கிழ�
 பா"1தB    

,,தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) சாணா) திட? வா"* :4 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
 ெத7  வா"* :4 , 

3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) சி)னெப7�ேதா�ட� வா"* :4 , 

4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ப	ள�Rட1ெத7 வா"* :4 , 

5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) அQயனா" ேகாவ�?ெத7  வா"* :4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 122 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 t ெமQகHட" உதவ�ெப�� 

ெதாட�க�ப	ள� கிழ�
 

க��ட� வட�
 அைற     

,,தி7ெவHகா*

1.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) த�ப�ரா)ேகா�ைட வா"*: 1 , 

2.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�? ெத7 வா"*: 2 

, 3.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமலவ Iதி வா"*: 3 , 

4.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) அQயனா" ேகாவ�?ெத7 வா"*: 3 , 

5.தி7ெவHகா* (வ.கி) ம��� (ஊ) ெப யா" நக" வா"*: 3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க ெத�
 க��ட� 

வட�
 ப
தி ேம�
 

பா"1தB    , ,நாKR"

1.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) நாராயணDர� வட�
 வா"*:1 , 2.நாKR" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) நாராயன1ெத7 ெத�
 வா"*:1 , 3.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 4.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

சாைல1 ெத7 வா"*:2 , 5.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) தி7ேமன�Rட� 

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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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

262 262 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

கிழ�
 ப�க க��ட� ெத�
 

ப
தி ேம�
 பா"1தB    

,,நாKR"

1.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
 அ�ரஹார� வா"*:2 , 2.நாKR" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
 ெத7 வா"*:3 , 3.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேம�*1ெத7 வா"*:3 , 4.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) க�மாள1ெத7 

வா"*:3 , 5.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) கைட1ெத7 வா"*:3 , 6.நாKR" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெச�ெபா) ரKகநாத"ெத7 வா"*:3 , 7.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாய�?ெத7 வா"*:3 , 8.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) Aதலியா" ெத7 வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 அரசின" ேம?நிைல ப	ள� 

ந* க��ட� ெத�
 பா"1தB 

கிழ�
 ப
தி அைற எH.23   

,  ,நாKR"

1.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) மாதா ேகாவ�?ெத7 வா"*:7 , 2.நாKR" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) க)ன� ேகாய�?ெத7 வா"*:7 , 3.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�?ெத7 வா"*:8 , 4.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) தரKக�பா� ெமய�)ேரா* வா"*:8 , 5.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) கா�திெத7 வா"*:6 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 

அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசின" ேம?நிைல�ப	ள� 

ந* க��ட� ெத�
 பா"1தB 

ேம�
 ப
தி அைற எH.24   

,  ,நாKR"

1.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:6 , 2.நாKR" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெவ	ளாழ1ெத7 வா"*:5 , 3.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழவ Iதி வா"*:5 , 4.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) சாவா	 ேகாய�?ெத7 

வா"*:6 , 5.நாKR" (வ.கி) ம��� (ஊ) ஓைட1ெத7 வா"*:6 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� வட�
 

ப�க க��ட� கிழ�
 ப
தி   

  ,கா1தியான�7�D

1.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ேத1தா�
� வா"*:3 , 2.கா1தி7�D 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வடபாதி-ெத)பாதி வா"*:3 , 3.கா1தி7�D (வ.கி) 

ம��� (ஊ) அHணாநக" வா"*,3 , 4.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ந*1ெத7 வா"*:3 , 5.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ேகாய�?ெத7-

யாதவெத7 வா"*:3 , 6.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)பாதி ெத7 

வா"*:3 , 7.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�பாேனாைட வா"*:3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

266 266 ஊரா�சி ஓ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� வட�
 

ப�க Dதிய க��ட�  

ேம?ப
தி   , 

,கா1தியான�7�D

1.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
அeசாமைன வா"*:1 , 

2.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) வடபாதி கீழ1ெத7-காலண�ெத7 வா"*:1 

, 3.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 4.கா1தி7�D 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வடபாதி ெவ	ளாள"ெத7 வா"*:1 , 5.கா1தி7�D 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)பாதி ெத7 வா"*:1 , 6.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ேகாய�? ெத7 வா"*:1 , 7.கா1தி7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ச�பாேனாைட வா"*:3 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 இ�B உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� கிழ�
 ப
தி  

 , ,பாகசாைல

1.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) கHடமKகல�கீழ1ெத7  வா"* : 1 , 

2.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) கHடமKகல� வட�
ெத7 வா"* : 1 , 

3.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) கHடமKகல� ேமல1ெத7 வா"* : 1 , 

4.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) கHடமKகல� ெத�
ெத7  வா"* : 1 , 

5.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) கHடமKகல�அ�ரஹார� வா"* : 1 , 

6.பாகசாைல  (வ.கி) ம��� (ஊ) பாகசாைல அ�ரஹார� வா"* : 1 , 

7.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) பாகசாைல ெமய�)ேரா* வா"* : 1 , 

8.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) பாகசாைல கீழ1ெத7 வா"* : 1 , 

9.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) பாகசாைல தி7பாHa" வா"* : 2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
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268 268 இ�B உதவ�ெப�� 

Bவ�க�ப	ள� ேம? பாக�    

,,பாகசாைல

1.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) பாகசாைல மாதாேகாவ�?ெத7 வா"* : 1 

, 2.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) பாகசாைல ெத�
ெத7 வா"* : 2 , 

3.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) ெதா�களா�
� வட�
ெத7 வா"* : 2 , 

4.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�? ெத7 வா"* : 2 , 

5.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) வடபாதி ெதா�களா�ெகா� வா"* : 2 , 

6.பாகசாைல (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)பாதி ெதா�களா�ெகா� வா"* : 2 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 அரM உயா்நிைல�ப	ள� 

ேம�
பா"1த ெத�கி? 

ந*ப
தி,    

,ைவ1தியநாதDர�,ெகாHட1

T" (ஊ)

1.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) 
7மான�
� வா"* :1 , 

2.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) அரச?
�ப� வா"* :1 , 

3.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ைவ1தியநாதDர� வா"* :1 , 

4.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ைவ1தியநாதDர� BC வா"* :1 , 

5.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) பHடாரஓைடப	ள� வா"* :2,3 , 

6.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) பHடாரஓைட ேம* வா"* :3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	
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270 270 அரM உயா்நிைல�ப	ள� 

ேம�
பா"1த ெத�
 ப
தி,   

 

,ைவ1தியநாதDர�,ெகாHட1

T" (ஊ)

1.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ஓைலயா�D1T" வா"* :2 , 

2.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
 பHடாரஓைட வா"* :2 , 

3.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழெகாHட1T" வா"* :3 , 

4.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல�ெகாHட1T" வா"* :3 , 

5.ெகாHட1T" (வ.கி) ம��� (ஊ) த"�காC வா"* :3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள�  Dதிய 

க��ட� ேம�
 அைற 

ெத�
 பா"1தB    

,,தி7ந)றிm" ந1த� (ஊ)

1.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) சி)னெத7 வா"*: 1 , 2.ந1த� (வ.கி) மற�� 

(ஊ) காலண�ெத7 வா"*: 1 , 3.ந1த�  (வ.கி) மற�� (ஊ) ேதா�Dெத7 

வா"*: 1 , 4.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) ெப யெத7 வா"*: 1 , 5.ந1த� 

(வ.கி) மற�� (ஊ) தி7ந)றிm" பHைணய1ெத7 வா"*: 2 , 6.ந1த� 

(வ.கி) மற�� (ஊ) தி7ந)றிm" கீழெத7 வா"*: 2 , 7.ந1த� (வ.கி) 

மற�� (ஊ) வட�
ெத7 வா"*: 2 , 8.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) 

ேமல1ெத7 வா"*: 2 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
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272 272 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� Dதிய 

க��ட� ெத�
 பா"1த 

கிழ�
 அைற    

,,தி7ந)றிm" ந1த� (ஊ

1.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) ந1த� ெமய�)ேரா�*ெத7 வா"*: 3 , 

2.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) ந1த� மாதாேகாவ�?ெத7 வா"*: 3 , 3.ந1த� 

(வ.கி) மற�� (ஊ) ந1த� வட�
ெத7 வா"*: 4 , 4.ந1த� (வ.கி) மற�� 

(ஊ) ந1த� கிழ�
ெத7 வா"*: 4 , 5.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) ந1த� 

ெத�
ெத7 வா"*: 4 , 6.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) ந1த� ேமலெத7 

வா"*: 4 , 7.ந1த� (வ.கி) மற�� (ஊ) ந1த� அHணாநக" வா"*: 4 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
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273 273 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  பைழய 

க��ட� ேம�
 ப
தி ெத�
 

பா"1தB     ,,ஆலேவலி

1.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� (ஊ) வட�
கீழ1ெத7 வா"* :1 , 2.ஆலேவலி  

(வ.கி) மற�� (ஊ) ேம�*1ெத7 வட�
 வா"* :1 , 3.ஆலேவலி (வ.கி) 

மற�� (ஊ) ேம�*1ெத7-ேம�
 வா"* :1 , 4.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� 

(ஊ) கீழ1ெத7 வா"* :1 , 5.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� (ஊ) ப�	ைளயா" 

ேகாய�? ெத7 வா"* :1 , 6.ஆலேவலி (வ.கி) மற�� (ஊ) காள�ய�ம) 

ேகாய�?ெத7-வட�
 வா"* :2 , 7.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� (ஊ) 

காள�ய�ம) ேகாய�?ெத7-கிழ�
 வா"* :2 , 8.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� 

(ஊ) காள�ய�ம) ேகாய�?ெத7-ெத�
 வா"* :2 , 9.ஆலேவலி  (வ.கி) 

மற�� (ஊ) DB1ெத7 வா"* :2 , 10.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� (ஊ) 

தி7வ	Gவ" ெத7 வா"* :2 , 11.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� (ஊ) 

வாQ�காKகைர ெத7 வா"* :2 , 12.ஆலேவலி (வ.கி) மற�� (ஊ) 

இளயK
�ப�	ைளயா"ேகாய�?ெத7 வா"* :3 , 13.ஆலேவலி (வ.கி) 

மற�� (ஊ) இளயK
� ப�	ைளயா" ேகாய�?ெத7 வா"* :3 , 

14.ஆலேவலி  (வ.கி) மற�� (ஊ) அைட�கலDர� வா"* :3 , 15.ஆலேவலி  

(வ.கி) மற�� (ஊ) அைட�கலDர� ெமய�)ேரா* வா"* :3 , 16.ஆலேவலி  

(வ.கி) மற�� (ஊ) இளயK
� ெமய�)ேரா* வா"* :3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	
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274 274 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத)Dற 

க��ட� ேம?பாக�    

,,ேசமKகல�)

1.ேசமKகல� (வ.கி) மற�� (ஊ) எ7ம? ெந*�திட? ேமலெத7, 

ேந7நக" வா"*:1 , 2.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) வாKக? எ7ம? 

பைழயெத7 வா"* : 1 , 3.ேசமKகல� (வ.கி) மற�� (ஊ) DB�ேப�ைட , 

கHடமKகல� ெத7 வா"* : 1 , 4.ேசமKகல� (வ.கி) மற�� (ஊ) 

R1T" ேமலெத7 வா"* : 1 , 5.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) 

ேம�*ெத7  Rன)ெத7 ெத�
ெத7 காமராஜ" நகர வா"* : 2 , 

6.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) ெப யஅ�ரகார� வா"* : 3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத)Dற 

க��ட� கீ@பாக�    

,,ேசமKகல�

1.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) R1T" ெப யெத7 ந�தனா" காலண� 

ஆ�றKகைரெத7 வா"* : 2 , 2.ேசமKகல� (வ.கி) மற�� (ஊ) 

வட�
ெத7 காலண� வா"* : 3 , 3.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) 

வட�
ெத7 வா"* : 3 , 4.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) கீழெத7 , 

ச�நதிெத7 வா"* : 3 , 5.ேசமKகல�  (வ.கி) மற�� (ஊ) ேசமKகல� 

ஆ�றKகைரெத7  சி)னஅ�ரகார� வா"* : 3 , 6.ேசமKகல�  (வ.கி) 

மற�� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�?ெத7 வா"* : 3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	
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276 276 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� கிழ�
 

ப�க ெத�
 க��ட� கிழ�
 

ப
தி      ,அ?லிவ�ளாக� 

ெச�பதன�7�D (ஊ)

1.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)பாதி வா"* :1 , 2.ெச�பதன�7�D 

(வ.கி) ம��� (ஊ) 
7g"1திDர� வா"*:2 , 3.ெச�பதன�7�D (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ைநன�Dர� வா"*:2 , 4.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ேதா�D1ெத7 வா"*:3 , 5.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* 

வா"*:3 , 6.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாவ�? ெத7 

வா"*:4 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள�  ெத�
 

க��ட�   ,,அ?லிவ�ளாக� 

ெச�பதன�7�D (ஊ)

1.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) வட�
1ெத7 வா"*:4 , 

2.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
1ெத7 வா"*: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

278 278 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ேம�
 

ப
தி வட�
 க��ட�      

,அ?லிவ�ளாக�

1.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) அ?லிவ�லாக� வா"* :3 , 

2.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) மா ய�மா	 ேகாவ�? ெத7 வா"* 

:3 , 3.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) காள�ய�ம)ேகாவ�? ெத7 

வா"* :3 , 4.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) அ?லிவ�ளாக� 

ேமல1ெத7 வா"* :3 , 5.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* 

வா"* :3 , 6.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) அ�ரஹார� வா"* :3 , 

99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� கிழ�
ப�க 

ெத�
 க��ட� ேம�
 ப
தி 

  ,அ?லிவ�ளாக�

1.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ராம"ேகாவ�?ெத7 வா"* :4 , 

2.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�	ைளயா" ேகாய�? ெத7 வா"* :4 

, 3.ெச�பதன�7�D (வ.கி) ம��� (ஊ) அ?லிவ�ளாக� கீழ1 ெத7 வா"* 

: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

280 280 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள�  வடDற 

க��ட1தி) ேம�
ப
தி   

,இராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) 
,சி�பாைளய� ேகாய�?ெத7 வா"* 

:1 , 2.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) பா"1த)ப	ள� வா"* :1 , 

3.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ1 ெத7 வா"* :1 , 4.ராதாந?'" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) Jசா 1ெத7 வா"* :1 , 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�  ேம�
 

க��ட� வட�
 ப
தி 

கிழ�
 பா"1தB     

,இராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1 ெத7 வா"* :1 , 2.ராதாந?'" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) இைலயAB Rட� வா"* :1 , 3.ராதாந?'" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) பeசாய1B ேபா"*ெத7 வா"* :1 , 4.ராதாந?'" (வ.கி) 

ம��� (ஊ) காலண�1ெத7 வா"* :1 , 5.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

காள�ய�ம) ேகாய�?ெத7 வா"* :1 , 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�  வட�
 

ப�க க��ட� கிழ�
 அைற  

 ,இராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ச)னாேனாைட வா"* :1 , 

2.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) அHணாநக" வா"* :2 , 3.ராதாந?'" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) DB1ெத7 வா"* :2 , 4.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) 

தாச"பாைளய� 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¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

283 283 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ேம�
 ப�க 

க��ட� ெத�
 ப
தி    

,கிழ�
 பா"1த 

,இராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) க)ன�ேகாய�? ெத7 வா"* :2 , 

2.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) வடப�ராகாச� ெத7 வா"* :2 , 

3.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�ரகாச� ெத7 வா"* :3 , 

4.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
 ெத7 வா"* :3 , 5.ராதாந?'" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ம)மத) ேகாய�?ெத7 வா"* :3 , 99.அய?நா* வா@ 

வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� 

ெத�
பா"1த கிழ�
 

க��ட� ேம�
ப
தி   

,,இராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ப�	ைளைய"ேகாவ�?ெத7 வா"* :3 , 

2.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) மா ய�ம) ேகாவ�? ெத7 வா"* :3 , 

3.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ராதாந?'" வா"* :3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ெதாட�க�ப	ள� ெத�
 

க��ட� கிழ�
 ப
தி 

வட�
 பா"1தB     

,,ஆலKகா* இராதாந?'"

1.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழ1ெத7(ஆலKகா*) வா"* :4 , 

2.ராதாந?'" (வ.கி) ம��� (ஊ) ஆலKகா* வா"* :4 , 3.ராதாந?'" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1 ெத7 (ஆலKகா*) வா"* :4 , 4.ராதாந?'" 

(வ.கி) ம��� (ஊ) வ	Gவ) ேதா�D வா"* :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¶ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

286 286 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ந*க��ட� 

வட�
 அைற      

,மண��கிராம�

1.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) பாDஜிநக" வா"*:1 , 2.மண��கிராம� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேச�ப�ேதா�ட� வா"*:1 , 3.மண��கிராம� (வ.கி) 

ம��� (ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:1 , 4.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

வடமண��கிராம� வா"*:1 , 5.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

ப	ள�வாச? ெத7 வா"*:1 , 99.அய?நா* வா@ வா�காள"க	 அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� ந*க��ட� 

ேம�
 பா"1த ெத�
 அைற  

 ,மண��கிராம�

1.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) சாைல�கார ெத7 வா"*:1 , 

2.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத)மண��கிராம� வா"*:3 , 

3.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�பாக�டைள வா"*:3 , 

4.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) கீழமண��கிராம� வா"*:3 , 

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

288 288 ஊரா�சி ஒ)றிய 

ந*நிைல�ப	ள� வடDற� 

கீ@ப
தி    ,மண��கிராம�

1.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) த,Mெத7 வா"*:2 , 2.மண��கிராம� 

(வ.கி) ம��� (ஊ) ேமல1ெத7 வா"*:2 , 3.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� 

(ஊ) ெமய�)ேரா* வா"*:2 , 4.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) 

கீழ1ெத7 வா"*:2 , 5.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) ச�பாக�டைள 

வா"*:2 , 6.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) ெத�
 வ Iதி வா"*:3 , 

7.மண��கிராம� (வ.கி) ம��� (ஊ) Jசா  ெத7 வா"*:3 , 99.அய?நா* 

வா@ வா�காள"க	 அய?நா* வா@ வா�காள"க	

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 26/03/2019 
�.�������� �.�.�
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