
 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

1 1 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப�தி, வட�� ப�க�, 

ேகாவ !ப�"

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) �)ய�மா�*ர� காள�ய�ம
ேகாவ ! ெத, , 

2.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) �)ய�மா�*ர� பா."ய
 ெத, , 

3.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) �)ய�மா�*ர� சிவனா." ெத, , 

4.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) �)ய�மா�*ர� காசிமாய
 ெத, , 

5.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) �)ய�மா�*ர� ேபயா." ெத, , 6.ேகாவ !ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) �)ய�மா�*ர� ெமய 
 ெத, , 7.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ேகாவ !ப�" ப�டாள�ம
 ேகாவ ! ெத, , 8.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேகாவ !ப�" அ,7ததிய8 ெத, , 9.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" 

காள�ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 10.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" 

தைலயா) ெத, , 11.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" ;!பாைன 

ெத, , 12.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" ைவயா*) ெத, , 

13.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" வா<தியா8 ெத, , 14.ேகாவ !ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" ேகாடா=கி ெத, , 15.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ேகாவ !ப�" அ,7ததிய8 ந�<ெத, , 16.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேகாவ !ப�" க,�பசாமி ேகாவ ! ெத, , 17.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேகாவ !ப�" பா> ெத, , 18.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" 

வ ?ைரயா ெத, , 19.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" அ,7ததிய8 

கிழ�� ெத, , 20.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" மாமாய  ெத, , 

21.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாவ !ப�" @ைர�க.A ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

2 2 அரD க�ள8 ஆர�பப�ள�   

,;�த! க�"ட� கர���ப�"

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" ைவைக அைண ெத, , 

2.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" ஓைட<ெத, , 3.ேகாவ !ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) கர���ப�" கா<தா" வ ?தி , 4.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

கர���ப�" க�ைட வ�"<ெத, , 5.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" 

ல�Dமண
 ெத, , 6.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர��ப�" ெமா�க�காைள 

வ ?தி , 7.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" ேத�டா�கன� வ ?தி , 

8.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" மகாராஜ
 ெத, , 9.ேகாவ !ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" மாய
 கைட<ெத, , 10.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) கர���ப�" ேம'�<ெத, , 11.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" 

ராD<ேதவ8 வ ?தி , 12.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" ச
னாசிய�ப
 

ேகாவ ! வ ?தி , 13.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" ெபா
ைனயா<ெத, 

, 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

3 3 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'�ப�க� I<தன�ப�"

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கீழ I<தன�ப�" , 2.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) மாைலப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

4 4 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'�ப�க� வட�� 

க�"ட� I<தன�ப�"

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேமல I<தன�ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

5 5 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�,(கிழ���ப�தி) 

நாKசியா8*ர�

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) ெர=கநாத*ர� ேரா� ெமய 
ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

6 6 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட�, கிழ���ப�தி 

வட�� *ற� நாKசியா8*ர�

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) 1-வ@ ேம'� ெத, , 2.ேகாவ !ப�" 

(வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) 2-வ@ ேம'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

7 7 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,பைழய 

க�"ட� ெர=கசI<திர�

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) �,�பப�" , 2.ேகாவ !ப�" (வ.கி), 

ெர=கசI<திர� (ஊ) ெர=கசI<திர� ப ளா� -1 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

8 8 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ���க�"ட� 

ெர=கசI<திர�

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) ெர=கசI<திர� ப ளா�-2 , 

2.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) ெர=கசI<திர� 4வ@ ப ளா� , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

9 9 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க�, நரசி=கா*ர�

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) வா8�-3 ைவைக ேக�பL , 

2.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) வா8�-4 ெப,மா�நாய�க
ப�" , 

3.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) வா8�-3 Mெர=கா*ர� , 4.ேகாவ !ப�" 

(வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) வா8�-3 நரசி=கா*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� 

-

midj;J 
thf;fhsHfs;

10 10 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட� ஜ�*லி*<N8

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) வா8�-4 ஜ�*லி*<N8 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;

11 11 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ல�Dமி*ர�

1.ேகாவ !ப�" (வ.கி), ெர=கசI<திர� (ஊ) ல�Dமி*ர� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

12 12 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வட��� 

க�"ட� "ராஜேகாபால
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) ராஜேகாபால
ப�" 

வட��<ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

".ராஜேகாபால
ப�" ெத'�<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

13 13 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'�� 

க�"ட� ".ராஜேகாபால
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) ராஜேகாபால
ப�" 

ெத'� ம'(� காலன� , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" 

(ஊ) ராஜேகாபால
ப�" கிழ��<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

14 14 உமாேதவ  உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,".ேசடப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) ".ேசட�ப�" வட�� 

ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) வடப�தி 

கிழ�� ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

வடப�தி ேம'� ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" 

(ஊ) ந�<ெத, , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

ப�ள��;ட< ெத, , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

ெத
 ேம'� ெத, , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

15 15 அரD க�ள8 சீரைம�* 

ஆர�ப�ப�ள�   ,;�த!  

க�"ட�, ".சி!��வா8ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) சிR��வா8ப�" 

கிழ�� ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

ெத'� ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

ேம'� ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

சி=கராஜ*ர� ெத, , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

வ.ணா<தி�பாைற , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

ெப<@நாய�க
ப�" , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" 

(ஊ) ந!லக,�ப
ப�" , 8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" 

(ஊ) ெவ�ைளய<ேதவ
ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

16 16 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,".வ .ெர=கநாத*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) ேவகவதிஆசிரம� , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) ".வா"�ப�" , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) ".வ .ெர=கநாத*ர� , 

4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) I<@கி,Sணா*ர� 

, 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" (ஊ) 

அTயண<ேதவ
ப�" , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ".இராஜேகாபால
ப�" 

(ஊ) க
ன�யம=கல� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

17 17 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,அைற எ. 10 ப  ெத'� 

பா8<த க�"ட� " D�*லா*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1(வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர� ப ளா� 2-ப � 1 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

18 18 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,அைற எ. 10 அ ப )V 

ெத'� பா8<த க�"ட�  " 

D�*லா*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர� ப ளா� 2 , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர� ப ளா�-1 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

19 19 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,பைழயக�"ட� ேம'� 

ேநா�கியவாய ! ".D�*லா*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர� ப ளா� -3 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

20 20 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,எLஎLஏக�"ட� ேம'� 

ேநா�கியவாய ! ".D�*லா*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1(வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர� ப ளா� 3-ப � 1 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

21 21 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய வட�� 

க�"ட�, ேம'� ப�க�, 

".D�*லா*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர� ப ளா� 4 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

22 22 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய வட�� 

க�"ட�, ேம'� ப�தி, 

".D�*லா*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".D�*லா*ர�  , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ". ெப,மா�ப�" , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

23 23 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

," அைண�கைர�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".அைண�கைர�ப�" , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), ".D�*லா*ர� (ஊ) ".*N8 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

24 24 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

பா8<த ;�த! க�"ட�, 

*லிமா
ேகா�ைப

1.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 *லிமா
ேகா�ைப , 

2.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) *லிமா
ேகா�ைப காலன� , 

3.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) P.*N8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� 

அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

25 25 ச<@ணVைமய�, 

*@�க�"ட�, ெத'� Iக�* 

ெகா�ேடாைட�ப�"

1.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெகா�ேடாைட�ப�" , 2.*லிமா
ேகா�ைப 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 3.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேதவ8 காலன� , 4.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) தாதO8 , 

5.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) இராஜ�ப
ேகா�ைட , 6.*லிமா
ேகா�ைப 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ம!ைலயகV.ட
ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

26 26 அரD ஓ
றிய ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ���ப�தி, த8ம<@�ப�"

1.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) த8ம<@�ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க� midj;J 
thf;fhsHfs;

27 27 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,Yணா."ப�"

1.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) Yணா."ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

28 28 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ந��ேகா�ைட

1.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) �.டல�ப�" , 2.*லிமா
ேகா�ைப (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ந��ேகா�ைட , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

29 29 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, ;�த! 

*தியக�"ட� 

தி�மரசநாய�கO8

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) தி�மரசநாய�கO8 

ெமய 
 ேரா� , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

வைலய8 ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

க,�பசாமி ேகாவ ! ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 

(ஊ) இ7திரா நக8 , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

ேகானா8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

30 30 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

ப�க� வட�� வாய ! 

தி�மரசநாய�கO8

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) வா8�-1 

ப �ைளIக�ப�" , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

கV.ட8 ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) அரசமர 

ேம'� ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ப."த8 

ெத, , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) பா!Kசாமி நாZ� 

ெத, , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ஆசா) ெத, , 

7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) மயான�பாைத , 

8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ப�ள��;ட<ெத, , 

9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ேபாய8 ெத, , 

10.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) மண யா8 ெத, , 

11.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) மறவ8 ெத, , 

12.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ேபாL� ஆப L ெத, , 

13.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ெச�"யா8 ெத, , 

14.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) பகவதி அ�ம
 

midj;J 
thf;fhsHfs;

31 31 ஆதிதிராவ ட 

நலஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட� 

".ெபா�மிநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ".ெபா�மிநாய�க
ப�" 

ப ளா�--2 கிழ�� ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

32 32 ஆதிதிராவ ட 

நலஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, ேம'� ப�தி, 

".ெபா�மிநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) கா7தி நக8  , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ேம'� ஆதிதிராவ ட8 

காலன� , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) பா." நக8 , 

4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ேம'� ெத, , 

5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) வட�� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

33 33 ஆதிதிராவ ட 

நலஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட� 

".ெபா�மிநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ".ெபா�மிநாய�க
ப�" 

ப ளா�-1 கிழ�� ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

கா7திநக8 , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) கா7திநக8 

ேம'� , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) கா7திநக8 

வட�� , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) D�*ரா[ 

வ ?��<ெத, , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) @�கI<@ 

வ ?��<ெத, , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) வ நாயக8 

ேகாவ ! ெத, , 8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ேம'� 

காலன� கிழ�� , 9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ேம'� 

காலன� ேம'� , 10.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) பா." 

நக8 , 11.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ெமா�ைட 

காள�ய�ம
 ெத, , 12.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

ந�<ெத, , 13.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) த8மரா[ 

வ ?��<ெத, , 14.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ரா[ 

நாZ� வ ?��<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

34 34 ஆதிதிராவ ட 

நலஆர�ப�ப�ள�   

,*திய�க�"ட� 

".ெபா�மிநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ".ெபா�மிநாய�க
ப�" 

ந�<ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ரா[ "ைரவ8 

வ ?��<ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ெஜய��மா8 

வ ?��<ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ெஜயரா� 

வ ?��<ெத, , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ஊரா�சி 

ஒ
றிய ஆர�ப�ப�ள� ெத, , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

ெப)யநாகI<@ வ ?��<ெத, , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 

(ஊ) �,சாமி வ ?��<ெத, , 8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

*.அ.Iன�யா." வ ?��<ெத, , 9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 

(ஊ) கிழ��<ெத, , 10.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) 

T.ம!ைலயா*ர� ஆதிதிராவ ட8 காலன�  , 11.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), 

தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ெபா�I<தாT வ ?��<ெத, , 12.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), 

தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ந�<ெத, , 13.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), 

தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ெத'� ெத, , 14.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), 

தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) D�ைபயா வ ?��<ெத, , 15.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), 

தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) கிழ�� ெத, , 16.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 (வ.கி), 

தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) த=க மகாராஜ
 வ ?��<ெத, , 17.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 

(வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ஆV! நாய�க8 ெத, , 18.தி�மரசநாய�கO8 ப � 1 

(வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) ராஜ மேக7திர
 வ ?��<ெத, , 19.தி�மரசநாய�கO8 ப � 

1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) மா8�க.ட
 வ ?��<ெத, , 20.தி�மரசநாய�கO8 ப � 

1 (வ.கி), தி�மரசநாய�கO8 (ஊ) சீன� நாய�க8 வ ?��<ெத, , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

35 35 இ7@ ேம! நிைல�பப�ள�   

,ப ரதானக�"ட�, ெத'� 

ப�தி, ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-17 ெப,மா�ச7@ , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 ம'(� 17 

ெப)யசாமிY�பனா8ச7@ , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-17 ச.Iகஅ,ணகி)Y�பனா8ச7@ , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-17 ெதா7திY�பனா8ச7@ , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-17 ெபா�ட��ள�பாைத , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 ம'(� 17 வட��<ெத, , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-17 அ,ணகி)Y�பனா8ச7@ , 8.தி�மரசநாய�கO8 

ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1,17 ம'(� 18 பழன�யா."Y�பனா8ச7@ , 

9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-17 ராIY�பனா8ச7@ , 

10.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-17 

காள�I<@Y�பனா8ச7@ , 11.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-17 ம]னா�சிY�பனா8ச7@ , 12.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" 

(ேப) வா8�-17 ராD�ப �ைளச7@ , 13.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" 

(ேப) வா8�-1 தி,வ�^வ8காலன�ச7@ , 14.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 க7தசாமிY�பனா8ச7@ , 15.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 D�ப ரமண ய�Y�பனா8ச7@ , 

16.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 *N8ெத'�<ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

36 36 இ7@ ேம! நிைல�பப�ள�   

,ப ரதான க�"ட�, வட�� 

ப�தி, ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-2 ஜ�*லி*<N8பாைத , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-2 தி,வ�^வ8காலன� 

வட��<ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-2 

தி,வ�^வ8காலன� கிழ��<ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" 

(ேப) வா8�-2 தி,வ�^வ8காலன� ெத'�<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

37 37 இ7@ ேம! நிைல�பப�ள�   

,ப ரதான க�"ட�, ெத'� 

ப�தி, கிழ�� வாய ! 

ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 

மா)ய�ம
ேகாவ !ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-2 ேதா�_8 ச7@ , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-2 

எL.வ .எL.நக8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

38 38 இ7@ ேம!நிைல� ப�ள�   

,வட�� 

க�"ட�,கைலயர=கதி'� 

ப 
*ற� ேம'� 

ப�க�,ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-2 ம'(� 16 

பகவதிய�ம
ேகாவ !ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-16 பாவ"ேதா�*ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-16 ேவRY�பனா8ச7@ , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-16 ராமலி=கY�பனா8ச7@ , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" 

(ேப) வா8�-16 அTயனா8ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

39 39 இ7@ ேம!நிைல� ப�ள�   

,வட�� 

க�"ட�,கைலயரக=கதி'� 

ப 
*ற�,கிழ�� ப�க� அைற 

,ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-16 ஆ(IகY�பனா8ச7@ 

, 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-16 கீழ<ெத, , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 அ)சனகாலன� , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

40 40 இ7@ ேம!நிைல� ப�ள�   , 

ெத'� பா8<த வட�� 

க�"ட�,ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-16 ெத'��*@<ெத, , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 ந��*@<ெத, , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 ந��*@<ெத, 

Iத!ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

41 41 இ7@ ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட�இ வட�� ப�தி, 

ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 ெத'�<ெத, , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 ம'(� 18 ேமல<ெத, 

, 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 

D�ப ரமண ேகாவ !ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-

18 D7தர�Y�பனா8ச7@ , 5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-

18 கேணச
 ச7@ , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-18 

I<@Y�பனா8ச7@ , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-18 

காமா�சிY�பனா8ச7@ , 8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-

18 ராமசாமிY�பனா8ச7@ , 9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-18 மாடசாமிY�பனா8ச7@ , 10.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" 

(ேப) வா8�-18 தவசிY�பனா8ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

42 42 இ7@ ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட�, வட�� ப�தி, 

ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 ம'(� 18 ம@ைர --

ேதன�ேரா� , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 

ேமல�*@<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

43 43 இ7@ ஆர�ப�ப�ள�   

,வட��  ப�க க�"ட�,  

ெத'�  Iக�*, ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 *N8ந�<ெத, , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-13 ஆதிதிராவ ட8 ெத, , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 கீழ�*<ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

44 44 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�, மா)ய�ம
ேகாவ ! 

நக8, ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-15 ந�<ெத, , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-15 ேச@ெச�"யா8 ெத, , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-15 ெவ=கிடசாமிநாய�க8 

ெத, , 4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-15 

ெப<@ெச�"யா8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

45 45 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�இ ேம'� ப�க� 

மா)ய�ம
ேகாவ ! நக8, 

ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-15 ெச�"யா8 ந�<ெத, , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-1 ம'(� 17 

வட��*@<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

46 46 இ7@ ேம!நிைல�ப�ள�   

,வ )வா�க� க�"ட� 

ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-13 ஆதிதிராவ ட8பாைத 

ேம'�<ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-13 

D�*�காலன� , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-13 

Iன�யா."ேகாவ ! ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

47 47 இ7@ ேம!நிைல�ப�ள�   

,வ )வா�க� க�"ட� வட�� 

ப�க� ஜ�க�ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-13 ஆதிதிராவ ட8பாைத , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-13 ஆதிதிராவ ட8 

ெத'�<ெத, , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-14 

*N8கீழ<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

48 48 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

*திய க�"ட�, வட�� ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 சைடயப �ைள<ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ஆLப<தி)ேரா� , 

3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ேவலா."ஆசா)ெத, , 

4.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 சீன� நாZ� ச7@ , 

5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 D�பா நாZ� ச7@ , 

6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ராமசாமி நாய�க8 ச7@ , 

7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 நாய�க8 ச7@ , 8.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ப.டார<ெத, , 9.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ரா[ நாய�க8 ெத, , 10.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 �ழ7ைதேவ! ப.டார� ெத, , 11.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ேமல<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

49 49 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

*திய க�"ட�, ெத'� ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ம'(� 12 ேமலஒைட<ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 அ�பல�கார<ெத, , 

3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 I<@ேச8ைவெத, , 

4.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 இராைமயாப �ைளெத, , 

5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 @ைரKேச8ைவெத, , 

6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 ேவRேச8ைவெத, , 

7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 பஜைனமட�ெத, , 

8.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-11 ம'(� 8 ம@ைர ேதன�ேரா� 

ெமய 
 ேரா� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

50 50 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�இ ேம'� ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 த>Sேகா"நாடா8ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 சீன�வாசாநக8 , 3.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 மா)ய�ம
ேகாய ! ெத, , 4.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 உ�*�கிண(ச7@ , 5.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 அTயாKசாமிெர�"யா8 ச7@ , 6.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 I<ைதயாப �ைளச7@ , 7.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 அ�பல�க8ச7@ , 8.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-12 அ�ரஹார� , 9.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-8 காவல8 *திய �"ய ,�* , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

51 51 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�, ெத'� ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-3 பா�ப�மா�*ர� 

ெத'��ப�தி , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-4 ைவைக 

அைண ேரா� , 3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-4 

சீ<தாரா�தாL நக8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

52 52 ஊரா�சி ஓ
றிய  ஆர�ப� 

ப�ள�   ,;�த! க�"ட�  

பா�பா�மா�*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-3 பா�ப�மா�*ர� ேம'� 

ப�தி , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-3 பா�ப�மா�*ர� 

கிழ�� ப�தி , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

53 53 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   ,*திய க�"ட� 

பா�பா�மா�*ர�

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-3 பா�ப�மா�*ர� 

வட��� ப�தி , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

54 54 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட� வட�� 

aைழவாய !,  ஆ."�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-4 ��ள�*ர� ச7@ , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 பஜா8 ெத, , 3.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 நாடா8உறவ 
Iைற ச7@ , 4.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 ேம!நிைலந?8ெதா�"<ெத, , 5.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 தாைளய�பநாடா8ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 ம'(� 9 கீழ<ெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 நாடா8ெத, , 8.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-10 ம]னா�சிஅ�ம
ேகாவ !ெத, , 9.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-11 �ழ7ைதேவ! ப.டார� ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

55 55 அரD ஆ.க� 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,கிழ��� 

க�"ட�, வட�� ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 ரய !ேவபbட8 ேரா� 3-வ@ 

ெத, , 2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 ரய !ேவபbட8 ேரா� 

Lேட� ேப=� ப 
*ற� , 3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 

ரய !ேவ காலன� , 4.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 ேநதாஜி நக8 

, 5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 காமராஜ8 நக8 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

56 56 அரD ஆ.க� 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

ெத'� ை◌மய�ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 ரய !ேவபbட8ேரா� 1வ@ ெத, 

, 2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 ரய !ேவ பbட8 ேரா� 2-வ@ 

ெத, , 3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 dன�ய
 ஆப L ெத, 

, 4.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 காவல8 பைழய �"ய ,�* , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

57 57 அரD ஆ.க� 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,கிழ��� 

க�"ட�, ெத'� ைமய ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-8 ம@ைர ேதன� ெமய 
ேரா� , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 பா."ய
நாடா8 ச7@ , 

3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-10 ராைமயாநாடா8 ச7@ , 

4.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 ம]னா�சிD7தரநாடா8 ச7@ , 

5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 �மரா*ர� Iத! ச7@ , 

6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 �மரா*ர� 2வ@ ச7@ , 

7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 ராஜமண ய�மா� ெத, , 

midj;J 
thf;fhsHfs;

58 58 அரD ஆ.க� 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,கிழ��� 

க�"ட�, வட�� ைமய ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 I�7தநாடா8 ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 ந!லத.ண?8 கிண'(�பாைத , 

3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 கீழஓைட<ெத, , 4.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 மா8�ெக�ேரா� , 5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 அ,ணாசலநாடா8 ச7@. , 6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 ெகா."<ெதாeெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 ச.Iகநாடா8 ெத, , 8.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 ச=கரலி=கநாடா8 ெத, , 9.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 காள�ய�பநாடா8 ெத, , 10.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 ெதTவநாதநாடா8 ச7@ , 11.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 வ[ரேவ! ெத, , 12.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" 

(ேப) வா8�-9 மண யகார8 ெத, , 13.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-

9 D�ப ரமண யநாடா8 ெத, , 14.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 

ர<தினசாமிநாடா8 ெத, , 15.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-9 

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

59 59 அரD ஆ.க� 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,கிழ��� 

க�"ட�, ெத'� ப�தி, 

ஆ."ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 �,சாமி ஆசா) ச7@ , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 த>Sேகா" நாடா8 ச7@ , 

3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 மாயா."ேதவ8 ச7@ , 

4.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 ராஜாமண ய�மா� ச7@ , 

5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 ேமலஓைட<ெத, , 

6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 �மார*ர� ெத, , 7.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 மாயா."காலன� , 8.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ஆ."ப�" (ேப) வா8�-5 மயாண�பாைத , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

60 60 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   ,ெத'�ேநா�கிய 

க�"ட� 

ெகா.டமநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 ம'(� 7 ம@ைர ேதன� 

ெமய 
ேரா�  வா8�-7 , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 

வா"�க! ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

61 61 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர�ப� 

ப�ள�   ,*திய எL.எL.ஏ 

க�"ட�, ெத'� ப�தி, 

ெகா.டமநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 ேவலா."கV.ட8 

ெத, , 2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 ேமல<ெத, , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 ந�<ெத, , 

4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 ஆசா) ச7@ , 

5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 I<தால�ம
ேகாவ ! 

ெத, , 6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 

ேச8ைவகாரநாய�க8 ெத, , 7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-7 உ�*�கிண'(Kச7@ , 8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) 

வா8�-7 க8ண� ெத, , 9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-7 

எ
.ஜி.ஓ நக8  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

62 62 அரD உய8நிைல�ப�ள�   

,ேம'� க�"ட� 

ெகா.டமநாய�க
ப�"

1.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 கீழ<ெத, , 

2.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 ம
ன8நாய�க8 ெத, , 

3.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 @�ப நாய�க8 ெத, , 

4.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 �,நாதேதவ8 ெத, , 

5.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 அ)சன ெத, , 

6.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 ெர=க
 ெத, , 

7.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 ப�டாள�ம
ேகாவ ! 

ெத, , 8.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 வட��<ெத, , 

9.தி�மரசநாய�கO8 ப � 2 (வ.கி). ஆ."ப�" (ேப) வா8�-6 ��ப நாய�க8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

63 63 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர�பப�ள� 

  ,வட�� க�"ட� க)ச!ப�"

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) க)ச!ப�" ேம'� ெத, , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) க)ச!ப�" கிழ�� ெத, , 

3.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேவலாZத*ர� ஆதிதிராவ ட8 காலன� கிழ�� 

, 4.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேவலாZத*ர� ஆதிதிராவ ட8 .காலன� 

வட�� , 5.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேவலாZத*ர� ேம'� , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

64 64 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர�பப�ள� 

  ,ெத'� க�"ட�, வட�� 

Iக�*, க)ச!ப�"

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@Kச=கிலிப�" கிழ�� ெத, , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@Kச=கிலிப�" கிழ��ெத, ேம'� , 

3.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@Kச=கிலிப�" ந�<ெத, ேம'� , 

4.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@Kச=கிலிப�" ெத'� ெத, , 

5.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@Kச=கிலிப�" ேதா�ட<@ வ ?� , 

6.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) மைலயா."நாய�க
ப�" , 99.அய!நா� 

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

65 65 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க� உ�ள *தியக�"ட� 

ச.IகD7தர*ர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 3.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) நா�டா.ைம ெத, , 4.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 

ேரா� , 5.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ப �ைளயா8 ெத, , 

6.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

7.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, கிழ�� , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

66 66 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,பைழய 

க�"ட�, வட�� ப�தி, 

வட�� Iக�*, 

ச.IகD7தர*ர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) தா8ேரா� ெத, , 2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வா8�-2 ந�<ெத, ேம'� , 3.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேம'� ெத, வட�� , 4.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, ெத'� , 

5.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 S.ெர=கநாத*ர� ெமய 
ேரா� ெத, 

கிழ�� , 6.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 ேரா� ெத, ேம'� , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

67 67 க�மவா8 சரLவதி 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, Iத! வ��பைற 

கிழ�� ப�க�,பாலசI<திர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-1 ப ரா@�கார
ப�" கிழ�� 

ெத, , 2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) ேம'� ெத, , 

3.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-1 க!R�ப�" வட�� ெத, , 

4.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

68 68 க�மவா8 சரLவதி 

ந�நிைல�ப�ள�   

,வட���ப�தி பாலசI<திர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) ப7@வா8ப�" வட�� ெத, , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

69 69 க�மவா8 சரLவதி 

ந�நிைல�ப�ள�   

,வட���ப�தி, கிழ���ப�க�, 

பாலசI<திர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) பாலசI<திர� ேம'� ெத, , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) பாலசI<திர� கிழ�� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

70 70 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட� கிழ�� ப�தி  

ேம'� பா8<த அைற எ. 

1ஆ� வ��* அ
ைன 

இ7திரா நக8

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-3 க,<தமைல�ப�" , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-3 அ
ைன இ7திரா நக8 

கீழ<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

71 71 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,எL எL 

எ  க�"ட�, ெத'� ப�தி  

வட�� பா8<த அைற எ.  

3ஆ� வ��* அ
ைன 

இ7திரா நக8

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-3 அ
ைனஇ7திராநக8 

ேமல<ெத, , 2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-3 அ
ைன இ7திரா 

நக8 ஓைட<ெத, , 3.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-4 

க,�ப<ேதவ
ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

72 72 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ��க�"ட�, 

வட���ப�தி ,  ேம'� 

பா8<த தி,மலா*ர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-4 தி,மலா*ர� கிழ�� ெத, , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) தி,மலா*ர� ேம'� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

73 73 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ��க�"ட�, ெத'� ப�தி, 

 ேம'� பா8<த தி,மலா*ர�

1.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) காமா�சி<ேதவ
ப�" , 

2.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வ !லாண *ர� , 3.ச.IகD7தர*ர� 

(வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) வா8�-3 ெப,மா�ேகாவ !ப�" கிழ�� ெத, , 

4.ச.IகD7தர*ர� (வ.கி), தி,மலா*ர� (ஊ) ேம'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

74 74 ஆதி திராவ ட8 நல 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,எL 

எL எ க�"ட� கிழ�� ப�தி 

ேம'� பா8<த க�"ட� 

அைற எ. 12அ ஆ� வ��* 

�
O8

1.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� ெத, , 2.�
O8 (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ச<@ணV ைமய� ெத, , 3.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ச8K ெத, , 4.�
O8 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 5.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ப�ள�<ெத, , 6.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� கிழ�� ெத, , 

7.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) �
O8 ந�<ெத, , 8.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

�
O8 வட��ெத, , 9.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) �
O8 ப�ள�<ெத, , 

10.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) �
O8 ெத'� ெத, , 11.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

�
O8 ேரா� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

75 75 ஆதி திராவ ட8 நல 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,எL 

எL எ க�"ட� கிழ�� ப�தி 

ேம'� பா8<த க�"ட� 

அைற எ. 11அ ஆ� வ��* 

�
O8

1.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) �
O8 வட��<ெத, , 2.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ந�<ெத, , 3.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

76 76 ஆதி திராவ ட8 நல 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட� கிழ�� ப�தி ேம'� 

பா8<த அைற எ. 11சி ஆ� 

வ��* �
O8

1.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 2.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 

ெத, , 3.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) ப�ள�<ெத, , 4.�
O8 (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ெமய 
 ேரா��<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

77 77 ஆதி திராவ ட8 நல 

உய8நிைல�ப�ள�   ,பைழய 

க�"ட�, அ�மKசியா*ர�

1.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� (ஊ) அ�மKசியா*ர� ப ளா�-1 , 2.�
O8 (வ.கி), 

அ�மKசியா*ர� (ஊ) வாT�கா!ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

78 78 ஆதி திராவ ட8 நல 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, அ�மKசியா*ர�

1.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� (ஊ) அ�மKசியா*ர� ப ளா�-2 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

79 79 ஆதி திராவ ட8 நல 

உய8நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, அ�மKசியா*ர�

1.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� (ஊ) அ�மKசியா*ர� ப ளா�-3 வட��ெத, , 

2.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� (ஊ) ந�<ெத, , 3.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� 

(ஊ) ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 4.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� (ஊ) கிழ�� 

ெத, , 5.�
O8 (வ.கி), அ�மKசியா*ர� (ஊ) ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

80 80 க�மாவ8 ந�நிைல�ப�ள�   

,வட�� க�"ட�, ெத'� 

Iக�*, எ�.D�*லா*ர�

1.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-3 எ�. D�*லா*ர�  வட��ெத, , 

2.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'�ெத, , 3.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ந�<ெத, , 4.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) அ.ணாநக8 காலன� , 5.ம)��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) வட��ெத, காலன� , 6.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ப�ள��;ட<ெத, , 7.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 8.ம)��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

81 81 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,*தியக�"ட� ேம'� ப�தி 

கிழ��ப�க� வ��* அைற 

எ. 7 எரதிம�கா!ப�"

1.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-4 எ8ரதி�ம�கா�ப�" வட��<ெத, , 

2.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) எ8ரதி�ம�கா�ப�" கிழ�� ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;

82 82 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,*தியக�"ட� ேம'� ப�தி 

கிழ��ப�க� வ��* அைற 

எ. 8 எரதிம�கா!ப�"

1.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) எ8ரதி�ம�கா�ப�" ெத'� ெத, , 2.ம)��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) எ8ரதி�ம�கா�ப�" ந�<ெத, , 3.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

இ7திராநக8 காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

83 83 க�மவா8 ந�நிைல�ப�ள�   

,ேம'� க�"ட�, 

எ�.D�*லா*ர�

1.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 ம)��.� வட�� ெத, , 2.ம)��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ம)��.� ந�<ெத, , 3.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ம)��.� ெத'� ெத, , 4.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ம)��.� கிழ�� 

ெத, , 5.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வ ?,சி
ன�மா�*ர� வட�� ெத, , 

6.ம)��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வ ?,சி
ன�மா�*ர� ந�<ெத, , 7.ம)��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) வ ?,சி
ன�மா�*ர� ெத'� ெத, , 8.ம)��.� (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) பழன�<ேதவ
ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

84 84 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'��ப�க� ேத�க�ப�"

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேத�க�ப�" பைழய ஆதிதிராவ ட8 ெத, , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) *திய ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 3.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ராகேவ! ெத, , 4.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) காள�ய�ம
 

ேகாவ ! ெத, , 5.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ப�ள�<ெத, கிழ�� , 

6.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 ந�<ெத, , 7.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ைவயா*)<ெத, , 8.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) அ
னகாI<ெத, , 

9.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ப�ள��;ட<ெத, , 10.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) I<@ெர=க*ர� பைழய ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 11.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) *திய ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 12.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ப�ள��;ட<ெத, , 13.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 ந�<ெத, , 

14.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 3-வ@ �(��<ெத, , 15.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) 2-வ@ �(��<ெத, , 16.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 1-வ@ 

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

85 85 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ந�� 

க�"ட�, ேத�க�ப�"

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 T.ம]னா�சி*ர� வட��<ெத, , 

2.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ ! �(��< ெத, கிழ�� , 

3.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ ! �(��<ெத, ேம'� , 

4.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 1-வ@ �(��<ெத, , 5.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) 2-வ@ �(��<ெத, , 6.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� �(�� ச7@ , 

7.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� 1-வ@ ெத, , 8.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ெத'� 2-வ@ ெத, , 9.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� 3-வ@ ெத, , 

10.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� 4-வ@ ெத, , 11.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ெத'� ந�<ெத, , 12.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� 2-வ@ 

ெத, , 13.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� �(��<ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

86 86 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'�பா8<த, *திய க�"ட�, 

 ேத�க�ப�"

1.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� �(��<ெத, , 2.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ப�ள��;ட� கிழ�� ெத, , 3.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

அைட�க�ப�" ந�<ெத, ேம'� , 4.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 2-வ@ ெத, 

ேம'� , 5.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 1-வ@ ெத, ேம'� , 6.ேத�க�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) கிழ�� 1-வ@ �(�� ெத, , 7.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 2-வ@ 

ெத, , 8.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 3-வ@ ெத, , 9.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) 4-வ@ ெத, , 10.ேத�க�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வ�ள! நதி ேம'� �"ய ,�* 

, 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

87 87 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

ப ளா�, ெத'� க�"ட�, 

ஜி.உசில�ப�"

1.ஜி.உசில�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 ஜி. உசில�ப�" ப ளா�-1 , 

2.ஜி.உசில�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-4 ஜி.உசில�ப�" ப ளா�-1 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

88 88 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�, கிழ��வாய ! 

ஜி.உசில�ப�"

1.ஜி.உசில�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 ஜி.உசில�ப�" , 2.ஜி.உசில�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வா8�-2 ஜி.உசில�ப�" , 3.ஜி.உசில�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-3 

ஜி.உசில�ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

89 89 ராமலி=கசாமி உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ராமலி=கா*ர�

1.ஜி.உசில�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) இராமலி=க*ர� வட�� ெத, , 2.ஜி.உசில�ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) இராமலி=கா*ர� கிழ�� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� 

-

midj;J 
thf;fhsHfs;

90 90 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,*திய க�"ட�, ஒ�கைர�ப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி), ஒ�கைர�ப�" (ஊ) ஒ�கைர�ப�" ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 

2.ெமா�டO<@ (வ.கி), ஒ�கைர�ப�" (ஊ) வட�� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

91 91 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,*திய க�"ட�, 

கிழ���பா8<த க�"ட�  

12வ@ வ��பைற 

ஒ�கைர�ப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி), ஒ�கைர�ப�" (ஊ) வா8�-2 ெத'� ெத, , 2.ெமா�டO<@ 

(வ.கி), ஒ�கைர�ப�" (ஊ) வா8�-3 ேம'� ெத, , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி), 

ஒ�கைர�ப�" (ஊ) நி�மல��ள� , 4.ெமா�டO<@ (வ.கி), ஒ�கைர�ப�" (ஊ) 

ேவRKசாமி*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

92 92 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ெகா�ைபய�ப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெகா�ைபய�ப�" வட�� ெத, , 

2.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

கிழ�� ெத, , 4.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

93 93 Mராமகி,Sணா வ <யாலயா 

உதவ ெப(�  ஆர�ப�ப�ள�   

,வட�� ப�தி, ெமா�டO<@

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) நா�லகV.ட
ப�" வட�� ெத, , 

2.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) நா�லகV.ட
ப�" ந�<ெத, , 

3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) நா�லகV.ட
ப�" ெத'� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

94 94 Mராமகி,Sணா வ <யாலயா 

உதவ ெப(�  ஆர�ப�ப�ள�   

,ெத'� ப�தி, ெமா�டO<@

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமா�டO<@ வட�� ெத, , 2.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 

4.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 5.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ந�<ெத, , 6.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) காலன� , 7.ெமா�டO<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) காலன� ெத'� ெத, , 8.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) காலன� 

ந�<ெத, , 9.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ஒ<தவ ?� , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

95 95 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ந!லI"ப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) இராமநாத*ர� , 2.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ந?ரா(ப�" , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத
பழன� , 4.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ந!லI"ப�" காலன� , 5.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ந�<ெத, , 6.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'�<ெத, , 7.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, , 8.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

96 96 அரD உயா்நிைல�ப�ள�   

,வட��� பா◌ா◌்<த ேம'� 

க�"ட�,ஆசா◌ா◌ிப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆசா)�ப�" கிழ�� ெத, , 2.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) சாவ" , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 

4.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 5.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ேராசன�ப�" ெமய 
 சாைல-1 , 6.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� 

ெத, , 7.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 8.ெமா�டO<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ப�ள��;ட<ெத, , 9.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) பா!வா" ெத, 

, 10.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

97 97 .ஆதிதிராவ ட8 உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'�ப�க� 

வ��பைற எ. 5 

ேராசன�ப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேராசன�ப�" கிழ�� ெத, , 2.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

98 98 .ஆதிதிராவ ட8 உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'�ப�க� 

வ��பைற எ. 1 

ேராசன�ப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 2.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ேம'� ெத, , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� காலன� , 

4.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேதா�ட� , 5.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேம'� காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

99 99 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'��ப�தி அ�மாப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) அ�மாப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

100 100 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ���ப�தி அ�மாப�"

1.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேக.காமா�சி*ர� வட��<ெத, , 2.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 3.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) இராஜதான� - 

காமா�சி*ர� சாைல , 4.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) �ள<@�ப�" , 

5.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ைரL மி! ெத, , 6.ெமா�டO<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வட�� ேதா�ட<@ ெத, , 7.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

மண!ேம� , 8.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ேதா�ட வ ?� , 

9.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� கிழ�� கைடசி<ெத, , 10.ெமா�டO<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ேதா�ட� , 11.ெமா�டO<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமா�டO<@ - 

ெப,மா�ப�" சாைல , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

101 101 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ெத'� க�"ட� வட�� 

பா8<த ேம'� அைற எ. 

9அ ஆ� வ��* 

க
ன�ய�பப �ைளப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) மாயா."ப�" , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) ��பா�ப�" , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

102 102 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,கிழ�� பா8<த ேம'� 

க�"ட�, 

க
ன�ய�பப �ைளப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) க
ன�ய�பப �ைளப�" 

வட��<ெத, , 2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) 

க
ன�ய�பப �ைளப�" ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 3.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) க
ன�ய�பப �ைளப�" திேய�ட8 ச7@ , 4.ஆ."ப�" 

ப � 1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) ெச�"யா8 ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) பா!வா" ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) ேபாL� ஆப L ெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) க.டமO8 ேரா� , 8.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) ந�<ெத, , 9.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) ல�Dமிய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 10.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) சாமி ெதா7தி ெத, , 11.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) சாவ" ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

103 103 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,;�த! கிழ�� க�"ட� 

ேம'� ப�க�, 

க
ன�ய�பப �ைளப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) க
ன�ய�பப �ைளப�" 

ப ளா�  2 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

104 104 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ேம'� க�"ட�,  கிழ�� 

Iக�*, க
ன�ய�பப �ைளப�"

1.ஆ."ப�" ப �1 (வ.கி), க
ன�ய�பப �ைளப�" (ஊ) க
ன�ய�பப �ைளப�" 

ப ளா� 2-ப �1 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

105 105 ேஜாதி வ <யாலயா சாைல 

உதவ ெப(�ஆர�ப�பப�ள�   

,வட�� க�"ட�  ப Kச�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) வா8�-1 ப Kச�ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

106 106 ேஜாதி வ <யாலயா சாைல 

உதவ ெப(�ஆர�ப�பப�ள�   

,ெத'� ப�க� ெத'� வாய ! 

 ப Kச�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) வா8�-2 ப Kச�ப�" , 2.ஆ."ப�" ப � 

1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) வா8�-3 ப Kச�ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

107 107 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,*திய க�"ட�, ப Kச�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) I!ைலய�ப�" வட��< ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) ெத'�< ெத, , 3.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) சி
னம நாய�க
 ப�" ெமய 
 ெத, , 4.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) மகாலி=க*ர� ெமய 
 ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ப Kச�ப�" (ஊ) ஆேரா�கிய அக� , 6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) 

ெவ=கடாசல*ர� ெமய 
 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

108 108 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,*திய க�"ட�, கிழ�� ப�தி, 

வட�� Iக�*, ப Kச�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) சம<@வ*ர� , 2.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) ேமல அTயனா8*ர� ெமய 
 ெத, , 3.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) கீழ அTயனா8*ர� கேணச
 ேதா�ட� , 4.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) ேவR�ப �ைள ேதா�ட� , 5.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), 

ப Kச�ப�" (ஊ) வாசிமைல<ேதா�ட� , 6.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) 

ேவலாZத*ர� ெமய 
ெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) ப Kச�ப�" 

ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 8.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) ெத'� ெத, , 

9.ஆ."ப�" ப � 1 (வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) கிழ�� ெத, , 10.ஆ."ப�" ப � 1 

(வ.கி), ப Kச�ப�" (ஊ) தாRகா ஆப L அ,கி! , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

109 109 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,*@�க�"ட�, வட�� ப�தி, 

அ>�ப�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) வா8�-1 அ>�பப�" வட�� ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ஓைட<ெத, , 3.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ப�ள�<ெத, , 4.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) 

கV.ட8 சாவ"<ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ஆசா) 

ேகாவ ! ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ ! 

ெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ெத'� ெத, , 8.ஆ."ப�" 

ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ந�<ெத, , 9.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" 

(ஊ) ேம'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

110 110 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,பைழய 

க�"ட�, ேம'� ப�க�, 

ெத'� Iக�*, அ>�ப�ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ெர=கரா�ப�" ேம'� ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) காலன� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

111 111 ஆதிதிராவ ட8 உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� ப�தி, 

ேம�கிழா8ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ேம�கிழா8ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

112 112 ஆதிதிராவ ட8 உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

ப�தி, ேம�கிழா8ப�"

1.ஆ."ப�" ப �1 (வ.கி), அ>�பப�" (ஊ) ேம�கிழா8ப�" ப ளா� 1 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

113 113 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�, ெத'� ப�தி, 

ேபா"தாச
ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ேபா"தாச
ப�" கிழ�� ெத, , 

2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) வட�� ெத, , 3.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ெத'� ெத, , 4.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ேம'� ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" 

(ஊ) ந�<ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) காலன� , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

114 114 சி.எL.ஐ. ஆர�ப� ப�ள�   

,கிழ�� பா◌ா◌்<த வட�� 

ப�க க�"ட�, 

மண ய�கார
ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) வா8�-4 மண யகார
ப�" ெத'� 

ெத, , 2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) வட�� ெத, , 

3.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) கிழேம! வ ?தி , 4.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ஆன7த
 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

115 115 சIதாய�;ட�   ,ேம'� 

பா◌ா◌்<த க�"ட�, 

மண ய�கார
ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ந�<ெத, , 2.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ெத
வட! ெத, , 3.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ேபா"தாச
ப�" (ஊ) சி.எL.ஐ. ச8K ெத, , 4.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ப�ள��;ட ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ெமய 
 ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" 

(ஊ) சி.எL.ஐ. ப�ள� ெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ெத'� 

கைடசி ெத, , 8.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) O.H.T. ெத, , 

9.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ேபா"தாச
ப�" (ஊ) ேம'� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

116 116 அரD க�ள8 

ேம!நிைல�ப�ள�   

,*தியக�"ட� ஏ<த�ேகாவ !

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ஏ<த�ேகாவ ! கிழ�� அ�ேப<கா8 

காலன� , 2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ந�<ெத, , 3.ஆ."ப�" 

ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) கிழ�� காலன� , 4.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) கிழ�� ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) 

ெத'� ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) சாவ" கிழ�� ெத, , 

7.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) சாவ" ெத, , 8.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ப�ள��;ட� அ,கி! , 9.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ப�ள��;ட� எதி)! , 10.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) வட�� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

117 117 அரD க�ள8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

பா8<த ேம'� ப�க�, 

ஏ<த�ேகாவ !

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) வா8�-1 வட�� இ7திரா காலன� , 

2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) பL Lடா.�  ெத, , 

3.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெமய 
 ெத, , 4.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ேகானா8 ெத, , 5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெச�"யா8 ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) 

�மேரச
 ச7@ , 7.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெர�"யா8 ச7@ , 

8.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெமய 
 ேரா� , 9.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெத'� காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

118 118 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�, 

சி<ைதய�கV.ட
ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) சி<ைதயகV.ட
ப�" ெமய 
 

ெத,  , 2.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) எ8நாக கV.ட8 ச7@ , 

3.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) கி,Sணசாமி கV.ட8 ச7@ , 

4.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ேவRKசாமி கV.ட8 ச7@ , 

5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெபா
ைனயா கV.ட8 ச7@ , 

6.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) காமரா[ கV.ட8 ச7@ , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

119 119 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட�, 

சி<ைதய�கV.ட
ப�"

1.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ந�<ெத, , 2.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) D�*ரா[ ச7@ , 3.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! 

(ஊ) ேகாவ ! ெத, , 4.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ெத'� ெத, , 

5.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) ேம'� ெத, , 6.ஆ."ப�" ப � 2 

(வ.கி), ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) சி
னKசாமி கV.ட8 ெத, , 7.ஆ."ப�" ப � 2 (வ.கி), 

ஏ<த�ேகாவ ! (ஊ) பரமசிவ கV.ட8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

120 120 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட� ேகா<தk<@

1.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகா<தk<@ வட��<ெத, , 2.ேகா<தk<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) மண யார�ப�" , 3.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, 

, 4.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, அ
*மண  ெத, , 5.ேகா<தk<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 6.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேபாL� 

ஆப L ெத, , 7.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) நாZ� ெத, , 8.ேகா<தk<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) சாவ"<ெத, , 9.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெப,மா� ெத, 

, 10.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 11.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) மண யார�ப�" வட�� ெத, , 12.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

121 121 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,வட��ப�க� ெத'�ப�தி 

மறவப�"

1.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) மறவப�" கிழ�� ெத, , 2.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ெமய 
 ேரா� , 3.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 

4.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ��ட<ெத, , 5.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ந�<ெத, , 6.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<தால�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

7.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 8.ேகா<தk<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ப�ள��;ட� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� 

midj;J 
thf;fhsHfs;

122 122 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க� வட�� ப�தி மறவப�"

1.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 2.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

கிழ�� ெத, , 3.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத�ப<ெத, , 4.ேகா<தk<@ 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@ராயெப,மா� ேகாவ ! ெத, , 5.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

123 123 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,*தியக�"ட�, வரதராஜ*ர�

1.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) வரதராஜ*ர� ஒ<தவ ?� , 2.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) சி!ல�ெப,மா� ெத, , 3.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ச7திர
 

ெத, , 4.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) கதிேரச
 ெத, , 5.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ெதா�பண
 ெத, , 6.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) இராய8 ெத, , 

7.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) பா!Kசாமி ெத, , 8.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ேச8ைவ ெத, , 9.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 ேரா� , 

10.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) உபதைலவ8 ெத, , 11.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 12.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) ச�திேவ! ஆசி)ய8 

ெத, , 13.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) மண ேவ! ெத, , 14.ேகா<தk<@ (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 15.ேகா<தk<@ (வ.கி) ம'(� (ஊ) *திய 

�"ய ,�*க� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

124 124 அரD உய8நிைல�ப�ள�   

,*திய ெத'� க�"ட�, 

கிழ�� ப�தி, ெகா<தப�"

1.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 வ ?,நாக�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

2.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) சி��ராI ெத, , 3.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ேவRKசாமி ெத, , 4.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) பழன�ேவ! ெத, , 

5.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@கணபதி ெத, , 6.ெகா<த�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

125 125 அரD உய8நிைல�ப�ள�   

,கிழ�� எL.எL.ஏ க�"ட�, 

ேம'� ப�தி, ெத'� Iக�*, 

ெகா<தப�"

1.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 ெமய 
 ெத, , 2.ெகா<த�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) பா!வா" ெத, , 3.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வரதராஜ*ர� 

சாைல , 4.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-3 இள=ேகா ெத, , 5.ெகா<த�ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ப�டாள�ம
 ேகாவ ! ெத, , 6.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ைரL மி! ெத, , 7.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 

8.ெகா<த�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) மா)ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

126 126 அரD க�ள8 ந�நிைல�ப�ள�  

 ,வட�� க�"ட�, 

கதி8நரசி=கா*ர�

1.ெகா<த�ப�" (வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� ெத, , 

2.ெகா<த�ப�" (வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 

3.ெகா<த�ப�" (வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) ேம'� வட�� ைரLமி! ெத, , 

4.ெகா<த�ப�" (வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) K.V.B.ேப=� ெத, , 5.ெகா<த�ப�" 

(வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) மகால�Dமி அ�ம
 ேகாவ ! ெத, , 6.ெகா<த�ப�" 

(வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) �,சாமி நக8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

127 127 அரD க�ள8 ந�நிைல�ப�ள�  

 ,கிழ�� க�"ட�, 

கதி8நரசி=கா*ர�

1.ெகா<த�ப�" (வ.கி), கதி8நரசி=கா*ர� (ஊ) கதி8நரசி=க*ர� ப ளா� 1-2-196 to 751-A , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

128 128 அரD க�ள8 

ேம!நிைல�ப�ள�   

,வடகிழ�� க�"ட� ெத'� 

ப�தி இராஜதான�

1.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ராஜதான� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

129 129 அரD க�ள8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, இராஜதான�

1.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 ஜ�க�மா�ப�" ேம'� ெத, , 2.ராஜதான� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 3.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 

4.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 காலன� , 5.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

வ ?,சி
ன�மா�*ர� வட�� ெத, , 6.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

130 130 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட� வ��பைற எ. 5  

ேமலமrசிநாய�க
ப�"

1.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேமலமrசிநாய�க
ப�" , 2.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ச�கிலிய8�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க� midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

131 131 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட�  வ��பைற எ. 1 

ேமலமrசிநாய�க
ப�"

1.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) கீழமrசிநாய�க
ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

132 132 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட�, D7தராஜ*ர�

1.ராஜதான� (வ.கி) ம'(� (ஊ) D7தரராஜ*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

133 133 கேணசா ந�நிைல�ப�ள�   

,கிழ���ப�க� சி<தா8ப�"

1.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) சி<தா8ப�" காலன� , 2.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) வட�� ெத, , 3.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) உ)மி�கார8 ெத, , 

4.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<தால�ம
 ேகாவ ! ெத, , 5.சி<தா8ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB 

வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

134 134 கேணசா ந�நிைல�ப�ள�   

,ெத'�ப�க க�"ட� வட�� 

ப�தி சி<தா8ப�"

1.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஓைட<ெத, , 2.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ந!ைலயசாமி ேகாவ ! ெத, , 3.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 

4.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஜ!லி�க�� ெத, , 5.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ெமய 
ேரா� , 6.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெப,மா�ேகாவ ! ெத, , 

7.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேமல<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

135 135 கேணசா ந�நிைல�ப�ள�   

,ேம'�க�"ட� சி<தா8ப�"

1.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 2.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

கிழ�� ெத, , 3.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) காலன�<ெத, , 4.சி<தா8ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ேமல<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB 

வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

136 136 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,எL.கதி8ராசி=க*ர�

1.சி<தா8ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) S.கதி8நரசி=க*ர� ேமல<ெத, , 2.சி<தா8ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) வட��<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

137 137 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,*தியக�"ட� க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) க.டமO8 வட�க<திய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;

138 138 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� ப�க 

க�"ட� கிழ�� ப�தி 

க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ஏழாய ர� ப.ைண , 2.வ�ள!நதி (வ.கி), 

க.டமO8 (ஊ) க.டமO8 வட�க<திய�ம
 ேகாவ ! ெத, ப�தி-2 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

139 139 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

ேம'�க�"ட� கிழ�� 

Iக�*, க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) க.டமO8 அ)ஜனெபா
ேமன�<ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

140 140 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,வட�� க�"ட�, 

கிழ��ப�தி, க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) காலன�ப�தி  , 2.வ�ள!நதி (வ.கி), 

க.டமO8 (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ !ெத, , 3.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) 

ேவளாள8ெச�"யா8ெத,  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB 

வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

141 141 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ேம'� க�"ட�, க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) சாவ"<ெத, , 2.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 

(ஊ) கிழ��<ெத, , 3.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ேமல<ெத, , 4.வ�ள!நதி 

(வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ேபாலிLைல
 ெகா.ட!நக8 , 5.வ�ள!நதி (வ.கி), 

க.டமO8 (ஊ) ச<யாகாலன� , 6.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ெச�க"<ெத, 

, 7.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) *@�காலன� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

142 142 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ேம'��க�"ட�, Iத! 

அைற, க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) மாதா)ெத, , 2.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 

(ஊ) சா�பா�கமா8ெத, , 3.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ஆசா)மா8ெத, , 

4.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) க�பள<தா8ெத, , 5.வ�ள!நதி (வ.கி), 

க.டமO8 (ஊ) ேகா�ைடேம��<ெத, , 6.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) 

ெச
ன"யா8 ெத, , 7.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ேமல<ெத, , 

8.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ெகா.ட!நக8 , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

143 143 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,கிழ�� க�"ட�, க.டமO8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) அர.மைன<ெத, , 2.வ�ள!நதி (வ.கி), 

க.டமO8 (ஊ) அர.மைண<ெத'� ெத, , 3.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) 

நாடா8ெத, , 4.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ெச�"யா8 ெத, , 5.வ�ள!நதி 

(வ.கி), க.டமO8 (ஊ) ெர=கநாதேகாவ !ெத, , 6.வ�ள!நதி (வ.கி), க.டமO8 

(ஊ) ேமல<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

144 144 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,*@ராமச7திரா*ர�

1.வ�ள!நதி (வ.கி), ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) *தியராமKச7திர*ர� த?�ெப�"ஆபbL , 

2.வ�ள!நதி (வ.கி), ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) வட�� ெத, , 3.வ�ள!நதி (வ.கி), 

ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) நா�டா.ைம க,�ைபயா ேதவ8 ெத, , 4.வ�ள!நதி (வ.கி), 

ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) கி,Sணசாமி ேதவ8 ெத, , 5.வ�ள!நதி (வ.கி), 

ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 6.வ�ள!நதி (வ.கி), 

ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) பைழயராமKச7திரா*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

145 145 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட�, ராேஜ7திரநக8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) அ.ணாநக8 , 2.வ�ள!நதி (வ.கி), 

ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) ஆ<த=கைர�ப�" , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

146 146 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட�, வட�� Iக�*, 

ராேஜ7திரநக8

1.வ�ள!நதி (வ.கி), ஆ<த=கைர�ப�" (ஊ) இராேஜ7திரநக8   , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

147 147 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேவலாZத*ர�

1.வ�ள!நதி (வ.கி), எ�ட�பராஜ*ர� (ஊ) வா8�-3 ேவலாZத*ர� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;

148 148 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட� கிழ�� ப�க� 

ேம'� ப�தி கேணச*ர�

1.வ�ள!நதி (வ.கி), எ�ட�பராஜ*ர� (ஊ) வா8�-4 கேணச*ர� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

149 149 ச<@ணVைமய�   

,எ�ட�பராஜ*ர�

1.வ�ள!நதி (வ.கி), எ�ட�பராஜ*ர� (ஊ) வா8�-2 எ�ட�பராஜ*ர� , 2.வ�ள!நதி 

(வ.கி), எ�ட�பராஜ*ர� (ஊ) வா8�-1 ெபா
ன�மா�ப�" , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

150 150 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட�, ெத�ப�ப�"

1.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 ெத�ப�ப�" கிழ�� ெத, , 2.ெத�ப�ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� காலன� ெத, , 3.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ந�<ெத, , 4.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 ெத'� Y�ப8 ெத, , 

5.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-3 ேம'� நாய�க8 ெத, , 6.ெத�ப�ப�" 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-3 ேம'� *@<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

151 151 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�, ெத�ப�ப�"

1.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத�ப�ப�" கிழ�� ெத, , 2.ெத�ப�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 3.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�<ெத, , 

4.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ப �ைளயா8ேகாவ ! ெத, , 5.ெத�ப�ப�" (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ஆசா) ெத, , 6.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� நாய�க8 ெத, , 

7.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� Y�ப8 ெத, , 8.ெத�ப�ப�" (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ெத'� காலன� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

152 152 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, ராஜ�கா�ப�"

1.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ேவல�ப8 ேகாவ ! , 2.ெத�ப�ப�" (வ.கி), 

இராஜ�கா�ப�" (ஊ) இராஜ�கா�ப�" கிழ�� ெத, , 3.ெத�ப�ப�" (வ.கி), 

இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ஆசா) ெத, , 4.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) 

ெச�"யா8 ெத, , 5.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ெத'� ெத, , 

6.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ேம'� ெத, , 7.ெத�ப�ப�" (வ.கி), 

இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ந�< ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

153 153 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,*@� 

க�"ட�, ராஜா�கா�ப�"

1.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) அழகா*) காலன� வட�� ெத, , 

2.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) கிழ�� ெத, , 3.ெத�ப�ப�" (வ.கி), 

இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ந�< ெத, , 4.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) 

ேம'� ெத, , 5.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ெத'� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

154 154 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க� *@� க�"ட� ைமய 

ப�தி வட�� Iக�* 

க�"ட�, ராஜா�கா�ப�"

1.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ெசா�கலி=கா*ர� கிழ�� காலன� ெத, , 

2.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ந�< ெத, , 3.ெத�ப�ப�" (வ.கி), 

இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ெத'� ெத, , 4.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) 

ேம'� ெத, , 5.ெத�ப�ப�" (வ.கி), இராஜ�கா�ப�" (ஊ) ெத'� காலன� ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

155 155 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'��க�"ட� 

பால�ேகா�ைப

1.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 2.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ஆதிதிராவ ட8 வட�� ெத, , 3.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, 

, 4.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) நாடா8 ெத, , 5.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) I<தால�ம
 ேகாவ ! ெத, , 6.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெர�"யா8 

ந�< ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

156 156 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,;�த! 

*@�க�"ட� ேம'�ப�க� 

ெத'� வாய ! பால�ேகா�ைப

1.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�< ெத, , 2.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) நாய�க8 ெத'� ெத, , 3.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 

4.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

157 157 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ராயேவk8

1.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ராயேவk8 ந�<ெத, , 2.பால�ேகா�ைப (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ராய ேவk8 கிழ��< ெத, , 3.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

இராயேவk8 ெத'�< ெத, , 4.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ராய ேவk8 

வட��< ெத, , 5.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) ராய ேவk8 ேம'�< ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

158 158 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ��� 

க�"ட� ேம'� ப�தி, 

பால�ேகா�ைப

1.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) பால�ேகா�ைப ந�<ெத, , 2.பால�ேகா�ைப 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) பால�ேகா�ைப ப �ைளமா8 ெத, , 3.பால�ேகா�ைப (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) பால�ேகா�ைப I<தால�ம
 ேகாவ ! ெத, , 4.பால�ேகா�ைப (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) பால�ேகா�ைப வட��< ெத, , 5.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

பால�ேகா�ைப ேம'�< ெத, , 6.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) பால�ேகா�ைப 

ெக
ன" நக8 , 7.பால�ேகா�ைப (வ.கி) ம'(� (ஊ) பால�ேகா�ைப ெத'�< ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

159 159 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,வட���க�"ட� 

இராமகி,Sண*ர�

1.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) இராமகி,Sணா*ர� ந�< ெத, , 

2.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 3.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வட�� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB 

வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

160 160 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,ெத'���க�"ட�, 

வட��Iக�*,  

இராமகி,Sண*ர�

1.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, , 2.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 3.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) தி�மராய*ர� , 

4.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெகாழிrசிப�" வட�� ெத, , 

5.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) கிழ�� ெத, , 6.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ெத'� ெத, , 7.ராமகி,Sணா*ர� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ந�< ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

161 161 ஊரா�சி  ந�நிைல� ப�ள�   

,கிழ�� க�"ட�, 

பைழயேகா�ைட

1.பைழயேகா�ைட (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 பைழயேகா�ைட வட��ெத, , 

2.பைழயேகா�ைட (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேம'� ெத, , 3.பைழயேகா�ைட (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வா8�-2 ம'(� 3 ந�<ெத,  , 4.பைழயேகா�ைட (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

வா8�-2 ம'(� 3 ெத'� ெத, , 5.பைழயேகா�ைட (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 

ம'(� 3 கிழ�� ெத,  , 6.பைழயேகா�ைட (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-3 

சிவலி=க�ப�"  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

162 162 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�, @ைரKசாமி*ர�

1.கடமைல��.� (வ.கி), @ைரKசாமி*ர� (ஊ) @ைரKசாமி*ர� , 2.கடமைல��.� 

(வ.கி), @ைரKசாமி*ர� (ஊ) அTயனா8*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

163 163 Yவ8�ல உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   

,வடகிழ���ப�தி, பாk<@

1.கடமைல��.� (வ.கி), பாk<@ (ஊ) பாk<@  , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

164 164 Yவ8�ல உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   

,பைழயக�"ட�, வட�� 

ப�தி, பாk<@

1.கடமைல��.� (வ.கி), பாk<@ (ஊ) பாk<@ ப ளா� 1 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

165 165 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ெகா�*�கார
 *லிd8

1.கடமைல��.� (வ.கி), பாk<@ (ஊ) ெகா�*கார
*லிd8 , 2.கடமைல��.� 

(வ.கி), பாk<@ (ஊ) ேதவரா[நக8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

166 166 பாரதேதவ  உதவ  ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� ப�தி 

காைர�க�"ட� 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) அTயனா8 ெத, , 2.கடமைல��.� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) �ழ7ைத<ெத, , 3.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெவ=கேடS 

ெத, , 4.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@<ேதவ8 ெத, , 

5.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) D�பாநாZ� ெத, , 6.கடமைல��.� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) கனகநாடா8 ெத, , 7.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<ைதயா 

ெத, , 8.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) க,�ைபயா<ேதவ8 ெத, , 

9.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ைபபாL ெத, , 10.கடமைல��.� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) பா<திர�கைட�கார8 ெத, , 11.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ெரா�"�கார8 ெத, , 12.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) சீன�நாய�க8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

167 167 பாரதேதவ  உதவ  ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப�க�, வட�� ப�தி, ேம'� 

Iக�*, காைர�க�"ட� 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@��!லா<ெத, , 2.கடமைல��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) வட�� ைரLமி! ெத, , 3.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

லி=க�பநாய�க8 ெத, , 4.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) அ�ேப<கா8 ெத, , 

5.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாபா!சாமிநாய�க8 ெத, , 

6.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) பாரதிேதவ  ப�ள� ெத, , 7.கடமைல��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) கடமைல��.� அ)சன<ெத, , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

168 168 பாரதேதவ  உதவ  

ெப(�ஆர�ப�ப�ள�   

,ேம'��ப�தி 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-5 ச=கர�பா."ேதவ8 ெத,  , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க� midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

169 169 பாரதேதவ  உதவ  

ெப(�ஆர�ப�ப�ள�   

,;�த! *தியக�"ட�, 

ெத'� Iக�*, 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-5 ச=கர�பா."ேதவ8 ெத,-1  , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

170 170 பாரதேதவ  உதவ  

ெப(�ஆர�ப�ப�ள�   

,வட���ப�தி, ெத'� Iக�*, 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-5 ராைமயாேதவ8 ெத,  , 

2.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 ம'(� 5 பrசாய<@ ஆப L ெத,  , 

3.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-2 உய8நிைல� ப�ள�<ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

171 171 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,வட�� காைர� க�"ட�, 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெதா�"நாய�க8 ெத, , 2.கடமைல��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) அழக8சாமி வா<தியா8 ெத, , 3.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) காIR ெபா�Iநாய�க8 ெத, , 4.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

நாகI<@நாய�க8 ெத, , 5.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) வாசிமைல<ேதவ8 

ெத, , 6.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெசா�க
நாய�க8 ெத, , 

7.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) காமரா[ ெத, , 8.கடமைல��.� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ைரLமி! ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

172 172 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ெத'� ப�தி, வட�� Iக�*, 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) அரD ேம!நிைல�ப�ள�<ெத, , 

2.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) காள�I<@ ெத, , 3.கடமைல��.� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) ெமய 
 சாைல , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

173 173 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ைமய� காைர� க�"ட�, 

கடமைல��.�

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) Iன�யா."நாய�க8 ெத, , 

2.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெத
பழன�� காலன� , 3.கடமைல��.� 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) அரDம,<@மைன ெத, , 4.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ராமா>ஜ� ெத, , 5.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) கர���ப�" , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

174 174 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க�, வட�� ப�தி 

ேமல�ப�"

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) *@<ெத, , 2.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) ெச�"யா8 ெத, , 3.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெமய 
 சாைல , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

175 175 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� *திய 

க�"ட�, கிழ�� Iக�*, 

ேமல�ப�"

1.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) காலன�<ெத, , 2.கடமைல��.� (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) காள�ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 3.கடமைல��.� (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ஈLவர
ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

176 176 அரD உய8நிைல�ப�ள�   

,ேம'��ப�தி ம7திKDைன

1.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) ம7திKDைன , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

177 177 அரD உய8நிைல�ப�ள�   

,கிழ��� ப�தி ம7திKDைன

1.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) Yல�கைட  , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

178 178 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� ப�தி 

ஆல7தள�8

1.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) ஆல7தள�8 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

179 179 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'�� 

பா◌ா◌்<த கிழ�� 

க�"ட�,சாே◌ைல<ேதவ
ப�

"

1.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) ேசாைல<ேதவ
ப�" , 

2.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) ப 
ன<ேதவ
ப�" , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

180 180 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� ப�தி 

I<தால�பாைற

1.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) I<தால�பாைற , 

2.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) ச<திய<தாTநக8 , 

3.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) சி!லிய�*ள� , 4.கடமைல��.� 

(வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) ெதா�ைபயா*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

181 181 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� ப�தி 

I<தால�பாைற

1.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) தாைழd<@ , 2.கடமைல��.� 

(வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) ேபKசிய�ம
ேகாவ !ப�" , 3.கடமைல��.� (வ.கி), 

I<தால�பாைற (ஊ) அ,�ெவள� , 4.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) 

க,மைலசாLதா*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

182 182 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,க,�ைபயா*ர�

1.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) க,�ைபயா*ர� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

183 183 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� ப�தி 

உ�*<@ைற

1.கடமைல��.� (வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) உ�*<@ைற , 2.கடமைல��.� 

(வ.கி), I<தால�பாைற (ஊ) ஆ���பாைற , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

184 184 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,சிற�பாைற

1.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) வ.ணா<திபாைற , 

2.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) சிற�பாைற , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

185 185 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ெத'�Iக�*, சிற�பாைற

1.கடமைல��.� (வ.கி), ம7திKDைனYல�கைட (ஊ) சிற�பாைற-1 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

186 186 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,ெத'��க�"ட� 

மய லா��பாைற

1.மய லா��பாைற (வ.கி) ம'(� (ஊ) வா8�-1 மய லா��பாைற  , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி) ம'(� (ஊ) 3-வ@ வா8� , 3.மய லா��பாைற (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) 4-வ@ வா8� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

187 187 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட� மய லா��பாைற

1.மய லா��பாைற (வ.கி) ம'(� (ஊ) மய லா��பாைற ப ளா�-2 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

188 188 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�, மய லா��பாைற

1.மய லா��பாைற (வ.கி) ம'(� (ஊ) மய லா��பாைற ப ளா� 3 , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேதா�ட� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

189 189 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ேம'��ப�க� ந)d<@

1.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா8�-2 ெச=�ள�  அ"�ழாT ெத, , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா8�-2 ெச=�ள� ெமய 
 ெத, , 

3.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ெப)யசாமி வ ?�� ெத, , 4.மய லா��பாைற 

(வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ேபாL வ ?�� ெத, , 5.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) 

ைவைக ஆ'(K சாைல , 6.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ரா�க
 வ ?�� 

ெத, , 7.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ெமய 
 சாைல ெத, , 

8.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ப.ைண< ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

190 190 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,;�த! 

*திய க�"ட� ெத'��ப�க� 

வட��ப�தி  ந)d<@

1.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா8�-4 காமா�சிய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ஊரா�சி ம
ற� ெத, , 3.மய லா��பாைற 

(வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வட��< ெத, , 4.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) 

த.ண?8 ெதா�" ெத, , 5.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா<தியா8 வ ?�� 

ெத, , 6.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) சாவ"< ெத, , 7.மய லா��பாைற 

(வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ச�கண< ேதவ8 வ ?�� ெத, , 8.மய லா��பாைற (வ.கி), 

ந)d<@ (ஊ) ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 9.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) 

ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர�ப ப�ள� ெத, , 10.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) 

ெதா��* வ ?�� ெத, , 11.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ப.ைண< ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

191 191 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ��� 

ப�க� *@�க�"ட� ந)d<@

1.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா8�-2 D�கா
ஓைட , 2.மய லா��பாைற 

(வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா8�-1 ஓ�டைன ெத'� ெத, , 3.மய லா��பாைற (வ.கி), 

ந)d<@ (ஊ) ஓ�டைண கிழ�� ெத, , 4.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) 

ஓ�டைண ெமய 
 ெத, , 5.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ெபா
னக8 , 

6.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) வா8�-3 ேகாவ லா=�ள� கிழ��ெத, , 

7.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) ெத'� ெத, , 8.மய லா��பாைற (வ.கி), 

ந)d<@ (ஊ) ெதா��* வ ?��<ெத, , 9.மய லா��பாைற (வ.கி), ந)d<@ (ஊ) 

மகாலி=க�ப �ைள<ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

192 192 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'�� 

க�"ட� த=க�மா�*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) த=க�மா�*ர� ப ளா� 1 , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) த=க�மா�*ர� ப ளா� 2 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

193 193 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,வட���க�"ட� 

த=க�மா�*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) த=க�மா�*ர� ப ளா�  3 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க� midj;J 
thf;fhsHfs;

194 194 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ��க�"ட� ேம'�ப�தி 

த=க�மா�*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) த=க�மா�*ர� ப ளா�  4 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

195 195 ஊரா�சி ஓ
றிய ந�நிைல 

ப�ள�   ,வட��� பா◌ா◌்<த 

ெத'� 

க�"ட�,காே◌வ !பாைற

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) ேகாவ !பாைற கிராம� 1-வ@ ெத, , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 2-வ@ ெத, , 3.மய லா��பாைற 

(வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 3-வ@ ெத, , 4.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� 

(ஊ) 4-வ@ �(�� ெத, , 5.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 5-வ@ 

�(�� ெத, , 6.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 6-வ@ �(�� ெத, , 

7.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 7-வ@ �(�� ெத, , 

8.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 8-வ@ �(�� ெத, , 

9.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 9-வ@ �(�� ெத, , 

10.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 10-வ@ �(�� ெத, , 

11.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 11-வ@ �(�� ெத, , 

12.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 12-வ@ �(�� ெத, , 

13.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 13-வ@ �(�� ெத, , 

14.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) 14-வ@ �(�� ெத, , 99.அய!நா� 

midj;J 
thf;fhsHfs;

196 196 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட� வாT�கா!பாைற

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) வாT�கா!பாைற , 2.மய லா��பாைற 

(வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) ஆ<@�கா� , 3.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� 

(ஊ) பா�பா��பாைற , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

197 197 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர��ப�ள� 

  ,வட�� க�"ட� 

த8மராஜ*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) த8மராஜ*ர� ைவைக நக8 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

198 198 ஊரா�சி ஓ
றிய ஆர��ப�ள� 

  ,ெத'� க�"ட� 

த8மராஜ*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) த8மராஜ*ர� ைவைக நக8 ப ளா� 1 , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), த=க�மா�*ர� (ஊ) ெச!வராஜ*ர� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

199 199 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'�� 

க�"ட� வ,ஷநா�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) வா8�-2 வ,ஷநா� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

200 200 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'�� 

க�"ட� கிழ�� ப�க� 

வ,ஷநா�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) வா8�-3 வ,ஷநா�  , 2.மய லா��பாைற 

(வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) வா8�-4 வ,ஷநா�  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

201 201 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட�, ேம'��க�"ட�, 

அ�ேப<கா8 நக8, வ,ஷநா�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) அ�ேப<கா8நக8 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;

202 202 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,;�த! 

க�"ட�, ெத'��ப�க�, 

அ�ேப<கா8 நக8, வ,ஷநா�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) அ�ேப<கா8நக8-1 , 2.மய லா��பாைற 

(வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) பவளநக8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

203 203 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட��� 

க�"ட� வ,ஷநா�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) வ,ஷநா� ப ளா�-2 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;

204 204 ச<@ணV ைமய�, ஊரா�சி 

ஓ
றிய ஆர�ப�ப�ள� 

வளாக�   ,வ,ஷநா�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), வ,ஷநா� (ஊ) வ,ஷநா� ப ளா�-3 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

205 205 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,சி=கராஜ*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-2 பDமைல<ேத) , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-4 ெப,மா�ேதவ
ப�"  , 

3.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-4 சி=கராஜ*ர� ப ளா� 1 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

206 206 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட� சி=கராஜ*ர�

1.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-4 சி=கராஜ*ர�  , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

207 207 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

ப�க� கிழ�� ப�தி  ெத'� 

Iக�* I(�ேகாைட

1.மய லா��பாைற (வ.கி), I(�ேகாைட (ஊ) I(�ேகாைட , 2.மய லா��பாைற 

(வ.கி), I(�ேகாைட (ஊ) ராய8�ேகா�ைட , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

208 208 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

பா◌ா◌்<த 

க�"ட�,எ,ைமKDைன

1.மய லா��பாைற (வ.கி), I(�ேகாைட (ஊ) ெத'�வாழவ7தா*ர� , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), I(�ேகாைட (ஊ) வட��வாழவ7தா*ர� , 

3.மய லா��பாைற (வ.கி), I(�ேகாைட (ஊ) ந7தனா8*ர� , 4.மய லா��பாைற 

(வ.கி), I(�ேகாைட (ஊ) எ,ைமDைன , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

209 209 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ��க�"ட� ேம'� 

Iக�* 10 வ��பைற, 

கீழ_சO<@

1.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-2 கா7தி*ர�  , 2.மய லா��பாைற 

(வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-2 கீழ_சu<@  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� 

அய!நா� வாB வா�காள8க�
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

210 210 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,கிழ��க�"ட� ேம'� 

Iக�* 7 வ��பைற, 

கீழ_சO<@

1.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-2 ேமல_சu<@  , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) வா8�-1 I<N<@ (எ) இராமலி=கா*ர� 

, 3.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) சா7தி*ர� , 4.மய லா��பாைற (வ.கி), 

சி=கராஜ*ர� (ஊ) *@�ேகா�ைட , 5.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) 

க!R,.டா
Dைண , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

211 211 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ப.டாரஊ<@

1.மய லா��பாைற (வ.கி), சி=கராஜ*ர� (ஊ) பா.டாரஊ<@ ப�ள<N8 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

212 212 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ேம'��ப�தி  

ெபா
ன�ப�ைக

1.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) வா8�-1 ெபா
ன�ப�ைக  , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) வா8�-1 ெத'��ெபா
ன�ப�ைக , 

3.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) வா8�-2 ெகா=கரV , 

4.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) வா8�-2 நா'ப@�;�� (எ) 

ெச
றாய*ர�  , 5.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) பரம��" , 

6.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) ெர=கநாத*ர� , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

213 213 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�தி ெபா
ன�ப�ைக

1.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) ெதTேவ7திர*ர� , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) ெபா
னகர� , 3.மய லா��பாைற 

(வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) அர.மைன�*N8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

214 214 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,காம
க!k8

1.மய லா��பாைற (வ.கி), ெபா
ன�ப�ைக (ஊ) காம
க!k8 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

215 215 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட�,  �மண
ெதாe

1.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) �மண
ெதாe ப ளா�-1 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

216 216 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�,  �மண
ெதாe

1.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) �மண
ெதாe ப ளா�-1 ப �-1 , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) வன<தாT*ர� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

217 217 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட�, �மண
ெதாe

1.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) வா8�-1 I<@Kசாமி ெத, , 

2.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) ஆதிதிராவ ட8 ெத, , 

3.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) ப 
ன<ேதவ8 ெத, , 

4.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) க.AKசாமி ெத, , 

5.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) அறைவ மி! ெத, , 

6.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) இராஜா=க� ெத, , 

7.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) ம]ரா ெத, , 8.மய லா��பாைற (வ.கி), 

�மண
ெதாe (ஊ) அTயாV<ெத, , 9.மய லா��பாைற (வ.கி), �மண
ெதாe (ஊ) 

midj;J 
thf;fhsHfs;

218 218 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,க
ன�கா*ர� 

(எ) ம.u<@

1.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) தாலி�பாைற , 2.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ல�Dமி*ர� , 3.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) க
ன�கா*ர� , 4.ேமகமைல (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) க!லாத*ர�, கேணச*ர� , 5.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ெபா�மிநாத*ர� , 6.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) ெவ�_8 , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

219 219 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட��� 

ப�தி ேகா�ைப<ெதாe

1.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகா�ைப<ெதாe , 2.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ேபாேட7திர*ர� , 3.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) I<@லா*ர� , 4.ேமகமைல (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) வல�*)   , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

220 220 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேகாைரd<@

1.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) ேகாைறd<@கிராம� Dைணd<@ , 2.ேமகமைல 

(வ.கி) ம'(� (ஊ) மrசO<@கிராம� , 3.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஒ���க! 

(எ
ற) I<@லி=கா*ர� , 4.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) தி,�_8 , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

221 221 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,அரசர"

1.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) அரசர" , 2.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) 

ெபா�மராஜ*ர� , 3.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) இ7திராநக8 , 4.ேமகமைல (வ.கி) 

ம'(� (ஊ) �லி�கா� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

222 222 க8டனா எLேட�   ,கிழ�� 

க�"ட�, Iத!தள�  அைற 

எ. 11

1.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) அ7@வா
 எLேட� , 2.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� 

(ஊ) கா8டானா எLேட� , 3.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) )வ8ைச� எLேட� , 

4.ேமகமைல (வ.கி) ம'(� (ஊ) ஆன7தா எLேட� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

223 223 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,*திய�க�"ட� @�ம��.�

1.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) உ,�"ேம� மணலா<@ �"ைச , 

2.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) ேகாமாள���"ைச , 3.ேமகமைல (வ.கி), 

@�ம��.� (ஊ) சீலI<ைதயா*ர� , 4.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) 

I<@ராஜ*ர� , 5.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) ேகாடாலிd<@ , 6.ேமகமைல 

(வ.கி), @�ம��.� (ஊ) அ.ணாநக8 , 7.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) 

ெபாய கா�� வ�ட� , 8.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) @�ம��.� 

சி
னாநாக8 , 9.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) மணலா<@ �"ைச , 

midj;J 
thf;fhsHfs;

224 224 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,வாலி�பாைற

1.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) வா8�-3 வாலி�பாைற  , 2.ேமகமைல (வ.கி), 

@�ம��.� (ஊ) I<@ராமலி=கா*ர� , 3.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) 

கா7தி கிராம� , 4.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) த."ய=�ள� , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

225 225 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*@�க�"ட� 

வட�� க�"ட� @�ம��.�

1.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) வ."d8 , 2.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� 

(ஊ) வ ?ரசி
ன�மா�*ர� , 3.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) அ
ைன ச<யா 

நக8 காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

226 226 ச<@ணV ைமய�   

,@�ம��.�

1.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) @�ம��.� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

227 227 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   

,க�ப<@ெமா�ைட (எ) 

காமராஜ*ர�

1.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) இ7திரா நக8 , 2.ேமகமைல (வ.கி), 

@�ம��.� (ஊ) உர��.டா
 , 3.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) க�ப<@ 

ெமா�ைட (எ) காமராஜ*ர�  , 4.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) ெதா<த
 

�"ைச , 5.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) பாலD�ரமண ய*ர� , 6.ேமகமைல 

(வ.கி), @�ம��.� (ஊ) கா7தி*ர� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

228 228 @ைரKசாமி மரகத� உதவ  

ெப(� ஆர�ப�ப�ள�   

,வட��� ப�க� ெவ�ள�மைல

1.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) மா=�ள� எLேட� , 2.ேமகமைல (வ.கி), 

@�ம��.� (ஊ) ேபாைதேம� எLேட� , 3.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) 

வச7தா எLேட� , 4.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) ப ,7தா எLேட� , 

5.ேமகமைல (வ.கி), @�ம��.� (ஊ) சப)கி) எLேட� , 6.ேமகமைல (வ.கி), 

@�ம��.� (ஊ) ெவ�ள�மைல எLேட� , 7.அய!நா� வாB வா�காள8க� - , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

229 229 வ ேவகான7தா 

ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப�க�  ேம'� க�"ட� 

D,ள� ேரா� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-1 ேவத ேகாவ ! ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-1 காள�ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

230 230 வ ேவகான7தா 

ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க க�"ட� உட'க!வ  

அைற D,ள� ேரா� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-1 பrசம8 ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

231 231 வ ேவகான7தா 

ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க�  ேம'� க�"ட� 

D,ள� ேரா� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-1 வட�� ரத வ ?தி , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-1 ;ைரசாவ"< ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

232 232 க�ப� நாகமண ய�மா� 

நிைனV ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,க�ப�, 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-15 கிராமK சாவ" ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

233 233 வ ேவகான7தா 

ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�க�  ேம'� க�"ட� 

D,ள� ேரா� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-2 பால
 ெச�"யா8 ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-2 ெமாைகத?
 ராV<த8 ெத, , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-2 மா)ய�ப
 ெச�"யா8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

234 234 வ ேவகான7தா 

ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ெத'� 

க�"ட� கிழ�� அைற D,ள� 

ேரா� காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-2 �லாள8 ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-2 ந?லக.ட
 ெச�"யா8 ெத, , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-2 கிழ�� ரத வ ?தி , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

235 235 வ ேவகான7தா 

ெம�)��ேலச
 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,வட�� 

ப�க� ேம'� க�"ட� D,ள� 

ேரா� காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-4 க,�பr ெச�"யா8 ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-4 ேதவர�ப கV.ட8 ெத, , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-11 பைழய பrசாய<@ ஆபbL ெத, 

, 4.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-10 D,ள� சாைல , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

236 236 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட� ைமய ப�தி க�ப� 

ேரா� காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-5 ச
னாசிகVட8 ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-5 ேம'� ரத வ ?தி , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-5 பழன�Kசாமி கV.ட8 ெத, , 

4.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-5 எ
.ேக.ச.Iக� ெத, , 

5.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-15 வாT�கா! ெத, , 

6.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-1 ந�ப யா8 ேதவ8 ெத, , 

midj;J 
thf;fhsHfs;

237 237 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட� வட�� ப�தி  

க�ப� ேரா� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-7 ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-7 ேம���ப�" ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

238 238 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைலப�ள�,*திய க�"ட�, 

ெத'� ப�க� க�ப� ேரா� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-7 கிழ�� ரத வ ?தி , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-7 க�ள8 ப�ள� ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

239 239 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�, *திய 

க�"ட� வட�� ப�தி க�ப� 

ேரா� காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-11 ெத'� ரத வ ?தி , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-10 ஈச�பகVட8 ெத, , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-7 ;<தனா�சி அ�ம
 ேகாவ ! 

ெத, , 4.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-11 D,ள� சாைல , 

5.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-11 க.ைணய8 ெத, , 

6.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-11 ெத'� வ ?தி , 

7.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-9&10 பரமசிவ< ெத, , 99.அய!நா� 

midj;J 
thf;fhsHfs;

240 240 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட� ெத'� ப�தி 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-10 D,ள� சாைல , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-12 க,�பசாமி ேகாவ ! ெத, , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-10 ஈச�ப கVட8 ெத, , 

4.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-10 காமகV.ட
ப�" ெத'� 

ெவள�வ ?தி , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

241 241 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,வட�� க�"ட� அைற எ. 

17 ைமய�ப�தி 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-13 க�ப� சாைல , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

242 242 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ெத'� ப�க க�"ட� அைற 

எ. 9 காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-13 க,மா)*ர� , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-13 க,மா)ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

243 243 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட� அ.ணா*ர� 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-15 அ.ணா*ர� , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

244 244 அரD ேம!நிைல�ப�ள�   

,ெத'� க�"ட� கிழ�� ப�தி 

காமயகV.ட
ப�"

1.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-8 க�ள8 ப�ள� ெத, , 

2.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-10&12 ெத'� ெவள� வ ?தி , 

3.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-9 ராம�கVட8 ெத, , 

4.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-8 அரD உய8நிைல� ப�ள� ெத, , 

5.காமயகV.ட
ப�" (வ.கி) ம'(� (ேப) வா8�-8 அ=காள�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

245 245 அரD க�ள8 

உயா்நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

க�"ட�, கிழ�� ப�தி 

நாரயண<ேதவ
ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-1 க�ள8 

ப�ள� ெத, , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) 

வா8�-1 ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-1 wலக< ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� 

-

midj;J 
thf;fhsHfs;

246 246 அரD க�ள8 

உயா்நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட�, கிழ�� ப�தி 

நாரயண<ேதவ
ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-1 வட�� 

ேட=� ெத, , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) 

வா8�-1 ைரL மி! ெத, , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-1 ெத'� ேட=� ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

247 247 ராமகி,Sணா வ <தியாலயா 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� ப�தி 

நாராயண<ேதவ
ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 பைழய 

D,ள� சாைல , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) 

வா8�-2 ெச�க" ெத, , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 I<தலாசா) ெத, , 4.நாராயண<ேதவ
ப�" 

வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 பைழய D,ள� சாைல M.G.R. 

காலன� , 5.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 

ப=களா ெத, , 6.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) 

வா8�-2 ெமய 
 சாைல , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

248 248 ராமகி,Sணா வ <தியாலயா 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� ப�தி 

நாராயண<ேதவ
ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 

மா)ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 ெச�"யா8 ெத,  , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" 

வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-2 ந�< ெத, , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

249 249 ேநச
 கலாசாைல   ,ெத'� 

ப�க� நாரயண<ேதவ
ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 

மா)ய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 க�ள8 ப�ள� ெத, , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" 

வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 ப�ள�வாச! ெத, , 

4.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 

ெச!லாய��ம
 ேகாவ ! ெத, , 5.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 சி
னவாT�கா! ெத, , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

250 250 ேநச
 கலாசாைல   ,வட�� 

ப�க�, நாரயண<ேதவ
ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 

ேநச
கலாசாைல ப�ள�< ெத,  , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3 அரசமர< ெத, , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" 

வட�� (வ.கி), நாராயண<ேதவ
ப�" (ஊ) வா8�-3C.S.I ப�ள�< ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

251 251 அரசின8 ேம!நிைல�ப�ள�   

,ெத'� க�"ட�, கிழ�� 

ப�க�, D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-1 ேதவ8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

252 252 அரசின8 ேம!நிைல�ப�ள�   

,ெத'� க�"ட�, ேம'� 

ப�க�, D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-2 க!ேரா� , 

2.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-2 ெமய 
 சாை◌ , 

3.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-1 ந�< ெத, , 

4.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-1 கிழ�� காலன� , 

5.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-1 ேந,ஜி காலன� , 

6.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) *eதிேம� ெத, , 

midj;J 
thf;fhsHfs;

253 253 அரசின8 ேம!நிைல�ப�ள�   

,ேம'� ப�தி வட�� ப ளா� 

D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�"(ஊ) வா8�-1 பைழய EB ஆபbL 

ெத, , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-1 ேதவ8 ெத, 

, 3.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�"(ஊ) வா8�-1 ந�< ெத, , 

4.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�"(ஊ) வா8�-2 பrசாய<@ ஆபbL 

ெத, , 5.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�"(ஊ) வா8�-2 க!ேரா�  

வட�� ப�க� , 6.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�"(ஊ) வா8�-2 

சாவ" ெத, , 7.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�"(ஊ) வா8�-2 

அறிவாள� ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

254 254 ஊரா�சி ஒ
றிய 

@வ�க�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�, வடகிழ�� ப�தி, 

D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 wலக< ெத, , 

2.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 டா��ெம.� ெஜயா 

ெத, , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 ெகா<@�கார8 

ராமராD ெத, , 4.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 

D,ள� ெமய 
 சாைல , 5.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) 

வா8�-3 ெபா
ராI கிராம ேசவக8 ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

255 255 ஊரா�சி ஒ
றிய 

@வ�க�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�இ ெத
கிழ�� ப�தி, 

D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 சீர=� ெத, , 

2.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 க!ேரா� ெத'� 

ப�க� , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) ந�ைரLமி! ெத, 

D,ள� ெமய 
 சாைல கிழ�� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

256 256 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�, ெத
கிழ�� ப�தி, 

கிழ�� ப�க�, D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 பrசாய<@ dன�ய
 

ப�ள� ெத, , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 

திேய�ட8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

257 257 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,*திய 

க�"ட�, ெத
ேம'� ப�தி, 

ேம'� ப�க�, D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-3 எ�.ஜி.ஆ8 நக8 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

258 258 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

க�"ட� கிழ�� ப�தி 

D,ள�ப�"

1.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-4 D,ள� ெமய 
 

சாைல ேம'� ப�க�-1 , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) 

கைலஞ8 நக8  , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-4 

D,ள� ெமய 
 சாைல ேம'� ப�க� II , 4.நாராயண<ேதவ
ப�" ெத'� (வ.கி), 

D,ள�ப�" (ஊ) வா8�-4 D,ள� அ,வ  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

259 259 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

ப ளா� க,நா�கI<த
ப�"

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) காள�ய�ம
ேகாவ ! ெத, , 

2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) நா�டைம ெத, , 

3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வட�� ப �ைளயா8 ேகாவ ! 

ெத, , 4.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) பா�* நக8 , 

5.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) ஊரா�சி ஒ
றிய அRவலக 

ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

260 260 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� 

ப ளா� க,நா�கI<த
ப�"

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 

2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) ந�< ெத, , 3.கீழ;டk8 

கிழ�� (வ.கி) க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) ெமய 
 ேரா� , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

261 261 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ெத'� 

ப ளா� க,நா�கI<த
ப�"

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-2 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ெத, , 2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-2 த.ண?8 

ெதா�" ெத, , 3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-2 

ேபKசிய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 4.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" 

(ஊ) வா8�-2 ந�< ெத, , 5.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) 

வா8�-2 ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத, , 6.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), 

க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-2 ெமய 
 சாைல , 99.அய!நா� வாB 

midj;J 
thf;fhsHfs;

262 262 அரசின8 க�ள8 ஆர�ப�ப�ள� 

  ,கிழ�� ப ளா� 

க,நா�கI<த
ப�"

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-3 ெமய 
 சாைல , 

2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-3 க�ள8 ப�ள� ெத, , 

3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-4. ெமய 
 சாைல , 

4.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-4. அரசமர< ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

263 263 அரசின8 க�ள8 ஆர�ப�ப�ள� 

  ,ேம'� ப ளா� இர.� 

வ��* க�"ட� ெத'� அைற 

க,நா�கI<த
ப�"

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-3 ச8K ெத, , 

2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-3 மா)ய�ம
 ேகாவ ! 

ெத, , 3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-3 த.ண?8 

ெதா�" ெத, , 4.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), க,நா�கI<த
ப�" (ஊ) வா8�-3 

இ7திரா காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

264 264 ெஜயபாரதி ஆர�ப�ப�ள�   

,வட�� 

ப�க�,ஆ=;8பாைளய�

1.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 தைரம�" ெதா�"< 

ெத, , 2.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 ச8K ெத, , 

3.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 ெமய 
 சாைல , 

4.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 ெஜயபாரதி ப�ள� ெத, , 

5.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 ேரச
 கைட ெத, , 

6.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 ெத'� காலன� ெத, , 

7.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 த.ண?8<@ைற பாைத 

ெத,  , 8.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-3 பைழய ஆதி 

திராவ ட8 காலன� , 9.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-4 

வட�� இ7திரா காலன� ெத, , 10.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) 

வா8�-4. ெச!வ*ர� , 11.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-4 

ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 12.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) 

வா8�-4. ெமய 
 சாைல ச7@ , 13.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) 

வா8�-4. ஆதி திராவ ட8 காலன� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

265 265 ச<@ணV�;ட�    

,சாம
"*ர�

1.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-1 மrச��ள� ெமய 
 

ெத, , 2.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-1 மrச��ள� . 

தி,வ�^வ8 காலன� ெத, , 3.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) 

வா8�-2 சாமா."*ர� ெமய 
 சாைல , 4.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), 

ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2 ந�< ெத, , 5.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), 

ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2 ெமய 
 சாைல , 6.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), 

ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2 சி
னKசாமி வ ?��< ெத, , 7.கீழ;டk8 ேம'� 

(வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2. ச8K ெத, , 8.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), 

ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2 பைழய ஆதிதிராவ ட8 காலன� ெத, , 9.கீழ;டk8 

ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2 OHT ேட=� ெத, , 10.கீழ;டk8 

ேம'� (வ.கி), ஆ=;8பாைளய� (ஊ) வா8�-2 க
ன�மா8 ேகாவ ! ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

266 266 ராஜா=க� நிைனV அரD 

க�ள8 ேம! நிைல�ப�ள�   

,ெத'� ப�க� ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! 

கிழ��< ெத, , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 ம7ைதய�ம
 

ேகாவ ! வட��< ெத, , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 

ெபா
ைனயா<ேதவ8 ச7@ , 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-

1_சலமாய< ேதவ8 ச7@ , 6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 

_Kசி<ேதவ8 ச7@ , 7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 

வ ?ரண<ேதவ8 ச7@ , 8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 

வ ?ரண<ேதவ8 வட��< ெத, , 9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 

ெவ�ைளய<ேதவ8 ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

267 267 ராஜா=க� நிைனV அரD 

க�ள8 ேம!நிைல�ப�ள�   

,வட�� ப ளா� ேம'� ப�க� 

;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 ெவ�ைளய<ேதவ8 ச7@ , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 ேலா�க! ப.� சாைல , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 க�ள8 மட<@<ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 D�*<ேதவ8 ச7@ , 

5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 சளவாய
 ெத, , 

6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 பD�ெபா
 நக8 , 

7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 �ர=�மாய<ேதவ8 ச7@ , 

8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 பா�பாப�"யா
 ச7@ , 

9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-3 க�ள8 கிழ�� *@< ெத, , 

10.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-1 ம7ைதய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

midj;J 
thf;fhsHfs;

268 268 தி,வ�^வ8 

உய8நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப�க�  *@�க�"ட� ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ப�டாள�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ப<@ேநா
* ப�ள�வாச! ெத, 

, 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 _சா) ராம<ேதவ8 ச7@ , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 *லி���" அTய8<ேதவ8 ச7@ 

, 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 வட�� ரத வ ?தி , 

6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ெப)ய அTய8<ேதவ8 ச7@ , 

7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 மதா8 சாமி<ேதவ8 ச7@ , 

8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ஆ)ய�ப�" அ
னrசி<ேதவ8 

ச7@ , 9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 க)ச!ப�" ராம<ேதவ8 

ச7@ , 10.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 சாமி<ேதவ8 ச7@ , 

11.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ப�டாள�ம
 கிழ��K ச7@ , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

269 269 தி,வ�^வ8 

உய8நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

*@�க�"ட� ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ெமா�ைடய<ேதவ8 ச7@ 

(அ)சன�காலன�) , 2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-3 கீழ�கடk8 

க�ேபாL� ெத, (அ.ணாநக8) , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-

3 க�ள8 வட��� *@< ெத, , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-3 

க�ேபாL� ெத, , 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-3 அ)ஜன 

காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

270 270 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� ப�தி 

ெத'��ப�க� D7தரராஜ*ர� 

கீழ;டk8.

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 Iன�சாமி ேகாவ ! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 D7தரராஜ*ர� , 3.ேமல;டk8 

வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 D�கா=க!ப�" கிண'(< ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 ந!RKசாமி<ேதவ8 ச7@ , 

5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 ெப)ய க,�ப<ேதவ8 ச7@ , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

271 271 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,D7தராஜ*ர� 

வட�� ப�க� ேம'� ப�க� 

கீழ�;டk8

1.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 D�கா=க!ப�" ெமய 
 ெத, 7 , 

2.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 D�கா=க!ப�" ெமய 
 ெத, 8 , 

3.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 சி=க�ெப,மா�<ேதவ8 ச7@ , 

4.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 Iன�சாமி ேகாவ ! ெத, , 

5.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 க,�பசாமி ேகாவ ! ெத, , 

6.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-4 Dககா=கா!ப�" வட��< ெத, , 

7.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 ம�தி< ெத, , 8.கீழ;டk8 

ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-2 ப<@ேநா
* ப�ள�வாச! ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

272 272 வ.உ.சி.ந�நிைல�ப�ள�   

,கிழ�� க�"ட� கீழ�;டk8

1.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-5 ேராம
 க<ேதாலி�க மிஷ
 

ெத, , 2.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-5 பாரவ7தா
 சாைல , 

3.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-5 அெம)�க
 மிஷ
 ச8K ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

273 273 அரD க�ள8 @வ�க�ப�ள�   

,க8ண� பழன�ேவR�ப �ைள 

ெத, கீழ�;டk8

1.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-6 அ,7ததிய8 ஓைட<ெத, , 

2.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-6 அ,7ததிய8 ெமய 
 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

274 274 அரD க�ள8 @வ�க�ப�ள�   

,க8ண� பழன�ேவR�ப �ைள 

ெத, ேம'� ப�க� 

கீழ�;டk8

1.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-6 அ,7ததிய8 ந�< ெத, , 

2.கீழ;டk8 ேம'� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-6 அெம)�க
 மிஷ
 ச8K ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

275 275 எ
.எL.ேக.ப .காமா�சிய�மா

� @வ�க�ப�ள�   ,ெத'� 

ப�தி ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 ேபா8� L;! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 க8ண� பழன�ேவ!ப �ைள 

ெத, , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 பாரL� ப=களா ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 கிழ��� பஜா8 ெத, , 

5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 ெச�ெபா
 சிவனா." ேதவ8 

ெத, , 6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 ேக.எK. உேச
 ராV<த8 

ெத, , 7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 காத8 ம]ரா
 ெலைவ 

ெத, , 8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 கதிைரயகV.ட8 ெத, 

, 9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 க8ண� பழன�ேவ!ப �ைள 

ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

276 276 எ
.எL.ேக.ப .காமா�சிய�மா

� @வ�க�ப�ள� (கிைள)   

,ெத'� ப ளா� ேம'� ப�தி 

;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 எ!ைல< ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

277 277 எ
.எL.ேக.ப .காமா�சிய�மா

� @வ�க�ப�ள� (கிைள)   

,ெத'� ப ளா� ேம'� ப�தி 

;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-7 கவ8ன8 ெத, , 2.ேமல;டk8 

வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-5 I<தால�ம
 ேகாவ ! ெத, , 3.ேமல;டk8 

வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-5 Iன�யா." ேகாவ ! ெத, , 4.ேமல;டk8 

வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 கிழ��� பஜா8 ெத, , 5.ேமல;டk8 வட�� 

(வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 மாI."<ேதவ8 ச7@ , 6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), 

;டk8 (ேப) வா8�-9 _சா)<ேதவ8 ச7@ , 7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 

(ேப) வா8�-9 சVைடய
 ெச�"யா8 ச7@ , 8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 

(ேப) வா8�-9 D!தா
ம]ரா
 ராV<த8 ச7@ , 9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 

(ேப) வா8�-9 ம�தி ேம'�< ெத, , 10.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) 

வா8�-9 ேபய<ேதவ8 ச7@ , 11.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 

வ ைத�ப.ைண சாை◌ , 12.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 

எ!ைல< ெத, ெமய 
 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

278 278 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப ளா� கிராமசாவ" ெத, 

கீழ�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 ந�< ெத, , 2.ேமல;டk8 

வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 கைட< ெத, , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), 

;டk8 (ேப) வா8�-8 பாR கVட8 ெத, , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 

(ேப) வா8�-8 சி�கண� கVட8 ெத, , 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) 

வா8�-8 ேகா�ைட ேம�� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

279 279 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப ளா� கிராமசாவ" ெத, 

ெத'� ப�க� கீழ�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 கா7தி கிராம� ெத'�< ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 கா7தி கிராம� ந�< ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 கா7தி கிராம� வட��< ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 அழகா*) , 99.அய!நா� வாB 

வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

280 280 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நைலப�ள�   ,ேம'� 

ப�தி , ேம'�ப�க�, கிராம 

நி8வாக அRவலக ெத, , 

கீழ�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-8 கிராமK சாவ"< ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-10 ெசௗட�ம
 ேகாவ ! ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-10 �,சி�� கV.ட8 ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-10 கா�கிR சி�ைகய� கV.ட8 

ெத, , 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-10 காமா�சிய�ம
 

ேகாவ ! 3வ@ ெத, , 6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-10 

ெர=க�ப கV.ட8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

281 281 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைல�ப�ள�   

,ைமய�க�"ட� , 

ெத'�ப�க� ,கீழ�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 இைடய8 ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 I<@Kசாமி ேகானா8 ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 ெசவ � கி,Sணசாமி கVட8 

ெத, , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 ஆல�ப�ேகானா8 ெத, 

, 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 ேலா�க! ப.� சாைல , 

6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 பைழய காவ! நிைலய ெத, , 

7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 ேமல�கார< ெத, , 

8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 சி�ட�ப கV.ட8 ெத, , 

9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-11 ெதா�டண கி,Sணசாமி 

கVட8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

282 282 N.S.K.ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

ப�க� அைற எ.-6எ ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 காமா�சிய�ம
 ேகாவ ! 

ெத, ேம'� ைலய
 1வ@ ச7@ , 2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) 

வா8�-12 ெமா�^ தி,�பதி கVட8 ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

283 283 N.S.K.ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

ப�க� அைற எ.-6ப  ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 காமா�சிய�ம
 ேகாவ ! 

ெமய 
 ெத, , 2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 

ெபா�மKசிய�ம
 ேகாவ ! ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

284 284 N.S.K. ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

ப�தி, அைற எ.-39, ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 ச�கண நாய�க8 ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 ெதா�"ய8 காள�ய�ம
 

ேகாவ ! ெத, , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-13 எ!.எ�. 

சாைல, எ�.ஜி.ஆ8. காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

285 285 N.S.K. ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

ப�தி, அைற எ.-40, ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 ேலா�க! ப.� சாைல , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-13 கைலஞ8 க,ணாநிதி காலன� 

(பள�ய
�" சாைல) , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-13 

கைலஞ8 க,னாநிதி காலன� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

286 286 N.S.K. ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,அைற 

எ.-41, ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-14 I<@சாமி கV.ட8 ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-14 எ,ைம�கார8 சாவ" ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-14 அ,ணாசல கV.ட8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

287 287 N.S.K. ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,அைற 

எ.-42, ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-14 ந� ைரL மி! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 க
ன� காள�*ர� ெமய 
 ெத, 

, 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 க
ன�காள�*ர� ெமய 
 

ெத'� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

288 288 N.S.K. ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

ப ளா�, அைற எ.-43, ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 க
ன� காள� ேகாவ ! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 ேலா�க! ப.� சாைல , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 வா�ட8 ேட=� ெத'�< ெத, 

, 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

289 289 N.S.K. ெபா
ைனயா கV.ட8 

ேம!நிைல�ப�ள�   ,ேம'� 

ப ளா�, அைற எ.-44, ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-16 வா�ட8 ேட=� ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 கி,ஷணசாமி கVட8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

290 290 D�ைபயாநாZ� ஆர�ப�ப�ள� 

  ,ெத'� ப�தி ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-14 அழ��ப �ைள ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 வ�கண கVட8 ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 ேஜா<@� கV.ட8 ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 �Rவ.ண
 ெத, , 

5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-12 ேமதகார8 ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

291 291 D�ைபயாநாZ� ஆர�ப�ள�   

,வட�� ேலா�க! ப.� 

ேரா� ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 வ�கவ.ணா8 ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 கeவ
 ெசா�க<ேதவ8 ச7@ , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 மதி�பO8 ெப,மா� ேதவ8 

ச7@ , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 ேலா�க! ப.� ேரா� 

, 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

292 292 எ
 எL ேக ெபா
ைனயா 

கV.ட8 ேம!நிைல�ப�ள�   

,ேம'�ப�க� அைற எ. 6சி 

;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 க
ன�காள�*ர� ேம'� 

ெமய 
 ெத, , 2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-15 

க
ன�காள�*ர� ேம'� ெமய 
 2வ@ ெத, , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 

(ேப) வா8�-11 ஞான�யா8 ேகானா8 ெத, , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 

(ேப) வா8�-12 பாலD�ப ரமண ய ப �ைள ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

293 293 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,எ!.எ�.ேரா�, ேம'� ப ளா�, 

ேமல�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-16 ெப,மா� ேகாவ ! ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-16 I<ைதTய8 ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 �ைளேம��< ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 ேலா�க! ப.� சாைல , 

5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 ராஜி�கா7தி நக8 , 

6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 எL." ப . திேய�ட8 கீB*ர� , 

7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 எL.".ப . திேய�ட8 

வட���*ர� , 8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 

midj;J 
thf;fhsHfs;

294 294 அரD க�ள8 ஆர�ப�ப�ள�   

,எ!.எ�.ேரா�, கிழ�� ப ளா�, 

ெத'� ப�க�, ேமல�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-18 வ ?ரகாமா�சி ஆசா) ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-18 D�ைபய
 ேச8ைவ ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-20 ஒ�ட8 ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

295 295 ;டk8 வ வசாய ;��றV 

வ=கி   ,எ!.எ�.ேரா� ேம'� 

ப�க� ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 I<@Kசாமி அTய8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க� midj;J 
thf;fhsHfs;

296 296 க�ள8 ஆர�பப�ள�   ,கிழ�� 

ப�தி வட�� ப�க� வ��* 

அைற எ. 2  ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-17 I<@Kசாமி அTய8 ெத, 

ப ளா�1 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

297 297 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ந�நிைலப�ள�   ,ேம'� 

ப�தி கிராம சாவ" ெத, 

வட�� ப�க� கீழ�;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-19 வட�� ரதவ ?தி வட�� 

ைலய
 1வ@ ச7@ , 2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-19 

ப.��கார ராமசாமி<ேதவ8 ெத, , 3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) 

வா8�-19 ெகா<தனா8 ெத, , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-19 

த.ட! D,ள�யா." ெத, , 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-19 

D�ைபய
 ேச8ைவ ெத, , 6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-19 

க,�பசாமி ேகாவ ! ெத, , 7.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-19 

ெப)ய மாய<ேதவ8 ெத, , 8.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-18 

ஆசா) ெத, , 9.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 D�ைபய
 

ேகாவ ! ெத, , 10.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 Iகம@ 

உேச
 ராV<த8 ச7@ , 11.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-9 

மாண �க� காமா�சிஆசா) ச7@ , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

298 298 நகரா�சி அRவலக�   ,;�ட 

ம
ற� ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-18 ெபா�ைமயசாமி ேகாவ ! 

ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -
midj;J 

thf;fhsHfs;

299 299 நகரா�சி சIதாய அைற   

,(ேம'� ப�க ப ளா�) ;டk8

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-18 காமா�சிய�ம
 ேகாவ ! 

ெத, , 2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-18 ஆசா)மா8 ெத, , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

300 300 ெப)யா8 *ராெஜ�� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,எ�டா� 

வ��பைற,ேம'�� 

ப�க�,ேலாய8ேக��

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 ஏ.இ.எL. காலன�< ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 ஜி.ைட� காலன�< ெத, , 

3.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 பவ8 ஹVL ெத, , 

4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 ேப,7@ நிைலய சாைல , 

5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 ஆLப<தி) வ ?தி , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

301 301 ெப)யா8 *ராெஜ�� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,9 வ@ 

வ��பைற ேம'��ப�க� 

ேலாய8ேக��

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 ந?ேர'( நிைலய ெத, , 

2.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 அ�ப8 ேக�� , 3.ேமல;டk8 

வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 ேலாய8 ேக�� , 4.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), 

;டk8 (ேப) வா8�-21 கைடவ ?தி ெத, , 5.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) 

வா8�-21 அ�ேப<கா8 காலன� , 6.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 

2இ, �"ய ,�* , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� அய!நா� வாB வா�காள8க�

midj;J 
thf;fhsHfs;

302 302 ஊரா�சி ஓ
றிய 

@வ�க�ப�ள�,   

,ெத'��ப�க� பள�ய=�"

1.ேமல;டk8 வட�� (வ.கி), ;டk8 (ேப) வா8�-21 பள�ய=�" , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

303 303 ஊரா�சி ஒ
றிய 

@வ�க�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப ளா� ந��க�"ட� 

��ள�பகV.ட
ப�"-

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-1 வட�� காலன� , 

2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-1 ேம'� இ7திரா 

காலன� , 3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-1. க!யாண 

ம.டப< ெத, , 4.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-1. 

ச8K ெத, , 5.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-1. 

ப�டாள�ம
 ேகாவ ! ெத, , 6.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" 

(ஊ) வா8�-1 ெமய 
 சாைல , 7.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" 

(ஊ) வா8�-1 பrசாய<@ dன�ய
 ப�ள� ெத, , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

304 304 ஊரா�சி ஒ
றிய 

@வ�க�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப ளா�, ைமய�க�"ட�, 

��ள�பகV.ட
ப�"-

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-1 ப �ைளயா8 

ேகாவ ! வட��< ெத,  , 2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) 

வா8�-2. ப �ைளயா8 ேகாவ ! ெத'�< ெத,   , 3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), 

��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-2 பV.� வட��< ெத, , 4.கீழ;டk8 கிழ�� 

(வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-2 பV.� ெத'�< ெத, , 99.அய!நா� 

வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

305 305 ஊரா�சி ஒ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ேம'� 

ப ளா� வட�� ப�க� 

��ள�ப�கV.ட
ப�"

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-3 P.V.K ெத, , 

2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-3. க�ள8 ப�ள� ெத, 

, 3.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-3 பV.� ெம'�< 

ெத, , 4.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-3. 

ப=களாேம� ெத, , 5.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) வா8�-

3 அைணேம� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

306 306 அரD ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� 

க�"ட� D,ள�யா( 

மி
நிைலய�.

1.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) இ7திராநக8 (ஊைமய
 

ெதாe) , 2.கீழ;டk8 கிழ�� (வ.கி), ��ள�பகV.ட
ப�" (ஊ) D,ள�ஆ( 

மி
நிைலய� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

307 307 சி.எL.ஐ. உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ப ளா�-1 

ேமகமைல

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-1 ேமகமைல  , 

2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-1 அ.ணாநக8 , 

3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-2 ேமகமைல , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

308 308 எLேட� உதவ ெப(� 

@வ�க�ப�ள�   ,கிழ�� 

ப�க� ப ளா�-2 ைஹேவவ L

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-3 ம'(� 4 

ைஹேவவ L , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-3 

எLேட� ைஹேவவ L , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L 

(ேப) வா8�-5 மி
வா)ய Iகா� , 4.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

ைஹேவவ L (ேப) வா8�-5 மி
வா)ய Iகா� , 5.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� 

(வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-14 ம'(� 15 இரவ=கலா8 எLேட� , 99.அய!நா� 

midj;J 
thf;fhsHfs;

309 309 எLேட� உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,வட�� ப�தி 

ப ளா�-3 மணலா8

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-6, 8 ம'(� 10 

மணலா8 , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� - midj;J 
thf;fhsHfs;

310 310 எLேட� உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,கிழ�� ப�தி 

ப ளா�-3 மணலா8

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-7 ேம!மணலா8 , 

2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-9 ேம!மணலா8 , 

99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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 33   ேதன� நாடா	ம�ற ெதா�திய�� அட�கிய
198   ஆ��ப�� ச�டம�ற ேபரைவ ெதா�தி வா �!சாவ�கள�� ப��ய�

t. vz;
thf;Fr; 

rhtb vz;

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 
thf;Fr;rhtb mike;Js;s 

fl;blj;jpd; ngah;
ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

311 311 ஊரா�சி ஓ
றிய 

ஆர�ப�ப�ள�    ,ப ளா�-3 

இரவ=கலா8

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-11 ெவ.ண யா8 

��எLேட� , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-12 

ெவ.ண யா8 எLேட� , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) 

வா8�-13 மகாராஜாெம��  , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

312 312 எLேட� உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�      ,ப ளா�-4 

மகாராஜாெம��

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-11 ெவ.ண யா8 

எLேட� (மகாராஜெம��)  , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L 

(ேப) வா8�-12 ெவ.ண யா8 எLேட� , 3.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), 

ைஹேவவ L (ேப) வா8�-13 மகாராஜாெம�� , 4.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� 

(வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) மகாராஜா ெம��ப�தி , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;

313 313 எLேட� உதவ ெப(� 

ஆர�ப�ப�ள�   ,ப ளா�-4 

ெவ.ண யா8

1.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-11 ெவ.ண யா8 

எLேட� , 2.நாராயண<ேதவ
ப�" வட�� (வ.கி), ைஹேவவ L (ேப) வா8�-12 

ெவ.ண யா8 எLேட� , 99.அய!நா� வாB வா�காள8க� -

midj;J 
thf;fhsHfs;
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