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1 1 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

�ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 1ெத' 1 �ைகவ(� நிைலய� 

வட�ற� , 2.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 1 ெத' 2 எ�.எ- 

காலன� ராஜ01 நக% , 3.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெத' 3 

கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 

ெத' 4 �8 வ 0�ட�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி 

�ள�யைர

1.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 1 ெத' 3 பகவதி�ர� மா5;�� 

ேரா& , 2.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெத' 1 ெகா�ல� 

ேரா& , 3.�ள�யைர (வ கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெத' 2 நா<& ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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3 3 அர� 

ேம�நிைலப�ள�எ-.எ-.ஏ. 

க��ட� >வட�� 

ப�திகிழ�� பாக� �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ���? ெத' , 2.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 2 ெச��யா% ெத' , 3.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) 

வா%& 3 ெந&Aெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேரச5 

கைட ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேயாகீ-வர% 

வட�� ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேயாகீ-வர% 

ந&?ெத' , 7.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ேயாகீ-வர% 

ெத�� ெத' , 8.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 6 �ள�யைர 

, 9.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 7 �ள�யைர , 10.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 8 �ள�யைர , 11.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 9 �ள�யைர , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�H&த� ேம�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

�ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 2 தா�ேகா நக% , 2.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ெத' 10 �ள�யைர , 3.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர 

(ஊ) வா%& 3 ெத' 13 �ள�யைர , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 

3 ெத' 14 ;�டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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5 5 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�H&த� க��ட� அைற 

எ( 12 8வ8 சி கிழ�� 

ந&ப�க� �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 ஆ%.சி ந&?ெத' , 2.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 3 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ெம�ரா- ப6�ைள? ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) 

�ள�யைர (ஊ) வா%& 4  ப��க� ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) 

வா%& 4  அ�பல? ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 

அ(ணாவ6 ெத' , 7.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4  ெத��? 

ெத' 1 , 8.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ெத��? ெத' 2 , 

9.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 த�சனாJ%?தி நக% , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�H&த� க��ட� அைற 

எ( 14 8வ8 ஏ �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4  ெமய65 ேரா& , 2.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ேபாK- -ேடச5 ெத' , 3.�ள�யைர 

(வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4 ேம�&? ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர 

(ஊ) வா%& 4  க�ப% ேகா�ைட? ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) 

வா%& 4 வா�ட% ேடL ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) �ள�யைர (ஊ) வா%& 4  

க�ப% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7 7 அர� ந&நிைலப�ள�,கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி 6வ8 

வ�� ெத��ேம& �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 1 ெத�� காலன� 

ெத�� ெத' , 2.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 2 

ெத�� காலன� , 3.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 3 4 5 

இAதிரா காலன� , 4.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 6 

வா�ட% ேடL ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 7 

ெத�� ெத' , 6.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 8 

���?ெத' , 7.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 9 

ந&?ெத' , 8.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 1 

காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 9.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 

ெத' 2 இ�ல?தா% ��� ெத' , 10.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) 

வா%& 2 ெத' 3 இ�ல?தா% வட��? ெத' , 11.�ள�யைர (வ.கி) 

ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 4 இ�ல?தா% ெத��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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8 8 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

ப�க� ம?திய ப�தி 

ெத��ேம& �ள�யைர

1.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 5 இ�ல?தா% 

ந&?ெத' , 2.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 6 

காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 

ெத' 7 கீழப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& 

(ஊ) வா%& 2 ெத' 8 மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.�ள�யைர (வ.கி) 

ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 9 ேமல ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

6.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 10 பா�கிய நக% , 

7.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 11 ம(டப� ெத' , 

8.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 2 ெத' 12 த(ண 0% ேடL ெத' 

, 9.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 10 வட��? ெத' , 

10.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 12 அLக5கால� 

ெமய65 ேரா& , 11.�ள�யைர (வ.கி) ெத��ேம& (ஊ) வா%& 1 ெத' 11 

கிண�ற� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அர� ந&நிைலப�ள�ெத�� 

பாக� OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 11 ெத' 1 இரவ6யத%ம�ர� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

10 10 அர� ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� >OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 12 ெத' 2 OலாL��ய6'� , 2.�P%(ேப) வா%& 12 

ெத' 3 OலாL��ய6'� , 3.�P% (ேப) வா%& 12 ெத' 4 

OலாL��ய6'� , 4.�P% (ேப) வா%& 12 ெத' 6 OலாL��ய6'� , 

5.�P% (ேப) வா%& 13 ெத' 2 OலாL��ய6'� , 6.�P% (ேப) வா%& 13 

ெத' 2 OலாL��ய6'� , 7.�P% (ேப) வா%& 13 ெத' 3 

OலாL��ய6'� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி ெமய65 க��ட� 

OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 14 ெத' 1 OலாL��ய6'� கதிரவ5 காலன� , 

2.�P% (ேப) வா%& 14 ெத' 2 OலாL��ய6'� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அர� 

ந&நிைலப�ள�வட���தியக

��ட�, OலாL��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 15 ெத' 1 OலாL��ய6'� கதிரவ5 காலன� , 

2.�P%(ேப) வா%& 15 ெத' 2 OலாL��ய6'� கதிரவ5 காலன�, , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஆதி?தனா% 

8வ�கப�ள�ேம�� பாக�, 

லாலா��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 1 ெத' 1லாலா ��ய6'� , 2.�P% (ேப) வா%& 1 

ெத' 2 லாலா��ய6'� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஆதி?தனா% 

 8வ�கப�ள�கிழ�� பாக�, 

லாலா��ய6'�

1.�P% (ேப) வா%& 2 ெத' 1 லாலா��ய6� , 2.�P% (ேப) வா%& 3 ெத' 

1 லாலா��ய6'�  ெமய65 ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அர� 8வ�கப�ள�,ேம�� 

பாக� தவைண

1.�P% (ேப) வா%& 3 ெத' 2 தவைண , 2.�P% (ேப) வா%& 3 ெத' 3 

தவைண , 3.�P% (ேப) வா%& 4 ெத' 1 தவைண , 4.�P% (ேப) வா%& 4 

ெத' 2 தவைண , 5.�P%(ேப) வா%& 4 ெத' 3 தவைண , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�ேம�� 

ப�தி JQவாR�கா�

1.�P% (ேப) வா%& 6 ெத' 1 J5SவாR�கா� ெத' இர�ைட��ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� JQவாR�கா�

1.�P% (ேப) வா%& 5 ெத' 1 கதிரவ5காலன� , 2.�P% (ேப) வா%& 4 

ெத' 4 சதிய5 ேம& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�க(Q�

ள�ெம�&

1.�P%(ேப) வா%& 7 ெத' 1 க(Q�ள�ேம& வா%& 9  ெத'  3 

க(Q�ள�ேம& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� ேகசவ�ர�

1.�P% (ேப) வா%& 9 ெத' 2 கீழ �P% , 2.�P% (ேப) வா%& 10 ெத' 1 

�P% , 3.�P% (ேப) வா%&10 ெத' 2 �P% , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அர� 8வ�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேகசவ�ர�

1.�P% (ேப) வா%& 8  ெத' 1 ேகசவ�ர� , 2.�P% (ேப) வா%& 9 ெத' 1 

ேகசவ�ர� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 அர� ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

க�டைள��ய6'�

1.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 1 ெத' 1 , 2.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 1 ெத' 2 , 3.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 1 ெத' 3 , 

4.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 1 ெத' 4 , 5.க���(வ.கி), க���(ஊ) 

வா%& 1 ெத' 5 , 6.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 1 ெத' 6 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 அர� ெதாட�கப�ள�ெத�� 

பாக� க�டைள��ய6'�

1.க���(வ.கி) க���(ஊ) வா%& 2 ெத' 1 , 2.க���(வ.கி), க���(ஊ) 

வா%& 2 ெத' 2 , 3.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 2 ெத' 3 , 

4.க���(வ.கி), க���(ஊ) வா%& 2 ெத' 4 , 5.க���(வ.கி), க���(ஊ) 

வா%& 2 ெத' 5 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

23 23 அர� ந&நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெத5பாக� க���

1.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 1 , 2.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 3 ெத' 2 , 3.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 3 , 

4.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 4 , 5.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 3 ெத'  5 , 6.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 6 , 

7.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 7 , 8.க��� (வ.கி),க��� (ஊ) 

வா%& 3 ெத' 8 , 9.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 3 ெத' 9 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 அர� ந&நிைலப�ள�பைழய 

க��ட� ேம�� ப�தி க���

1.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 4 ெத' 1 , 2.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 4 ெத' 2 , 3.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 4 ெத' 3 , 

4.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 1 , 5.க��� (வ.கி), க��� 

(ஊ) வா%& 5 ெத' 2 , 6.க��� (வ.கி), க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 3 , 

7.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 4 , 8.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) 

வா%& 5 ெத' 5 , 9.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 6 , 

10.க��� (வ.கி) க��� (ஊ) வா%& 5 ெத' 7 , 99.அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 எ-.எ�.எ-.எ- அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�கிராமTசாவ

� அ'கி� �திய க��ட� 

எ-எ- ஏ ப6ளா� ம?திய 

ப�திெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 1 இரய6�ேவ -ேடஷ5  ேரா&  , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) ெரLகநாத5 ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ச�டநாத5 

ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) சLகர �ப6ரமண6ய5 ெத' , 5.ெசLேகா�ைட 

(ந) சா-திN ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 2 �'சாமி ெத'  , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 எ-.ஆ%.எ�. அர� ெப(க� 

ேம�நிைல ப�ள�ேம�� 

க��ட� வட�� பா%?த8 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 4 ெத' 5 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 7 ெத' 4 ேக.சி.ேரா& , 3.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 7 ெத' 1 கீழப�ள�வாச� ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 7 

ெத' 2 வட�� ப�ள�வாச� ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 ெத' 1 

ைவ?திய% ப6Tைச அ(ணாவ6 ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) ெத�� 

ப�ள�வாச� ெத' 2 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 எ-.ஆ%.எ�. அர� ெப(க� 

ேம�நிைல ப�ள�கிழ�� 

க��ட� �திய கைலயரLக� 

ேம�� பா%?த8 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 ேச%ைவகார5 �8?ெத' , 2.ெசLேகா�ைட 

(ந) வா%& 8 பைடயாTசி ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 

அ'ணாசல� ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 9 ;க�ம8அபா ெத' 

, 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 8 சீன� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 9 

�லவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 எ-.எ�.எ-.எ-. அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெமய65 

ஹா� கீ: ப�தி 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந)  வா%& 10 இ5Wர5- ஆ-ப?திN ெத' , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) ;ப6டாதி  ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ஆS;க� 

ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) ராமசாமி ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) 

ேசா்ைவகார5 �8? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 எ-.எ�.எ-.எ-. அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

ெத�� க��ட� ேம�� 

ப�தி ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

சீன� அRயா ேகாவ6� ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) மYராப6�ைள ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ேகானா% ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வ(�மைலTசி 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) டா�ட% பா(�ய5 ெத' , 

7.ெசLேகா�ைட (ந) ச(;க� ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) சா�� ஹமY8 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 எ-.எ�.எ-.எ-. அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய நபா%& க��ட� 

ம?தியப�தி ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) காAதி ேரா& , 2.ெசLேகா�ைட (ந) ேம-திN ெத' , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) ெச�ைலயா ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) எ�.எ�. 

காலன� ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ெடRல% ;-தபா ெத' , 

6.ெசLேகா�ைட (ந) டZ5ஹா� ேரா& , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 எ-.எ�.எ-.எ- அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய நபா◌ா◌்& க��ட� 

கிழ�� ப�தி �ள�யைர

1.ெசLேகா�ைட (ந) ேமலப�ள�வாச� ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

ப��ஹZ- ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 எ-.எ�.எ-.எ- அர� 

ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) காத% ஒலி தரகனா% ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 நகரா�சி அ]வலக�H�ட 

அரLக� �திய க��ட�, 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) �ப6ரமண6ய5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

சLகரகி'3ண5 ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) �டைல;?8 ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ஜவஹ%லா�ேந' ேரா& , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ;?8 

கி'3ண5 ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) நா<& ெத' , 7.ெசLேகா�ைட 

(ந) இராமசாமி ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) ந�ப6யா% ெத' , 

9.ெசLேகா�ைட (ந) ேச%ைவ�கார5 �8? ெத' , 10.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 9 ேச%ைவ� கார5 �8? ெத'  , 99.அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 நகரா�சி 

அ]வலக�எ5ஜ0ன�யா் 

�Aதர� அைற ேம�� ப�தி 

 ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 2 மாNயப5 ெத'  , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 3 ெத' 1 எ-.எ-. ப6�ைள ெத'   , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 

3 ெத' 2 ெகா�டார� ேரா&  , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 3 

ேமல ரதவ 0தி  , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 4 ஜவஹ%லா� ேந' 

ேரா&   , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 5 வட�� ;�டாதிய�ம5 

ேகாவ6� ெத'  , 7.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 6 ெத�� 

;�டாதிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 6 

ராம�� ெத'  , 9.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 7 ;?8சாமி ெத'  

, 10.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 8  ேம�� ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத'  , 11.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத' 9 பஜைன மட� ெத'  , 

12.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 3 ெத'10 ராம�� ெத'  , 13.ெசLேகா�ைட 

(ந) வா%& 4 ெத' 2 ஹNகர �?திர5 ெத'  , 14.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 4 ெத' 3 வ 0ர�?திர5 ெத'  , 15.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 4 ெத' 

4 கிழ�� ;�டாதிய�ம5 ேகாவ6� ெத'  , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 ஏ ஜி ப6ைரமN ப�ள�வட�� 

க��ட� ெத�� பா%?த8 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) சLகர பா(�ய5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) ெத�� 

Oத?தா% ேகாவ6� ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ப(டார� ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) �ைபயா ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) 

க�யாண6�Aதர� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) ேவளா% ெத' , 

7.ெசLேகா�ைட (ந) இ�ல?தா% ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) மAதிர� 

ெத' , 9.ெசLேகா�ைட (ந) ெசா�கலிLக� ெத' , 10.ெசLேகா�ைட (ந) 

ேதவ% ெத' , 11.ெசLேகா�ைட (ந) ^Tச% ேவலா<த� ப6�ைள ெத' , 

12.ெசLேகா�ைட (ந) ேவ]சாமி ெத' , 13.ெசLேகா�ைட (ந) சLகர5 

பா(�ய5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஆNயந�_% அர� 

ெதாட�கப�ள�வட��� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 4 ெத' 1 ெத�� ரத வ 0தி வா%& 5 ெத' 7   , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 1 ேமல அரசா:வா% ெத'  , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 2 வட�� மாட?ெத'  , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 3 வட�� ரத வ 0தி   , 5.ெசLேகா�ைட 

(ந) வா%& 5 ெத' 5 அ�ப6கா�ர� ெத'  , 6.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 

ெத' 6 ெப'மா� ச5னதி ெத'  , 7.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 6 ெத' 4 

ெத5காசி ேரா&  , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 ஆNயந�_% அர� 

ெதாட�கப�ள�வட���க��ட

�, ேம�� ப�தி 

ெசLேகா�ைட,

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 5 ெத' 4 வ 0ரேகரளவ%ம�ர� ெத'  , 

2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 6 ெத' 1 அ�ம5 ச5னதி ெத'  , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 6 ெத' 5 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத'  , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அர� 

ந&நிைலப�ள�வடேம�� 

�திய க��ட�.கTே◌சா◌ி 

கா�பZ(� .ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) ேக.சி.ேரா& , 2.ெசLேகா�ைட (ந) வாண6ய% ெத' , 

3.ெசLேகா�ைட (ந) சா�பவ% ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) மாடசாமி ெத' 

, 5.ெசLேகா�ைட (ந) சமாதான� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) 

வட��சAைத ெத' , 7.ெசLேகா�ைட (ந) ப�ஹZ- ேரா& , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அர� 

 உய%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட�, ேம_% 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) ;?தழகிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெசLேகா�ைட 

(ந) க'ப5 ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) தி'வ�aவ% ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ெபNயசாமி ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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37   ெத�காசி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40 அர� 

உய%நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� கீ:தள�,ேம_% 

ெசLேகா�ைட,

1.ெசLேகா�ைட (ந) நாடா% ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) அ'Aததிய% ெத' 

, 3.ெசLேகா�ைட (ந) �ள?P% அRயனா% ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) 

வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ேசைன�ல 

வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) சி?திைரக(Q ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 அர� 

உய%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ெத�� ப�தி 

ேம_ா்ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) ேக.சி.ேரா& , 2.ெசLேகா�ைட (ந) ந0ரா?திலிLக� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அர� 

உய%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

ேம_ா் ெசLேகா�ைட.

1.ெசLேகா�ைட (ந) ெவ�ைளயப5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

�ைபயா ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) ப�டLக��யா% ெத' , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ெச�ைலயா ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) ஐயப5 

ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) சLகிலி ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 அர� ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

கTேசN கா�பZ(� 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 16 அ�ேப?கா% ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 16 பா(�ய5 வட��?ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 16 

ெவ�ைளய5 ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 16 கைலஞ% க'ணாநிதி 

ெத' , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 17அ(ணா ெத' , 6.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 17 ராம5 ெத' வா%& 16 ேக.சி. ேரா& , 7.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 17 வட�� காலசாமி ேகாய6�  ெத' , 8.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 

18 ேக.சி. ேரா& , 9.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 22 ெகா?தாள� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அர� ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

கTேசN கா�பZ(& 

 ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 13 காமா�சி ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 14 மAதிர� ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 14 ேக.சி ேரா& , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 14 க'ப5 ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� - ம?திய பாக� 

கTேசN கா�பZ(& , 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) எ-.ஆ%.ேக ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 12 

எ�.எ- கைரயாள%  ெத'  , 3.ெசLேகா�ைட (ந) காமராe காலன� , 

4.ெசLேகா�ைட (ந) ெசLேகா�ைட ெச�வ வ6நாயக% காமராe காலன� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 அர� ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

கTேசN கா�பZ(� 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 �தியவ5 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 11 ப6Tைச�க(Q ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 

மாட�க(Q ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 ைவரவ நாத5 ெத' 

, 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 வ�ல� ேரா& , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 அர� ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ேம�� அல� 

கTேசN கா�பZ(� 

ெசLேகா�ைட

1.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 க�யாண6 ெத' , 2.ெசLேகா�ைட (ந) 

வா%& 11 ;?ைதயா ெத' , 3.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 

வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 11 

ேக.சி.ேரா& , 5.ெசLேகா�ைட (ந) வா%& 12 ெச�வ வ6நாயக% ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 ஏ.ஜி. ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ப6ராf%

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 அ'Aததிய% ெத' , 2.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 அ�ம5ேகாவ6� கீழ?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஏ.ஜி. ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� பாக� 

ப6ராf%

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

2.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஏ.ஜி.ெதாட�கப�ள�ேம�� 

ப�தி, ப6ராf%

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 வட�க?தி அ�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 2.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 ெத5காசி ெசLேகா�ைட 

ேரா& , 3.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 கAத5 கைரயாள% ெத' 

, 4.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 1 ெசLேகா�ைட ��றால� 

ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 ஆ%.சி. 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 

கN- கAத5 அரLக� 

 ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 1 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஆ%.சி ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 2 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஆ%.சி. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - ேம�� ப�க� 

ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 2 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஆ%.சி. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� -கிழ�� ப�தி, 

 ெகா�டா�ள�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 3 ெகா�டா�ள� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 அ5ைனெதரசா ஆ%.சி 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 4 வ�ல� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அ5ைனெதரசா ஆ%.சி 

ேம�நிைல ப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 4 வ�ல� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அ5ைனெதரசா ஆ%.சி 

ெதாட�கப�ள�ெத�� ப�க� 

வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 2 வ�ல� ெச�வ வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 � � � ஏ 

8வ�கப�ள�வட�� ப�தி, 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) �ைமத0%Aத�ர� (ஊ) வா%& 4 வ�ல� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 � � � ஏ 

8வ�கப�ள�ெத�� ப�தி, 

 வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 5 எ�.ஜி.ஆ%. ெத' , ந&?ெத' , 

ெமய65ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 gரா� ெம�N� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

ப�தி வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 மண6ய நாடா% ெத' , 2.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 ந&?ெத' , 3.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) 

வா%& 3 ெமய65ேரா& , 4.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 

கைலஞ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 gரா� ெம�N� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி >வ�ல�

1.ப6ராf% (வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 தி'வ�aவ% ெத' , 2.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 4 இச�கிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 4 அ'Aததிய% ெத' , 4.ப6ராf% (வ.கி) 

ப6ராf% (ஊ) வா%& 4 சAதன மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ப6ராf% 

(வ.கி) ப6ராf% (ஊ) வா%& 3 பலேவச�கார5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊரா�சி ஒ5றிய க��ட� 

வாசக சாைலேம�� ப�க�, 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 2 கதZ எ( 242 வைர , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 அ5ைன ெதரசா ஆா் சி ேம� 

நிைலப�ள�வட�� க��ட� 

ேம�� �திய க��ட� 

கிழ�� அல� வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 2 கதZ எ( 243 ேம� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊரா�சி ஒ5றிய அ]வலக 

க��ட� வாசக 

சாைலகிழ�� ப�க�, வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 3 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊரா�சி ஒ5றிய 

க��ட�அLக5 வா� 

ைமய� �திய க��ட� 

ெத�� ப�தி ேம�� அல� 

வ�ல�

1.வ�ல� (வ.கி) வ�ல� (ஊ) வா%& 1 வ�ல� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 அர� ந&நிைலப�ள� ம?திய 

அைறவட�� ப�தி, இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 4 , 2.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 5 , 3.இல?P% (வ.கி ), 

இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 6 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 24 of 135



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 அர� ந&நிைலப�ள� ம?திய 

அைறெத�� ப�தி, இல?P%

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 11கீழ? ெத' 10 , 

2.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 12கீழ? ெத'11 , 

3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 1கீழ? ெத'12 , 

4.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 2 காAதி காலன�1 , 

5.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 3 காAதி காலன� 2 

, 6.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 4 காAதி காலன� 

3 , 7.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 2 ெத'எ( 4 காAதி 

காலன� 4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 சLகர? ெத' , 2.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 2 , 3.இல?P% (வ.கி ), 

இல?P% (ஊ) வா%& 4 ெத' எ( 3 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ெமய65 

க��ட� ந&ப�தி இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 3 ெத' எ( 6 , 2.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 3 ெமய65 ேரா& ெத' எ( 1 , 3.இல?P% 

(வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா%& 3 ெமய65 ேரா& ெத'எ( 2 , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

இல?P%.

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) �(டLகா�& ெத' எ( 2 , 

2.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) �(டLகா�& ெத' எ( 3 , 

3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' எ( 4 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� - கிழ��ப�தி, 

இல?P%

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) காAதி காலன� 5 , 2.இல?P% (வ.கி ), 

இல?P% (ஊ) காAதி காலன� 6 , 3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) காAதி 

காலன� 7 , 4.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) நடராஜ�ர� 8 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

72 72 ெல��மி ஹNஹரா 

உய%நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம��ப6NZ, 

இல?P%

1.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 1 கீழ?ெத' , 

2.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 2 கீழ? ெத' 2 , 

3.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 3 கீழ?ெத' 3 , 

4.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 4 கீழ?ெத' 4 , 

5.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 5 கீழ?ெத' 5 , 

6.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 6 கீழ?ெத' 6 , 

7.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 7 கீழ?ெத' 7 , 

8.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 8 கீழ?ெத' 8 , 

9.இல?P% (வ.கி ), இல?P% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 9 கீழ? ெத' 9 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அர� 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி, 

சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 1 ெச�க� ெத' 

, 2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 2 மி� சமYப� 

, 3.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 4 ெத' எ( 1 ஊரண6 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 அர� 8வ�கப�ள�கிழ�� 

அல�, சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 4 ெத' எ( 2 ேமல?ெத' , 

2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 5 ெத' எ( 1 ெமய65ேரா& 

, 3.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 5 ெத' எ( 2 

ப�ள��Hட?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அர� உயா்நிைலப�ள��திய 

க��ட� ெத�� ப�தி 

 கிழ�� அல� >சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' எ( 1 

தி'ெவ�றிh% , 2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 1 ெத' 

எ( 2 சீவந�_% வட��?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 அர� உயா்நிைலப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

கிழ�� அல� , சீவந�_%

1.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ(  2 ெத' எ( 2 சீவந�_% 

ேம��?ெத' , 2.இல?P% (வ.கி ), சீவந�_% (ஊ) வா.எ( 2 ெத' எ( 

2 சீவந�_% ெத��?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

77 77 சிவைசலநாத 

ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 

ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 1 J%?தி வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(.1 

உைமயபா%வதி அ�ம5ேகாவ6� ெத' , 3.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� 

(ஊ) வா.எ(. 1 �றிiசிமர? ெத' , 4.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� 

(ஊ) வா.எ(. 1 ைவராவ6?ெத' , 5.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) 

வா.எ(. 2 கீழ?ெத' , 6.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 

வ5ன�ய% காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�க� ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 1 மண�கா�& ெத' , 

2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 சிவகாமி�ர� காலன� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�வட�� க��ட� 

ம?திய ப�தி ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 ;-K� ெத' , 

2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 க�மாள% ெத' , 

3.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 2 சிவகாமி�ர� காலன� 2 , 

4.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 3 கி'3ண5ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 அர� 

உய%நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ெந&வய�

1.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 3 ெச�வ வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெந&வய� ( வ.கி ), ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 4 

உ?தமிஅ�ம5 ேகாவ6� வட��?ெத' , 3.ெந&வய� ( வ.கி ), 

ெந&வய� (ஊ) வா.எ(. 4 உ?தமி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 நாH% மYராசா ந&நிைல 

ப�ள�ேம�� ப�தி 

அTச5�Pா்

1.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ( 4 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 4 ெத' எ( 2 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-4ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-4 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-4ெத' எ(-5 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 இAதிய5 நா்சN ம�S� 

8வ�க ப�ள�வட�� 

க��ட� ெத�� பா%?த8 

அTச5�Pா்

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 2 ெத' எ( 3 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ( 3 ெத' எ( 1 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-3ெத' எ(-2 , 

4.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 3  , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

83 83 இAதிய5 நா்சN ம�S� 

8வ�கப�ள�ெத�� க��ட� 

வட�� பா%?த8 அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-1 ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத' எ(-3 , 5.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ(-6 ெத' எ(-4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 அர� 8வ�கப�ள�கிழ�� 

க��ட� அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-15 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ(-15 ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-15 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-15 ெத' எ(- 4 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 அர� 

8வ�கப�ள�வட��ப�தி, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-5  ெத' எ(-2 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-5  ெத' எ(-4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 நாH%மYராசா 

ந&நிைலப�ள�ெத�� ப�தி, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-6  ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா.எ(-6  ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா.எ(-6  ெத' எ(-3 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

87 87 நாH% மYராசா 

ந&நிைலப�ள� 

அTச5�P%வட�� 

ப�திஅTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-13 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-13ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-13 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-13 ெத' எ(-4 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 14 ெத' எ( 1 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 14 ெத' எ( 2 , 

7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 14 ெத' எ( 3 , 8.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 14 ெத' எ( 4 , 9.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 15 ெத' எ( 1 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 �ன�த ஜா5 ந%சN ம�S� 

8வ�கப�ள�ஜா( 

சா;ேவ� ராe நிைனZ 

அைற, சாAத�ர�, அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 7 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 7 ெத' எ( 2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 8 ெத' எ( 1 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 8 ெத' எ( 2 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ( 8 ெத' எ( 3 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ( 8 ெத' எ( 4 , 

7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெத' எ(-1 , 8.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா.எ(-12 ெத' எ(-4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

89 89 �ன�த ஜா5 ந%சN ம�S� 

8வ�கப�ள�ஜா( 

சா;ேவ� ராe நிைனZ 

அைற, சாAத�ர�, அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 7 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா%& எ( 7 ெத' எ( 2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 8 ெத' 

எ( 1 , 4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 8 ெத'எ( 2 , 5.அTச5�P% 

சி.(ஊ) வா%& எ( 8 ெத' எ( 3 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 8 

ெத' எ( 4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 சிற� ஊரா�சி 

அ]வலக�ப6ரதான க��ட�, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' எ( 1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா%& எ( 12 ெத' எ( 4 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ெத' 

எ( 2 , 4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ெத' எ( 3 , 5.அTச5�P% 

சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ெத' எ( 4 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 13 

ெத' எ( 4 , 7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 14 ெத' எ( 1 , 

8.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ(14 ெத' எ( 2 , 99.அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

91 91 அLக5வா� 

ைமய�பiசாய?8 

அ]வலக வளாக க��ட� 

அ'கி� அTச5�Pா்

1.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா%& எ( 1ெத' எ( 4 , 2.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா%& எ( 1ெத' எ( 5 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 1ெத' எ( 

6 , 4.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா%& எ( 2 ெத' எ( 1 , 5.அTச5�P% 

சி.(ஊ) வா%& எ( 2 ெத' எ(2 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 14 

ெத' எ( 4 , 7.அTச5�P%  சி.(ஊ) வா%& எ(14 ெத' எ(5 , 

8.அTச5�P% ( சி.(ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ( 2 , 9.அTச5�P%  சி.(ஊ) 

வா%& எ( 15 ெத' எ( 4 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட�, பா%வதி�ர�, 

அTச5�P%

1.அTச5�P% சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத' எ(-1 , 2.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& 

எ(-11 ெத' எ(-2 , 3.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ(-11 ெத' எ(-3 , 

4.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ(-11 ெத' எ(-4 , 5.அTச5�P% சி.(ஊ) 

வா%& எ( 12 ெத' எ( 1 , 6.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' 

எ( 2 , 7.அTச5�P% சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' எ( 3 , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93 அLக5வா� 

ைமய�வாவாநகர�, 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-1 சா�பவ% ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.1 உ(ைம வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-1 வாவா நகர� கீழ? ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-1 வாவா நகர� ேமல? ெத' , 

5.வடகைர கீ:ப6டாைக(ேப)  வா.எ(-1 நாய�க% ெத' , 6.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(-2 ஆசாN ந&? ெத' , 7.வாவாநகர�  வா.எ(-

12 கீழ? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 தாஜூ� இ-ஸா� 

8வ�கப�ள�வாவாநகர�. 

வடகைர கீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ( 2 ெகா8� ப�ள�வாச� ெத' , 

2.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(-2 கா�&பாவா ப�ள�வாச� ெத' , 

3.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(.3 அ'Aததிய% ெத' , 4.வடகைர 

கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உ(ைமவ6நாயக%ேகாவ6�ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 135
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221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 இA8 8வ�கப�ள�வாவா 

நகர�, வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(-11 ேமல அNஜன காலன� ெத' , 

2.வடகைர கீழப6டாைக (ேப) வா.எ(-11 ேமல அNஜன காலன�ந&?ெத'-

6 , 3.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-11 சீவலேபN �ள? ெத' , 

4.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-11 அ'Aததிய% வட��? ெத' , 

5.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-11 அ'Aததிய% ெத��? ெத' , 

6.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)  வா.எ(-12 ெமய65 ேரா& , 7.வடகைர 

கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உதயெச�வ5 ப�� ேமல? ெத' , 

8.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உதயெச�வ5 ப�� கீழ? 

ெத' , 9.வடகைர கீழப6டாைக (ேப)   வா.எ(-12 உதயெச�வ5 ப�� 

ெத�� ெத' , 10.வாவா நகர�  வா.எ(-12 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 T.D.T.A. 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட�, வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-5 ேசைனய% ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-5 ைத�கா ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ) 

  வா.எ(-6 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   

வா.எ(-6 ெமய65 ேரா& , 5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-6 

பைடயாTசி ெத' , 6.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-8 ஆசாN ந&? 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 � � � ஏ 

8வ�கப�ள�வட�� 

க��ட� >வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-10 கண�க'?தா5 ெத' , 

2.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-10 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா.எ( 10 தன��லி ;-தபா 1வ8 ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-10 அ�ம5ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�வட�� 

க��ட� வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ஆசாN கீழ?ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ஊரண6 சA8  , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  

வா.எ(.7 �ர�சி தைலவ6 நக% , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 

�8ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-

8 காசியா% ெத' , 6.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-9 ேகா�ைட? 

ெதர& ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�கிழ�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா.எ( 11 ந.ேகா. ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா.எ( 11அ.உ. ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   

வா.எ(-11 ைத�கா ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ;-K� 

8வ�கப�ள�கிழ�� 

க��ட� >வட�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 12 ப�ள�வாச� ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 13 ேச%வார5 ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) 

வா%& 13 கண�க'?தா5 ெத' , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 13  

H.வ. ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

101 101 ;-K� 

8வ�கப�ள�கிழ�� 

க��ட� - ெத�� ப�தி 

 வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 14 மதரஸா ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 2வ8 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ;-o� உய% 

நிைலப�ள�கிழ�� க��ட� 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா%& 12  காவ� ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப)   வா%& 12 ப�ள�வாச�ெத' , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக 

(ேப)   வா%& 13 கண�க'?தா5 ெத' , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   

வா%& 14 அ(ணாவ6 ெத' , 5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)    வா%&14 

ைத�கா? ெத' , 6.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 15  பா.வா ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ;-o� உய% 

நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப6ளா� 

அTச5�P%

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 1வ8 ெத' , 

2.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)    வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 3வ8 ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 4வ8 ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)    வா%& 17 ஜாகீ% உேச5 நக% 5வ8 ெத' , 

5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா%& 17  ஜாகீ% உேச5 நக% 6வ8 ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

104 104 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

உய%நிைலப�ள�ெத��ப�தி

, வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 15 உ.;. சA8 , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 15 த(ண 0% டாL� ெத' , 3.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 1 , 4.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 18 சN�நக% ெத'  எ( 2 , 5.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 3 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

8வ�கப�ள�கிழ�� பாக� 

ேம�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப) வா%& 16 த0.ப. ெத' , 2.வடகைர கீ:ப6டாைக 

(ேப) வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 4 , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக(ேப)  

வா%& 18 சN� நக% ெத' எ( 5 , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக(ேப)  வா%& 18 

சN� நக% ெத' எ(-6 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

உய%நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப கண�க'?தா5 சA8 , 2.வடகைர கீ:ப6டாைக 

ேப வா%& 18 ர�மான�யா�ர� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�
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1 2 3 4 5

107 107 ஹ0ைசன�யா ;-K� 

8வ�கப�ள��திய க��ட� 

வட�� ப�தி 

வடகைரகீ:ப6டாைக

1.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப வா%& 16  ெகா�ள� சA8 , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக ேப வா%& 16 கதிஜா சA8 , 3.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப 

வா%& 18 ேம�&�கா� ேரா& ேம� ப�தி , 4.வடகைர கீ:ப6டாைக ேப 

வா%& 18 ேம�&�கா� ேரா& கீ: ப�தி , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�ெத�� க��ட� வட�� 

அல� >அைறஎ( 8 12வ8 

வ�� ப6 ப6NZ 

வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ) வா.எ( 6 ஆசாN கீழ? ெத' , 2.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ) வா.எ( 8 ஆசாN வட��? ெத' , 3.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ)  வா.எ(-9 அ(ணாநக% 1வ8 ெத' , 4.வடகைர 

கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-9 அ(ணாநக% 2வ8 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�அைற எ( 10 11வ8 � 

ப6NZ வடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-9 அ(ணாநக% 3வ8 ெத' , 

2.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ)   வா.எ(-9 அ(ணாநக% 4வ8 ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ஊ) வா.எ( 14 கி.;. ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

110 110 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�நபா%� க��ட� 11ஏ 

அைறவடகைரகீ:ப6டாைக.

1.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)   வா.எ(-6 ெமய65 ேரா& , 

2.வடகைரகீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ேமலகாலன� வட��?ெத' , 

3.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7,  சா�பவ% ெத�� ெத' , 

4.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 சா�பவ% வட�� ெத' , 

5.வடகைர கீ:ப6டாைக (ேப)  வா.எ(.7 ப��ெபா5 நக% , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அர� ந&நிைலப�ள�பைழய 

க��ட�, ேம�கைர

1.ேம�கைர (வ.கி) அTச5�P% (சி.ஊ) வா%& எ( 9  ேம�கைர , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அர� ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேம�கைர

1.ேம�கைர (வ.கி) அTச5�P% (சி.ஊ) வா%& எ( 10  ேம�கைர , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 R.K.V. 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான� 

க��ட�, ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 3 கீழ ரத வ 0தி, , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 

3 �Lக�மாட5 ேகாவ6� ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 3 ெப'மா� 

ேகாவ6� ெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 3 சிவராம ேப�ைட 

ெந&iசாைல , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 ெத�� ரத வ 0தி , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 த%ம% ேகாவ6� ெத' , 7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா.எ( 4 Jபனா% கீழ ேம� சA8 , 8.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 

ப�கிN ;?8 Jபனா% வைளZ , 9.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 

வ(ணா5 மாட5 ேகாய6� ெத' , 10.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 

�?8�க� வலைச சாைல , 11.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 4 சிவராம 

ேப�ைட ெந&iசாைல , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

114 114 R.K.V. 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான� 

க��ட�,ெத�� ப�தி 

ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 ேமேனஜ% ப6�ைள? ெத' , 2.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா.எ( 5 �ைபயாதா- ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 

ெபNய ப�ள�வாச� ெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 ைமன% ;தலாள� ெத' , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா.எ( 5 �தியவ5 பைடயாTசி ெத' , 7.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா.எ( 5 ச(;க� பைடயாTசி ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள��திய க��ட� 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 5 ெபNய ப�ள�வாச� ெத' , 2.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா%& 6 கா�& பாவா இராZ?த% சA8 , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா%& 6 அZலியாைத�காெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 6 

ேகாவல5கிண?8ெத' (ெத��) , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 6 ெசAP% 

ேதவ% சA8 , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 7 எ-.ேக.ப6. சA8 , 7.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா%& 7 சாமி?ேதவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள�பைழயக��ட� 

- ெத��ப�தி, ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 தி'மலா�ர� (மண_%) , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா%& 8 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 

ேகாவல5 கிண?8ெத' (ம?தியப�தி) , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 

க'ப5ேகாவ6� ெத' , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 ேகாவல5 கிண?8 

ெத' (வட�� ப�தி) , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 9 கண�கப6�ைளெத' , 

7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 9 மY.கா. ெத' , 8.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 9 

வழ�காள� சA8 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள�பைழய 

க��ட� >வட�� ப�தி 

ப(ெபாழி

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 6 தி'மலா�ர� 

கீழ?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 6 

தி'மலா�ர� நாடா% ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%& 7 தி'மலா�ர� ப�ள�வாச� ெத' , 4.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 7தி'மலா�ர� ப�ள�Hட?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

118 118 ஊரா�சி ஓ5றிய 

8வ�கப�ள�பைழய கிழ�� 

க��ட� வட�� ப�தி 

ப(ெபாழி

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 7 தி'மலா�ர� 

நாக�ம5ேகாவ6�ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%& 7தி'மைல�ேகாவ6� அ�வார� , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 9 தி'மலா�ர� ஹNஜன ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�H&த� 

�திய க��ட� ேம�� 

ந&ப�தி ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 ேகாவல5 கிண?8 ெத' வட�� ெத' , 

2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 8 ேப�ைடெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 10 

அரசமர?த�ெத' , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 10 வாண6யT ெச��யா% 

ெத��? ெத' , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 10 வாண6யT ெச��யா% 

வட��? ெத' , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 11 ேமலஊ% சாவ� ெத' , 

7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 11 �S��? ெத' , 8.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 

11மண_% சாைல வட�� ப�தி , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 
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221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�H&த� 

ப6ரதான க��ட� 9சி அைற 

கிழ�� ந&ப�தி ப(ெபாழி.

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 12 மண_% சாைல ெத�� ப�தி , 2.ப(ெபாழி 

சி.ஊ வா%& 12 ஊ.ஆ.ந. ெத' , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 12 ;?8 

மYரா5 சA8 , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 13 �8?ெத' , 5.ப(ெபாழி 

(சி.ஊ) வா%& 13 ப6Tசபா ராZ?த% சA8 , 6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 

பாைறய�? ெத'ெத��ப�தி , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� - ேம�� ப�தி, 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 12 தி�&?ெத' , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 

தி'மைல ேகாவ6� கிழ�� சாைல  , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 

வ(டா&� ெபா�ட� , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 தி'மைல ேகாவ6� 

அ�வார� , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 பாைறய� வட�� ெத'   , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 14 ெலைப ெத' , 7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 

14 பாைறய� ெத' (ம?தியப�தி) , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 இ.ம. அர� 

ேம�நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� - கிழ�� >ப�தி, 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 15 கAதசாமி�ர� , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 15 

ச?தியவாண6;?8நக% , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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123 123 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ேம�� �திய 

க��ட� >கNச���ய6'�, 

ப(ெபாழி

1.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 வட�� ெத' , 2.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 

கNச� வடகைர hன�ய5 சாைல (கிழ��) , 3.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 

அNஜன காலன� , 4.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 1 கNச� வடகைர hன�ய5 

சாைல (ம?தியப�தி) , 5.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 2 பஜைன மட? ெத' , 

6.ப(ெபாழி (சி.ஊ) வா%& 2 ப�ள�� Hட?ெத' , 7.ப(ெபாழி (சி.ஊ) 

வா%& 2 கNச� வடகைர hன�ய5 சாைல (ேம��) , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 இA8 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி 

ேத5ெபா?ைத.

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 1 உலக�ம5 

ேகாவ6� வட��?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%& 1 உலக�ம5 ேகாவ6� ெத��?ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 1 ஊ%சாவ� கீழ?ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125 இA8 

8வ�கப�ள�கிழ��ப�தி 

ேத5ெபா?ைத.

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 2 ஊ%சாவ� 

ேமல?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 2 

பா�ப(ைண?ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 

 2 ச?8ணZ Hட?ெத' , 4.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), ேத5ெபா?ைத (ஊ) 

வா%&  3 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 3 �லால% ெத' , 6.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

ேத5ெபா?ைத (ஊ) வா%& 3ஆசாN? ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�மYனா�சி�ர� 

ேத5ெபா?ைத

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 4 

மYனா�சி�ர� காலன� , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச 

(ஊ) வா%& 4 மYனா�சி�ர� அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ேத5ெபா?ைத 

(வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 மYனா�சி�ர� ஊ%சாவ� 

ெத' , 4.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 

மYனா�சி�ர� ஆலமர?8 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

127 127 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�4 ம�S� 5வ8 

வ�� அைற ேம�� அல� 

மYனா�சி�ர� ேத5ெபா?ைத

1.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 

மYனா�சி�ர� ப�ள��Hட?ெத' , 2.ேத5ெபா?ைத (வ.கி ), 

கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 மYனா�சி�ர� அ�ேப?கா% ெத' , 

3.கண�கப6�ைளவலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 4 

ராஜ�ர� காலன� , 4.கண�கப6�ைளவலைச (வ.கி ), 

கண�கப6�ைளவலைச (ஊ) வா%& 5 ேதவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�ேம�� ப6NZ - 

ெத�� க��ட�, 

கண�கப6�ைளவலைச

1.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 

எ( 1 கீழ?ெத' , 2.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& எ( 1 ெமய65 ேரா& , 3.கண�கப6�ைள வலைச 

(வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& எ( 1 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& எ( 1 �ள?Pரா5 ேகாவ6� ெத' , 

5.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 

எ( 1 பா�ப(ைண? ெத' , 6.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& எ( 2 வட�� ப6�ைளயா%  

ேகாவ6�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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129 129 ஊரா�சி ஒ5றிய 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி 

 கண�கப6�ைளவலைச.

1.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

பZ(� ந&? ெத' , 2.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 2 பா�ப(ைண? ெத' , 3.கண�கப6�ைள வலைச 

(வ.கி ),கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 3 அ�ம5 ேகாய6� ெத' , 

4.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 3 

அ�ம5 ேகாய6� ெத�� ெத' , 5.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 3 அ�ம5 ேகாய6� கீழ?ெத' , 

6.கண�கப6�ைள வலைச  (வ.கி ), கண�கப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 

3 ெமய65 ேரா& , 7.கண�கப6�ைள வலைச (வ.கி ), கண�கப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 3 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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130 130 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�வட��ப�தி,

 வ6-வநாத�ர�

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 1 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 1 அ�ேப?கா% ெத' , 3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி 

), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 1 இAதிரா ெத' , 4.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 1 க'பசாமி 

ேகாய6� ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச 

(ஊ) வா%& 1 கசமாடசாமி ேகாய6� ெத' , 6.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி 

), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ப�ள��Hட? ெத' , 

7.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

ப�ள� வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 
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131 131 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�ேம�� ப�தி 

வ6-வநாத�ர�

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

ஆசாN கா�பZ(� , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 2 �8 மைன?ெத' , 3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ராேஜ-வN ெத' , 4.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ஏ.வ6.எ-. காலன� , 

5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 

ரய6�ேவ காலன� , 6.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 2 ;?8சாமி ெத' , 7.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 2 ெபNயகைட ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 1 

வ6-வநாத�ர�.

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.2 �8மைனெத' , 2.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.3 மLக�மா ெத' , 

3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.3 

எ�. ஆ%. ைல5 ெத' , 4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா.எ(.3 க%ண� ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.3 ேபா-� ஆபt- ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 எ�.எ�. 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - ெத�� ப�தி 

வ6-வநாத�ர�.

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) 

வா.எ(.4.இ.ேக. ேதவ% ெத' , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 ெமய65 ேரா& , 3.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 மாவ�� கா� , 

4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 

ஈ-வNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 மேனா5மண6 கா�பZ(& , 

6.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா.எ(.4 

8%�ைகய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 எ�.எ-.வ6. 

8வ�கப�ள�ெபNயப6�ைளவ

லைச

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 

�8காலன� , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) 

வா%& 5 வ.உ.சி.ெத' , 3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள 

வலைச (ஊ) வா%& 5 ெமய65ேரா& , 4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 காமராeெத' , 5.ெபNயப6�ைள 

வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 ேநதாஜி ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

135 135 அLக5வா� ைமய�கிழ�� 

க��ட� ேம�� அல� 

ெபNயப6�ைளவலைச

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 5 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 ப�ள� வாச� ெத' , 

3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 

வட�� ெத' , 4.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச 

(ஊ) வா%&  6 அ'Aததிய% ெத' , 5.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 கீழ?ெத' , 6.ெபNயப6�ைள வலைச 

(வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 பா� ப(ைண ெத' , 

7.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 

பா� ப(ைண வட�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அNஜ5 8வ�கப�ள�கிழ�� 

அல� கலLகாதக(�

1.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 

வட��?ெத' கலLகாதக(� , 2.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), 

ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 பைழய காலன� கலLகாதக(� , 

3.ெபNயப6�ைள வலைச (வ.கி ), ெபNயப6�ைள வலைச (ஊ) வா%& 6 �8 

காலன� கலLகாதக(� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�
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221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 இA8 

ந&நிைலப�ள�ேம��ப�தி 

சிLகிலிப��

1.ெசா�கப��( வ.கி)�5ைனயா�ர� (ஊ) சிLகிலிப�� வா%& எ( 1 

வட��? ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி)�5ைனயா�ர�(ஊ)சிLகிலிப�� 

வா%& எ( 1 ந&?ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி)�5ைனயா�ர� 

(ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 1 ந&?ெத'ேம�� , 4.ெசா�கப��( வ.கி) 

�5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 2 ஆதிதிராவ6ட% மிரா� 

ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& 

எ( 2 ஆதி திராவ6ட% ெத��? ெத' , 6.ெசா�கப��( வ.கி) 

�5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 2 மட?8? ெத' , 

7.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 2 

ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 இA8 ந&நிைலப�ள�ெத�� 

ப�திசிLகிலிப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 3 

சAைத 1,2 வ8 ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� 

(ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 3 இAதிரா ஹNஜ5 காலன�,ெத' 1,2 , 

3.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ)சிLகிலிப�� வா%& எ( 3 

ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
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ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ெத�� ப�தி, 

வட�� க��ட�, 

�5ைனயா�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 4 ேபTசிய�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 4 

ேபா-� ஆப6- ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 

4 வடகாசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� 

(ஊ) வா%& 5 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 1வ8 ெத', 2 வ8 ெத', 3 வ8 

ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 5 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� கிழ ேம� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப�தி, 

�5ைனயா�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 ப�ள��Hட? 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 

ெமய65ேரா& 1, 2 , 3.ெசா�கப�� (வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& 

எ( 6 ;Aத� ேரா& , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�
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1 2 3 4 5

141 141 ஊரா�சி ஓ5றிய 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

�5ைனயா�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 த%மா �ர� , 

2.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 வடகாசி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) வா%& எ( 6 

ஆதி திராவ6ட% காலன� , 4.ெசா�கப��( வ.கி) �5ைனயா�ர� (ஊ) 

வா%& எ( 6 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 இA8 வாைலயா் 

8வ�கப�ள�கிழ�� ப�க� 

ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 1;'க5 ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ(1 வனரா�கி? ெத' 3 

, 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 2 க(ணப% ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஹNஜ5 ப6ைரமN 

ப�ள�ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 3 அ�ேப?கா% ெத' 

, 2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 3 அ�ேப?கா% 

காலன� , 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ(  4 ேந' 

ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 4 

காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 4 �றவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 
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144 144 ஆ%.சி. 8வ�கப�ள�வட�� 

ப�தி ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 5 மாNய�ம5 

ேகாவ6� ெத'1 , 2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 5 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 5 காAதி ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 6 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி) 

ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 6 ெச�க�?ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஆ%.சி. ப6ைரமN ப�ள�ெத�� 

அல� ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 6 ெக5ன�?ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 சலைவயாள% 

ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 வண6க 

ைவசிய% ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 

ெபNய ெத' , 5.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 7 

மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' 2 , 6.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 7 மAைதய�?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�
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146 146 பiசாய?8 ச;தாய 

நல�Hட�பைழய க��ட� 

ேம�� ப�தி ெமய65 

ேரா&ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 8 மAைதய�?ெத' 

, 2.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 8 

அர5மைன?ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 

8 பாரதியா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 இA8 ப6ைரமN ப�ள�H&த� 

க��ட�, ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 9 தி'வ�aவ% 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 9 தி'பதி 

ெவLகடாஜலபதி ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& 

எ( 10 ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 இA8 8வ�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட�, ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 11 

சAதனமாNய�ம5 ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) 

வா%& எ( 11 ெகா�டார ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� 

(ஊ) வா%& எ( 11 ெசAதிலா(டவ% ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) 

ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 11 ஊ%சாவ� வட�� ெத' , 

5.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 11 ஊ%சாவ�? 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 62 of 135



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

149 149 பiசாய?8 நல�Hட 

அைற�திய கிழ�� க��ட� 

ெமய65ேரா& ெசா�க�ப��

1.ெசா�கப��( வ.கி ) ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 12 க%ண� ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி ), ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 12 க%ண� 

ெத��? ெத' , 3.ெசா�க�ப�� (வ.கி),  ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& எ( 13 

சிவ5 ேகாவ6� ெத' , 4.ெசா�க�ப�� (வ.கி), ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& 

எ( 13 வட�� ெத' , 5.ெசா�க�ப�� (வ.கி), ெசா�க�ப�� (ஊ) வா%& 

எ( 13 காAதாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 இA8 ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 ப�ள��Hட?ெத' 

, 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 பஜைனமட� 

1வ8 ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 

பஜைனமட� 2 வ8 ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) 

வா%& எ( 1 �வாமி ராம கி'3ண5 ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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151 151 இA8 ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி கிழ�� அல� ெத�� 

ப�க� திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 ப��ெபா5 ேதவ% 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 மாம5ன5 

Oலி ேதவ% ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 1 

அ5ைன சாரதா ேதவ6 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

ப�தி, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 2 வ6ேவகானAத% ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 2 ேச%ம5 ெத' , 

3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 2 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 கைடவ 0தி ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 இA8 

ந&நிைலப�ள�H&த� 

�திய க��ட� 4 ம�S� 

5வ8 வ�� ைஅற ேம�� 

ப�தி கிழ�� அல�ேம�� 

ப�தி, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 காள�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 தி'வ�aவ% 

ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 3 ஊரா�சி 

ஒ5றிய அ]வல% ெத' , 4.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& 

3 ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�
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154 154 ;-o� 

8வ�கப�ள�ப�ள� வாச� 

அ'கி� ெத��� க��ட�, 

திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 3 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 

ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ;-o� 

8வ�கப�ள�ப�ள� வாச� 

அ'கி� ெத5ேம�� ந&� 

க��ட� கிழ�� அல� 

திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 பா?திமா ெத' , 

2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 க'பாநதி ேட� 

ேரா& , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 4 காAதி நக% 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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156 156 ;-o� 

8வ�கப�ள�ப�ள� வாச� 

அ'கி� ெத5கிழ�� 

க��ட�, திNHட�ர�

1.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 5 வடகாசி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 5 

க(ண5 ெத' , 3.ெசா�கப��( வ.கி ) திNHட�ர� (ஊ) வா%& எ( 5 

வ 0ர5 அழ�;?8ேகா5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 ஹNஜ5 

8வ�கப�ள�ேபாகந�_%

1.ேபாகந�_% ( வ.கி )ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 ரய6�ேவ காலன� , 

2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 ெச5பகந�_% , 

3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 ேதவ%ெத' , 

4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.1 இAதிராகாலன� , 

5.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.2 ஆசாN ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 பiசாய?8 hன�ய5 

க��ட�மனமகி: ம5ற� 

ேம�� க��ட� கிழ�� 

அல�ேபாகந�_%

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(. 2  

ப6�ைளயா%ேகாவ6� ெத' , 2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& எ(.2  ேபா-� ஆபt- ெத' , 3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) 

ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ(.2  ப�ள�Hட?ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி 

) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& எ( .2  ராேம-வர� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட�, �Aதேரச�ர�

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 3 வட��?ெத' , 

2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� ஒ�& 

க��ட�, �Aதேரச�ர�

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 4 காமராஜ% ெத' , 

2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 4 ெமய65 ேரா& , 

3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 8 மYனா�சி�ர� 

அ'Aததிய% ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 8 

ெமய65 ேரா& , 5.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 8 

இAதிரா காலன� ெத��?ெத' , 6.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& 8 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 இA8 ெதாட�கப�ள�ப6ளா� 

எ(.6 சLகனாேபN

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 5 சLகனேபN 

வட��?ெத' , 2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 5  

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& 6  ெத��?ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) 

வா%& 6  இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 பiசாய?8 hன�ய5 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 7வ8 

வ�� அைற சித�பராேபா◌ி

1.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7  சித�பரேபN 

ெத��?ெத' , 2.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7  

ந&?ெத' , 3.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7 

வட��ெத' , 4.ேபாகந�_% ( வ.கி ) ேபாகந�_% (ஊ) வா%& 7  

இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 இA8 

ெதாட�கப�ள�க�பேனN�8�

��

1.க�பேனN �8��� 1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1தைலயாN 

வட��?ெத', , 2.க�பேனN �8���1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 

1 ந&?ெத' , 3.க�பேனN �8��� 1  (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 

1இ�ல?தா% கிழ�� ந&?ெத' 1 , 4.க�பேனN �8��� 1 (வ.கி ) 

க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1�டைலமாடசாமி ேகாவ6� கீழ?ெத' , 

5.க�பேனN �8���1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 

1�டைலமாடசாமி ேகாவ6� ெத' , 6.க�பேனN �8���1 (வ.கி ) 

க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1ேதவ% சLக?8?ெத' , 7.க�பேனN 

�8���1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1ேதவ% ந&?ெத' , 

8.க�பேனN �8��� 1 (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 1ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 ஊரா�சி ஒ5றிய 

 ந&நிைலப�ள�1வ8 வ�� 

ம�S� 2வ8 வ�� ேம�� 

பா%?த8 

பாலஅ'ணாTசல�ர�

1.க�பேனN �8��� (வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2 அ'Aததிய% ெத' , 

2.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2ப�ள��Hட?ெத' , 

3.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2ந&?ெத' , 

4.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2 வட��?ெத' , 

5.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2வட��� காலன� , 

6.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2இராேம-வர� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊரா�சி ஒ5றிய 

 8வ�கப�ள�கிழ�� ப�தி - 

வலைச >

1.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 3அ'Aததிய% ெத' 1 , 

2.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 2ச�க�மா ேகாவ6� 

ெத' , 3.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 3ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 

2ப�ள�வாச� ெத' , 5.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 

2ேம�&?ெத' , 6.க�பேனN �8���1(வ.கி ) க�பேனN (ஊ) வா%& 

3ப6�ைளயா% ேகாவ6� வட��? ெத' , 7.க�பேனN �8���1(வ.கி ) 

க�பேனN (ஊ) வா%& 3வட�� காலன� 1 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166 '�மண6 

உய%நிைலப�ள�ெத�� 

ப�தி - �திய ம?திய 

க��ட� மLகளா�ர�

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 1 ேதவ% ெத' , 

2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 1 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 

1 ெத�� ெத' 1 , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

எ( 1 ெத�� ெத' 2 , 5.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) 

வா%& எ( 1 ெத�� ெத' 3 , 6.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� 

(ஊ) வா%& எ( 1 ெத�� ெத' 4 , 7.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& எ( 1 காலன� , 8.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& எ( 1 காமராஜ% �ர� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 '�மண6 

உய%நிைலப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

மLகளா�ர�

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 2 அ�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 2 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 2 

ச?8ணZHட?ெத' , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

2  மLகளா�ர� ேம_% ;த� ெத' , 5.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& 2 ப�ள��Hட?ெத' , 6.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& 2 ெத�� காலன� , 7.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) 

�8��� (ஊ) வா%& 2 பைடயாTசி காலன� , 8.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி 

) �8��� (ஊ) வா%& 2 வட�� காலன� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ;'கா 

ெதாட�கப�ள��8���

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 3அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& எ( 

4 காலன� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

எ( 3 ந&?ெத' , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

எ( 3 வட�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� அல� 

க�மாபTேசN

1.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 5 வட அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 2.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 5 

வட�� ெத' , 3.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 5  

ப�ள��Hட? ெத' , 4.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) வா%& 

5 மாதாேகாவ6� ெத' , 5.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) 

வா%& 6 கீழ காலன� ெத' , 6.க�பேனN �8��� 2 (வ.கி ) �8��� (ஊ) 

வா%& 6 இAதிரா காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊரா�சி ஒ5றிய ச;தாய 

நல�Hட�ேம�� 

பா%தத8கனகசபாபதிேபN

1.கனகசபாபதிேபN (வ.கி )க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 4 கனகசாபாபதி ேபN 

ப�ள��Hட ெத' , 2.கனகசபாபதிேபN (வ.கி )க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 4 

கனகசபாபதிேபN கீழ? ெத' , 3.கனகசபாபதிேபN (வ.கி )க�பேனN (ஊ) 

வா%& எ( 4 இAதிரா நிைனZ அNஜ5 காலன� , 4.கனகசபாபதிேபN (வ.கி 

) க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 3 ஓைடேமல? ெத' , 5.கனகசபாபதிேபN 

(வ.கி )க�பேனN (ஊ) வா%& எ( 3 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 1 ப�ள��Hட?ெத' , 

2.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 1 அ�ம5ேகாய6� 

ெத' , 3.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 1 ��ள�கார? 

ெத' , 4.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 2 ப6�ைளயா% 

ேகாய6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 2 ேபா-� ஆப6- 

ெத' , 2.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 2,3  ந&?ெத' , 

3.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ(  3 எ�.ஜி.ஆ% நக% , 

4.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& எ( 3 ெமய65ேரா& , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள��திய 

க��ட� ேம��ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 �8மைன கீழ?ெத' , 

2.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 ெமய65ேரா& , 

3.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 �8மைன ேமல? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஊரா�சி ஒ5றிய 

ெதாட�கப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப�தி, 

காசித%ம�

1.காசித%ம� ( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 ஓைட?ெத' , 2.காசித%ம� 

( வ.கி ), காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 ராஜி1 நக% , 3.காசித%ம� ( வ.கி ), 

காசித%ம� (ஊ) வா%& 4 தLக�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 கிL<ன�வ%- 

ெம�N��ேலச5 

ப�ள�ெத�� வ6L 

 ேம��ப�தி, �மAதா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 �மAதா�ர� ேரா& எ( 11 , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 காலன� வட�� வ6ைள ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 வடகாசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 கிL<ன�வ%- 

ெம�N��ேலச5 

ப�ள�ெத�� வ6L 

 கிழ��ப�தி, �மAதா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 வட�� ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 1ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& 

எ( 1 ப�ள��Hட� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 வட�� 

ெத' (ஆதிதிராவ6ட% ெத') , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 நகரா�சி ச;தாய 

அைற�மAதா�ர� 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 ந&?ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 1 ெத�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 g சLகரா 

ந&நிைலப�ள�ப6ராதான 

க��ட� கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 2  ;�டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 2  க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 2  ந&? ெத' , 4.கைடயந�_% 

(ந) வா%& எ( 2 ேரா& எ( 11 , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 

ேம�� ந&?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 g சLகரா 

ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட�,வட�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 2 ேகாபால கி'3ணசாமி ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 2 மி�டா ஆபt- ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 சLகரா 

ந&நிைலப�ள�ெத�� �திய 

 க��ட� கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 3 கி'3ணா�ர� ரய6�ேவ பtட% ேரா& , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& .3  �ள�ய�ப�� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 காAதி ஆர�பப�ள�பைழய 

க��ட� கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 ப�ள��Hட� ெத��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 ப�ள��Hட� வட�� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 நகரா�சி ச;தாய 

அைறகி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 ப�ள��Hட? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 5 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& 5 

ெத5வட� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 காAதி ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� >வட�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 1 திலக% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 3 கிழ�� மல�பா�ைட ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

184 184 காAதி ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� >ெ◌த�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 5 ந&? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� வட�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 ேபTசிய�ம5ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 5 13� ெத' (அ'Aததிய% ெத') , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� வட��ப�தி, 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 ேரா& எ( 11 , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 33  ைவராவ6 ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 

நா5கா� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 ம'கா� ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 ெகாv�� ெச�� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ெத�� ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 33 ேம�� மல� பா�ைட? ெத' கதZ எ( 

ஒ�ைறபைட வாNயாக , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�8வ8 

வ�� அைற ெத�� அல� 

கிழ�� ப�தி கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 33 ேம�� மல� பா�ைட? ெத' கதZ எ( 

இர�ைட பைடவாNயாக , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ர�மான�யா�ர� வட�� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ேவதிய6ய� 

ஆRZHட� �8�க��ட�, 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ஜாமியா ெத5வட� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 உம% அலி ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 32 ைபஜ0� அ5வ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ெமய65 ப6ளா� 

ேம��ப�தி கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 32 காய6ேதமி�ல? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 32 ெம�கா ப�ள�? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 32 

அ�அமY5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 78 of 135



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ெமய65 ப6ளா� 

கிழ�� ப�தி கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 3 வ.உ.சி. ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� வட�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத�� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 இர(டா� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ேவளா(

ைம?8ைற க��ட� 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 3வ8 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 4வ8 ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 5வ8 ெத'(கீ:) , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ெபாறிய6ய� ப6NZ 

ப�தி கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 5வ8 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 6வ8 ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ரwமான�யா�ர� 6வ8 ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ��ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 4 பாரதியா% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 4 கி'3ணா�ர� J5றா� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 அர� ஆ(க� 

ேம�நிைலப�ள�H&த� 

�தியக��ட� 11வ8 வ�� 

அைற >ெத�� ப�தி வட�� 

அல� கைடயந�_ா்

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ேரா& எ( 11 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 அர� ெப(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� 10 ப6 வ�� 

ம?தியப�தி,  கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 க'பசாமி ேகாவ6� வட�� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 33 மகாராஜா�ர� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 அர� ெப(க� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� 10 சி வ�� கிழ�� 

ப�க� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ர�மான�யா�ர�  ேம�� பாக� , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 32 ர�மான�யா�ர� ெத�� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198 அர� ெப(க� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி >வட�� அல� 9வ8 

ப6◌ா◌ிZ கைடயந�_ா்

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 4  ெவறிய5 ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 ெசவ� வ6ைள ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  2வ8 ெத' (ேசைனய% ெத') , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 அர� மகள�% 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

ப�க� >- கிழ�� ப�தி 

(வாச]�� ேம� �ற�) 

 கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 27 ேரா& எ( 11 , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 29 �Aதர? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29 

�ள�ய;��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29 ேப�ைட ந&? 

ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 18 அRயா�ர� ந&?ெத' , 

6.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 20 அRயா�ர� ெத��? ெத' , 

7.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 20 பஜா% ேரா& , 8.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 20 �8? ெத' , 9.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 20 

அ�ட��ள� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 அர� மகள�% 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

 ப�க� ம?திய க��ட� 

ம?திய அைற கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந)  வா.எ(.18 மகள�% ேம�நிைலப�ள� வட��?ெத' 

, 2.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 மகள�% ேம� நிைலப�ள� ெத��? 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 பt%;க�ம8 ைத�கா ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 ப�கீ% ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ(.18 அRயா�ர� வட��? ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 

அRயா�ர� ந&?ெத' , 7.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.18 அRயா�ர� 

ெத��? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ர?னா 8வ�கப�ள�பைழய 

கிழ�� க��ட� 

 ;?8கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 வட�� வ6ைள 2� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 வட�� வ6ைள ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  ெத�� வ6ைள ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  ;?தார�ம5 ேகாவ6� 

ெத5வட�ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6  ேபாK- ேடஷ5 

ேமல?ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 6 ஒைட?ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 ர?னா  8வ�கப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

;?8கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 6 �டைலமாட5 ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 6 ப�ள��Hட� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 7 ப�ள��Hட� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ர?னா 8வ�கப�ள�பைழய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

;?8கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ப�ள��Hட� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 வட�� வாT ெச�வ6ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ர?னா 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� - ெத��ப�தி 

;?8கி'3ணா�ர�,கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ஜவக% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 7 வட�� வ6ைள? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ெத�� 

வ6ைள? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 �டைலமாட5 ேகாவ6� 

ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 7 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத5வட� 

ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 6 ேபாK- -ேடச5 ேம��?ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ெத��ப6NZ 

;?8கி'3ணா�ர�,கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 ப'?தி வ6ைள? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 9 வட��? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� வட�� ப6NZ 

;?8கி'3ணா�ர�,கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 சிAதாமதா% ப�ள�வாச� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 உலகா 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

வட�� ப6NZ 

;?8கி'3ணா�ர�.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 ஐவக% ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 9 ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

 ;?8கி'3ணா�ர�.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 9 ெத��? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 11 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத��? ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 உலகா 

ேம�நிைலப�ள�ேம�� 

�திய க��ட� ெத�� ப�தி 

கி'3ணா�ர�

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 ;?தார�ம5 ேகாவ6� ெத5வட� ெத' 

, 2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 ெபNய ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 8 சிAதாமத% ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 அர� மகள�◌ா◌் 

ேம�நிைலப�ள�ப6ளா� ப6 

ம?திய ப�தி 10வ8 வ�� 

அைற கைடயந�_ா்

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 8 நா�டா(ைம ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ேப�ைட ;-K� 

ேம�நிைலப�ள�ேம�� 

ப�தி அைற எ(.1, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 ேரா& எ( 11 , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 29 ந?த& ப�ள�வாச� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 

காத%ைமத05 ப�ள�வாச� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 ேரா& 

எ( 11 (மதினா நக% ;த� ெத') , 5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 

மதினா நக% 2வ8 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ேப�ைட ;-K� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 11ஏப6 

 ப6NZகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 3வ8 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 4 வ8 ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 5 வ8 ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 6 வ8 ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 7வ8 ெத' , 

6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 29 மதினா நக% 8 வ8 ெத' , 99.அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ேப�ைட ;-K� 

8வ�கப�ள�ேம�� அல� 

 ெத�� ப�தி ேப�ைட 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 31அழ� ம�தண5 ெத5வட� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 �ள�ய ;��? ெத' , 3.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 28 ேப�ைட ெத5வட� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 நகரா�சி 

 ந&நிைலப�ள�ேம��ப�தி 

 ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29  காத%ைமத05 ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 29 �ள�ய ;��?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 நகரா�சி 

 ந&நிைலப�ள�கிழ��ப�தி

 >ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 ந?த& ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 மல�பா�ைட ேரா& , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

216 216 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� ேப�ைட 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 ந?த& ப�ள�வாச� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_%  (ந) வா.எ( 31 காத% ைமத05 ப�ள�வாச� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 31 ேப�ைட ப�ள��Hட� ெத5 வட� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�ெமய65 

க��ட� 8 வ�� அைற 

ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 31 ந?த& ப�ள�வாச� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 நகரா�சி 

 ந&நிைலப�ள�கிழ�� 

அல� வட�� க��ட� , 

ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 �8மைன வட�� ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா%& 28  �8மைன ெத�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 

�8மைன கிழ�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� ம?திய ப�தி 

கிழ�� அல� >ேப�ைட 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 அழ� ம�தன5 கிழேம� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& 28 ேப�ைட ப�ள��Hட� ெத5வட� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) சAைத ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� ப�தி 

ேப�ைட கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ைர-மி� வட�� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ைர-மி� வட��? ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ைர-மி� ெத�� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 30 ெசRய8 ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 �P% �திய 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 டா�ட% அ�ேப?கா% ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 ;ப6டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 ;ப6டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத�� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 �P% �திய 

ந&நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 �P% ப�ள��Hட� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 ெத5 வட� ெத' , 3.கைடயந�_% 

(ந) வா%& எ( 17 பஜா% ேரா& , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 17 

இர(டா� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223 இதய?8� இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� ெத�� ப6NZ 

கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.15 பர�ராம�ர� வட��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 இதய?8� இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� வட�� அல� 

கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ(.15 பர�ராம�ர� ெத��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஹிதாய?8� >இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி >கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11ப6�ைளயா% ேகாவ6� வட��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 ெப'மா� ேகாவ6� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 ெப'மா� ேகாவ6� ெத5வட� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத5வட� ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 பஜா% ேரா& , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஹிதாய?8� இ-லா� 

ெதாட�கப�ள�கிைள 

க��ட� வட�� ப�தி 

இ�பா� நக% கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 அ�லி Jப5 கிழ�� வட�� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 அ�லி Jப5 கிழ�� வட�� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 கலAத% ம-தா5 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227 ஹிதாய?8� >இ-லா� 

ெதாட�கப�ள�கிைள 

க��ட� ெத�� ப�தி 

இ�பா� நக% கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 ஆசா? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 13 ஆமினா� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 ஆலி�ஷா 

ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 இ�பா� ந&?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஹிதாய?8� இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

அைற >கைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 12 க�வ?8 நாயக� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 13 காய6ேத மி�ல? ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஹிதாய?8� >இ-லா� 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 12 இராசாலியா�ர� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 தா'-லா� 

8வ�கப�ள�பைழய 

க��ட� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 14 அ�லி Jப5 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231 இA8 ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� - ெத�� அல� 

மாவ��கா� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 10 ெத�� வ6ைள? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 10 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 10 நா�டா(ைம ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 10 

பாரதியா% ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 10 காள�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத5வட� ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 பஜா% ேரா& , 

7.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 11 பஜா%ேரா& 1 , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 இA8 ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� - வட�� ப6NZ 

மாவ��கா� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 10 ப�ள�வாச� கிழேம�ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 10 ப�ள�வாச� ெத5வட� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 10 வ.உ.சி.ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 10 தAைத ெபNயா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 நகரா�சி அLக5வா� 

ைமய�வ&க% ச;தாய 

நல�Hட� அ'கி� 

 மாவ��கா� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 11 சிAதாமதா% ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 11 ஓைட?ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 11 தAைத ெபNயா% ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 

11 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

234 234 தா'-லா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப�தி 

ெத�� ப6NZகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 12 பஜா% ேரா& , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 12 க�வ?8 நாயக� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 

இ�பா� வட��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 15 பர�ராம�ர� 

வட�� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 தா'-லா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப�தி 

வட��ப6NZகைடயந�_%.

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 13 இ�பா� ெத��?ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 14 க�வ?8 நாயக� ச5னதி ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 கலAத% ம-தா5 ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 தா'-ஸலா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம��ப�தி 

ெத��ப6NZகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 கலAத% ம-தா5 ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 12 இராசாலியா�ர�  ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 தா'-ஸலா� 

ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ேம��ப�தி 

வட��ப6NZ கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 13 அ�லி Jப5 ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - கிழ��ப�தி, 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 கலAத% ப�ள�வாச� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 அ�ட��ள� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�11வ8 எ 

வ�� அைற ெத�� 

க��ட� ேம�� ப�தி 

 கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 ெபNய ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 20 ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�ஒ5பதா� 

வ�� ம?திய 

க��ட�,வட��ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 16 �8? ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 ம�8 ைத�கா 

ேம�நிைலப�ள�12வ8 

வ�� அைற � ப6◌ா◌ிZ 

ந&� க��ட� ெத�� 

ப�திகைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 16 பஜா% ேரா& , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 16 இர(டா� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 16 

அ�லி Jப5 ெத5 வட� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 19 

ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ேசைன?தைலவ% 

ச;தாயக�வ6 கமி�� 

8வ�கப�ள�ேம�� ப�க� 

ேமல� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 கNய மாண6�க ெப'மா� ேகாவ6� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ேசைன?தைலவ% 

ச;தாயக�வ6 கமி�� 

8வ�கப�ள�கிழ�� ப�க� 

ேமல� கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 ெத�� ரத வ 0தி , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 27 ப�ள��Hட� வட�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 

பஜைன மட� ெத5 வட� ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 26 

காமா�சிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

244 244 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�வட��ப6NZ

 ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 க��வ6நாயக% ேகாவ6� ெத5வட� ெத' 

, 3.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� 

ெத5வட�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�3 ம�S� 

4வ8 வ�� அைற ெத�� 

ப�தி ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத5வட� 

ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) வா%&  26 மல� பா�ைட ேரா& , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& 26 க�� வ6நாயக% ேகாவ6� ெத5வட� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�வட�� ப6NZ 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 மாதாL ேகாவ6� வட��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 ேகா�ைட மAைத ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 மாதாL ேகாவ6� ெத��  ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�ெத�� ப6NZ 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 க�� வ6நாயக% ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 24 ப(ெபாழி ேரா& , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 26 வட�க?திய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 ேமலபாைளய� இA8 

ந&நிைலப�ள�6வ8 வ�� 

 அைற வட�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 ந&?ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 22 கீழபாைளய� ெத5வட� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 23 க�லக நா�ய�ம5 ேகாவ6� வட��? ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  க�லக நா�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத��? ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  கீழபாைளய� 

ெத5வட� ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  நாடா% கீழ?ெத' 

, 7.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  ேவத� ேகாவ6� ேம��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அ'�மி� ேவLகடா 

8வ�கப�ள�ேமல�கைடயந

�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 23  வட��? ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 24 மாNய�ம5 ேகாவ6� ேம��? ெத' , 3.கைடயந�_% 

(ந) வா%& எ( 24 கடகாK-வர ேகாவ6� வட��? ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 கி'3ணா 

ந&நிைலப�ள�கிழ�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& 25 பZ(& ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& 25 பZ(� கிழ�� ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ(. 25 

மல�பா�ைட ேரா& , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& 25 ப(ெபாழி ேரா& , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ(. 25 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� ெத' , 

6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 ப(ெபாழி ேரா& , 7.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 27 பZ(& ெத' , 8.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 27 பZ(� 

கிழ�� ெத' , 9.கைடயந�_% (ந) வா.எ(. 27 ேதர� ெத5வட� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251 கி'3ணா 

ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட� ;த� ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட�  2ஆ� ெத' , 

3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட� 3ஆ� ெத' , 

4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 ப�ள��Hட� ெத5வட� 4ஆ� ெத' , 

5.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத5வட� ;த� 

ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத5வட� 

2ஆ� ெத' , 7.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� 

ெத5வட� 3ஆ� ெத' , 8.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 

ேகாவ6� ெத5வட�  4ஆ� ெத' , 9.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 

கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 1ஆ� சA8 , 10.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 

23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 2ஆ� சA8 , 11.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 3ஆ� சA8 , 12.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 4ஆ� சA8 , 

13.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 5ஆ� சA8 

, 14.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 23 கி'3ண5 ேகாவ6� ேம�� 6ஆ� 

சA8 , 15.கைடயந�_% (ந) பஜைனமட� ெத5வட� ெத' , 

16.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 25 க�பக �Aதர வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

17.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 25 வட��? ெத' , 18.கைடயந�_% (ந) 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

252 252 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 மாNய�ம5 ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 க(ணா% ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 22 க(ணா% ெத' 1 , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 

இAதிரா நக% 1 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 நகரா�சி 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ�� ப�க� 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 இAதிரா நக% ெத' எ(  2 , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 இAதிரா நக% ெத' எ( 3 , 

3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 22 இAதிரா நக% ெத' எ( 4 , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 �.�.�.ஏ. 

8வ�கப�ள�வட�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21கி'3ண5 ேகாவ6� வட��? ெத' , 

2.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� 1� 

ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� வட�� 

2 � ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� 

ச5னதி ெத' , 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 கி'3ண5 ேகாவ6� 

கிழேம� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Üô¢ô¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

255 255 �.�.�.ஏ. 

8வ�கப�ள�ெத�� ப�தி 

ேமல�கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 ந&?ெத' , 2.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 21 ந&?ெத' ;த� சA8 , 3.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 

21 ந&?ெத'  2� சA8 , 4.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 8 ஆ� ெத' 

, 5.கைடயந�_% (ந) வா%& எ( 21 ெத��? ெத' , 6.கைடயந�_% (ந) 

வா%& எ( 21 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத5வட� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 மைனகாவல5 

8வ�கப�ள�வட�� ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 21 மல�பா�ைட ேரா& , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 21 ேவதேகாவ6� ேமல? ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 

22 ேவத� ேகாவ6� வட��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 22 

ேவத�ேகாவ6� ெத��? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 மைனகாவல5 

8வ�கப�ள�ெத�� ப�தி 

கைடயந�_%

1.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 22 நாடா% ெத��? ெத' , 2.கைடயந�_% 

(ந) வா.எ( 22 மாNய�ம5 ேகாவ6� ச5னதி ெத' , 3.கைடயந�_% (ந) 

வா.எ( 22 ஆதிதிராவ6ட% ெத��? ெத' , 4.கைடயந�_% (ந) வா.எ( 

22 ேரா& எ( 11 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 gைகலாச 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட�, இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 இAதிரா காலன� வடப�தி 

, 2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 வா�ட% ேடL� ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ(2 ச?8ணZ Hட?ெத' , 

4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 இAதிராகாலன� ெத�� 

ெத' , 5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ேவளா% ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 gைகலாச 

ந&நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ெத�� ப�தி 

ைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 நாH% ஆ(டவ% ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ெமய65ேரா& , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2வாெனாலி நிைலய?ெத' 

, 4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2நாடா% ெத' , 

5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ேசைன;தலியா%ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260 gைகலாச 

ந&நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 வ�aவ% ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 வாெனாலி நிைலய?ெத' 

, 3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 ;தலியா%ெத' , 

4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 2 எ�.எ�. ப�ள� எதி%�ற� 

, 5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 பா�ப(ைண?ெத' , 

6.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 யாதவ% ெத' , 

7.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 எ.ஆ%.எ-. ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 g மYனா�சி �Aதர� ப6�ைள 

நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 அ�ம5ேகாவ6� ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3கமலாப6ர- ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 ப6ராiசி 

ப�ள��Hட?ெத' , 4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 3 

ப�ள�வாச� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

262 262 மYனா�சி �Aதர�ப6�ைள 

நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய க��ட�, கிழ��ப�தி, 

இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 காமராe�ர� ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 நாடா%ச;தாய? ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 அ�ம5 ேகாவ6�ெத' , 

4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 நாடா%ச;தாயஎதி%�ற 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 மYனா�சி �Aதர�ப6�ைள 

நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�10வ8 

அைற இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 ேதவ% ெத' , 

2.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 ஜ- க�பன� ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 ஆதிதிராவ6ட% காலன� 

வா�ட% ேடL� ெத' , 4.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 

ச?8ணZ Hட? ெத' , 5.இைடகா� (வ.கி ) நய6னாகர� (ஊ) வா.எ( 4 

அ'Aததிய% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

264 264 மYனா�சி �Aதர� நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

க��ட� >வட�� ப�தி, 

இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 1 பா%வதிய�ம5 ேகாய6�  

ெத' , 2.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 1 ச%T ெத' , 

3.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 1 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத', 

, 4.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& .2 யாதவ% வட��? ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 மYனா�சி �Aதர� நிைனZ 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

�திய க��ட� ேம�� ப�தி 

இைடகா�

1.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 2 ந&? ெத', , 2.இைடகா� 

(ஊ) வா%& 2 ெத�� ெத' , 3.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 3 

கைரயாள% ெத', , 4.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&  3 ஏ. 

ஆ%.எ-. ெத' , 5.இைடகா� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& 3 

பைடயாTசி ெத', , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 மYனா�சி �Aதர� ப6�ைள 

நிைனZ ேம�நிைலப�ள� 

10 � வ�� ஆ ப6NZம?திய 

க��ட�, ெத��ப�தி, 

 இைடகா�

1.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� 

ெத' , 2.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& எ( 4 

;?8ராமலிLக? ேதவ% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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267 267 மYனா�சி �Aதர� ப6�ைள 

நிைனZ ேம�நிைலப�ள� 

12 � வ�� ஆ ப6NZ 

ெத��ப�தி,  இைடகா�

1.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 அ(ணாநக% காலன� 

ெத' , 2.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 நாடா% 

ஊ%மட? ெத' , 3.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%& எ( 4 

ெத��? ெத' , 4.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 

ேதவ% ெத' , 5.நய6னாரகர� (வ.கி ) இைடகா� (ஊ) வா%&எ( 4 

சம?8வ�ர� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 இA8 

8வ�கப�ள�வட��ப6NZ 

ேம�� ப�தி நய6னாரகர�

1.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1 ெப'மா�ேகாவ6� ெத' 

, 2.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1மAைதெத' , 

3.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1பா�கிய வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 இA8 8வ�கப�ள�ெத�� 

ப�தி கிழ�� அல� 

நய6னாரகர�

1.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1யாதவ% ெத' , 

2.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1 ச?8ணZHட?ெத' , 

3.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1ேசைன வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 4.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 

1ேசைனய% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

270 270 இA8 

8வ�கப�ள�ெத��ப�க� 

நய6னாரகர�.

1.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1காள�ய�ம5ேகாவ6� 

ெத' , 2.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1 ந&?ெத' , 

3.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1ஈ-வN அ�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 4.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 1அ'Aததிய%  

காலன� , 5.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 

வ�ள�ய�மா��ர� அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 6.நய6னாகர� ( வ.கி ), 

நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 வ�ள�ய�மா��ர� ந&?ெத' , 7.நய6னாகர� ( 

வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 வ�ள�ய�மா��ர� ச%Tெத' , 

8.நய6னாகர� ( வ.கி ), நய6னாகர� (ஊ) வா%& 2 ம'தப�ர� , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - ெத�� ப�தி, 

சிவராமேப�ைட.

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 

1அ�ம5ேகாவ6� ெத', , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) 

வா%& எ( 1 தி'மைல�ெகாvA8 வ6நாயக% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

272 272 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - ம?திய ப�தி, 

சிவராமேப�ைட.

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 2 

ச?8ணZ�Hட?ெத' , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) 

வா%& எ( 2 ேசைனய% ஊ%Tசாவ�?ெத' , 3.ெகா���றிTசி (வ,கி ), 

ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 2 ெத��?ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 இA8 

ந&நிைலப�ள�கிழ��ப�தி 

சிவராமேப�ைட

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 2 

,கி'3ண5ேகாவ6� ந�லமாட5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி 

), ெகா���றிTசி (ஊ) ,வா%& எ( 3 அ'Aததிய% ெத' , 3.ெகா���றிTசி 

(வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 3 ேசைனய% ஊ%Tசாவ� ெத' , 

4.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 3 ப��க� ெத' 

, 5.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 3 த(ண 0% 

ெதா��?ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

274 274 இA8 ந&நிைலப�ள�ேம�� 

க��ட� - வட�� ப�தி 

சிவராமேப�ைட

1.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 4 வடகாசி 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ெகா���றிTசி (வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) 

வா%& எ( 4 பா%வதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ெகா���றிTசி (வ,கி ), 

ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 4 பா�ப(ைண?ெத' , 4.ெகா���றிTசி 

(வ,கி ), ெகா���றிTசி (ஊ) வா%& எ( 4 பா�ப(ைண? ெத��? ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அர� ஆர�பப�ள�ேம�� 

ப�தி அகர�க�&

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ(.10 ெத' எ(2  ெபNயா% காலன� , 

2.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-14 ெத'எ(1 மைலயா5 ெத' , 3.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா%& எ( 14 ெத'எ(.1 மா%கிேர� மாதா ேகாவ6� ெத' , 

4.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 14 ெத' எ( 1அகர�க�& ெமய65ேரா& , 

5.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-14  ெத' எ( 2 வட��?ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

276 276 அர� ஆர�பப�ள�கிழ�� 

ப�தி அகர�க�&

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ( 1மா%�ெர� மாதா ேகாவ6� 

ெத' , 2.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ(2 ெமய65ேரா& 

அகர�க�& , 3.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& எ( 15 ெத' எ( 2  

எ-.ேக.�.ஆ%. நக% ஆR��� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� >அனAத�ர�

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெத' எ(-1  ேதசிய நக% அனAத�ர� , 

2.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெத' எ(-1 ெமய65 ேரா& அனAத�ர� , 

3.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ(-12 ெத' எ(-1 அ'Aததிய% ெத' , 

4.ஆR���  சி.(ஊ) வா%& எ(-12 ெத' எ(-1   கி'3ண5 ேகாவ6� 

ெத' , 5.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-13 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 

6.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-13 ராம% ேகாவ6� ெத' , 7.ஆR��� சி.(ஊ) 

வா.எ(-13 பா�ப(ைண? ெத' , 8.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-13 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

278 278 �ன�த அ'ளானAத% 

உய%நிைலப�ள�வட�� 

க��ட� சாகாயா அ(ைண 

அைற கிழ�� 

ப�திஅகர�க�&

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ( 12 மா%கிேர� ேகாவ6� ெத' 2 , 2.ஆR��� 

சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத' எ( 3 ெமய65 ேரா& அகர�க�& , 

3.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 1  ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' 1 , 

4.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 11  ��� நக%, ஆR��� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 �ன�த அ'ளானAத% 

உய%நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� - ேம��ப�தி, 

அகர�க�&

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 11 ெத' எ( 1 அ�ேப?கா% நக% , 

2.ஆR��� சி.(ஊ) வா%& எ( 11 ெத' எ( 2 கி'3ண5 ேகாவ6� 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 அர� 8வ�கப�ள�ம?திய 

அல� ஆR���

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 ேபTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஆR���  

சி.(ஊ) வா.எ(-10 காள�ய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ஆR��� சி.(ஊ) 

வா.எ(-10 ேகாதவ%ம�ர� , 4.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-10 M.G.R. காலன� 

, 5.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத' எ(-4  ேபTசிய�ம5ேகாவ6�ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

281 281 அர� 8வ�கப�ள�ேம�� 

ப�க�ஆR��� .

1.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத' எ(-1  சிவ5ேகாவ6� வட��ெத' , 

2.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத' எ(-2  அ(ணா கைலயரLக� ெத'  

, 3.ஆR��� சி.ஊ வா.எ( 5 ெத' எ( 3 சிவ5ேகாவ6�ெத' , 

4.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ( 5 ெத' எ( 4 ெச�க�ப6�ைளயா% 

ேகாவ6�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� >ெத��ப6NZ 

ஆR���

1.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ( 6 ெத' எ( 1 

ெத��ெச�க�ப6�ைளயா%ேகாவ6� ெத' , 2.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 

ெத' எ(-2  ெமய65ேரா& வட��ப�தி , 3.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-6 

ெத' எ(-3  ெமய65ேரா&ெத�� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 அர� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� >ெத��ப6NZ 

ஆR���

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-1 ஓைட?ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-2 ம(டகப�ெத'(வட��) , 3.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-4 ம(டகப�?ெத'(ெத��) , 4.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-

4 ேமல�கிராம� , 5.ஆR��� சி.ஊ வா.எ( 7 ேமலகாமா�சி அ�ம5 

ேகாவ6�ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 111 of 135
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221   கைடயந�� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

284 284 அர� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� வட��ப�தி 

ஆR���

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத'எ(-1�ேடா5 ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-2 ெமய65ேரா& , 3.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-

7 ெத' எ(-3 ப��க�ெத' , 4.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-4  

கீழகாமா�சிய�ம5ேகாவ6�ெத' , 5.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-7 ெத' 

எ(-5 ேசைனவ6நாயக%ேகாவ6�ெத' , 6.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ( 7 

ெத' எ( 6 ெமய65ேரா& (அர� ம'?8வமைன எதி%) , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� கிழ��ப�தி 

ஆR���.

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-3 கி'3ண5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா.எ(-3 அழ� நாTசிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ஆR��� (சி.ஊ) 

வா.எ(-3 சா-?தா5 ேகாவ6�  வட�� ெத' , 4.ஆR��� (சி.ஊ) 

வா.எ(-4 சா-தா5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ப6ரதான 

க��ட� ேம�� ப6NZ 

வட��ப�தி ஆR���.

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா.எ(-3 அNசி� கைட? ெத' , 2.ஆR��� (சி.ஊ) 

வா.எ(-3 ேமல காமா�சிய�ம5 ேகாவ6� வட��? ெத' , 3.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா%& எ( 10 உTசி ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

287 287 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ேம��ப6N

Z ப6ரதான க��ட� ஆR���

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-1  வட��? ெத' , 2.ஆR��� சி.(ஊ) வா. 

எ( 1 கி'3ண5 ேகாய6� ெத' வட��   , 3.ஆR���  சி.(ஊ) 

வா.எ(-1 கி'3ண5 ேகாய6� ெத' ெத�� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 அர� ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� >ெத��ப6NZ 

கிழ��ப�திஆR���

1.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ( 2 ெபNயநாயக� ேகாய6� ெத' ெத�� , 

2.ஆR���  சி.(ஊ) வா.எ(-2 சா-?தா5 ேகாவ6� ெத' (வட��) , 

3.ஆR��� சி.(ஊ) வா.எ(-2 சா-?தா5 ேகாய6� ெத' (ெத��) , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 அர� 

ந&நிைலப�ள��8�க��ட� 

 க�ப6ள�

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 8 ெத'எ( 1 வட��? ெத' , 2.ஆR��� 

(சி.ஊ) வா%& 8 ெத'எ( 2  ந&?ெத' , 3.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 8 

ெத' எ( 3 ஈ-வN அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 4.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 

 9 ெத' எ( 1 ெமய65 ேரா& க�ப6ள� , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 அர� 

ந&நிைலப�ள��8�க��ட� -

 ேம��ப�தி க�ப6ள�

1.ஆR��� (சி.ஊ) வா%&  9 ெத' எ( 2 யாதவ% ெத', ஆR��� , 

2.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 3 ெத��?ெத',ஆR��� , 

3.ஆR��� (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 3 க�ப6ள� காலன� , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

291 291 அர� 

ெதாட�கப�ள�ம�&சி5னா5

 ெபாRைக

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 1  ெத' எ(-1 அ'Aததிய% ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-2 வடகாசி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-3  

ப6�ைளயா%  ேகாவ6� ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ( 4  

ெத' எ( 4 ந&?ெத' சா�பவ%வடகைர  , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) 

வா.எ( 5 ெத' எ( 5  அ�ம5 ேகாய6� ெத'  , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 அர� ெதாட�கப�ள�வட�� 

ப6NZ - ம?தியப�தி 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-6  அ'ைம நாயக� ெத' 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 அர� ெதாட�கப�ள� 

ேம��ப�தி  கிழ��  

;கமாக சா�பவ% வடகைர 

கீv%

1.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா.எ( 2 ெத' எ( 1 வட�� ரதவ 0தி வட 

பாக� , 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-7  

ைவ?தியலிLக� ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-1 ெத' எ(-

8  வால5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

294 294 அர� ெதாட�கப�ள�ெத�� 

க��ட� ேம��ப�தி 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-2 �ள�ய�ப��? ெத'  , 

2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-4 வட�க?தி அ�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 2 அ�ைணAத 

ெப'மா� ேகாவ6� ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர ( சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' 

எ(-3 மாiேசாைல? ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

ப�தி ேம��ப6NZ, சா�பவ% 

வடகைர கீz%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-5 த(ண 0% கிண�S? 

ெத' , 2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-6   �S��? 

ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-7  

ச5ைனய5ப��? ெத'  , 4.சா�பவ%வடகைர  சி.ஊ வா.எ( 2 ெத' 

எ( 8  ��றால� ெத' , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' 

எ(-9  �ைலயேநN சாைல வட பாக�  , 6.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) 

வா.எ( 2  ெப?த ெப'மா� ெத' ெத5 பாக� , 7.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா.எ(-3 ெப?த ெப'மா� ெத'  வட பாக� , 99.அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

296 296 அLக5வா� ைமய�சா�பவ% 

வடகைர கீz%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 3 �ைபதா ெத' , 2.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா.எ(-4  ெவ�ள�ேகா�ைடய5 ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா.எ(-4 ெத' எ(-4  ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-1  ெகா�� மாடசாமி 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-4 ெச�க�� கிண�S? ெத'  , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-4 �டைல மாட5 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 அர� 8வ�கப�ள�ெத�� 

க��ட� ெத�� ப6NZ 

சா�பவ% வடகைர கீv%

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ப�ள�வாச� ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத�� யாதவ% ெத' , 99.அய�நா& 

வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

299 299 �ழAைத வளா்Tசி தி�ட� 

அLக5வா� ைமய�ம?திய 

கிழ�� அல� சா�பவ% 

வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-2  ெத' எ(-6 �ைலயேநN சாைல  

, 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-2 ெத' எ(-7 சி5னைவரவ5 

கீழ?ெத',  , 3.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ). வா. எ( 2 ெத' எ( 8  

அ�ம5 ேகாவ6�கீழ?ெத', , 4.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ( 2 ெத' 

எ( 1 சி5ன ைவரவ5ெத',  , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ( 3 

ெத' எ( 2 ெப?தெப'மா� ெத', , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 அர� 8வ�கப�ள�ேம�� 

�திய க��ட� சா�பவ% 

வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14 ெத'எ(-1 இராமசாமி ேகாவ6� 

ெத', , 2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-14 ெத' எ(-2  ந&?ெத', , 

3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14 ெத' எ(-3  ச%T ெத', , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14  ெத' எ(-4 ெதRவநாயக� ெத', 

, 5.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ). வா.எ(-14  ெத' எ(-5 தி'.வ6.க. ெத', , 

6.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-14  ெத' எ(.-6 8]�கா(�?ெத',  

, 7.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(.14 ெத' எ(.7 வட��ரதவ 0தி 

ெத5பாக� ,  , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

301 301 அர� 

ேம�நிைலப�ள�ெத�� 

க��ட� . ேம�� ப6NZ 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-5 ஆசாN ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' 

, 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ெத�� ரத வ 0தி , 

3.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-5 பா%வதிய�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ராமசாமி ேகாவ6� ெத�� ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-5 ராமசாமி ேகாவ6� ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-10 ேசைனய% கீழ? ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-4  ப�ட5 ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-5  ;�லி மாட5 

ேகாவ6� ெத' , 9.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-7   

அ�ம5 ேகாவ6�  ெத�� ெத'   , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

302 302 அர� 

ேம�நிைலப�ள�வட�� 

ப�தி சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 கி'3ண5 ெத'  வட�� , 

3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 ெத' எ( 8 கி'3ண5  ெத' 

ெத�� , 4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-11 வா�ட% ேடL� ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-11 கி'3ண5ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-11 ஊ%T சாவ� ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெர�ைட?  ெத�� ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-12 ெர�ைட? ெத' , 99.அய�நா& 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

303 303 அர� ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 6 இAதிரா காலன� , 

2.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 6 ப?திரகாள�ய�ம5 ேகாவ6� 

ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 6 ச%T ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 7 சாைல? ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( ,8 கிறி-தவ% ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ப�ட5 ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ேசா�ைடய5 ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எண 12 அைர?ெத' , 

9.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( ,12 ம��சி5னா5 ெபாRைக ேரா& 

, 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

304 304 அர� ேம�நிைலப�ள��திய 

க��ட� ம?திய ப�தி 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 12 ெத��?ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ேமலரதவ 0தி , 

3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 பா� ப(ைண? ெத' , 

4.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 13அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 

5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 Nச%வாய% ெத' , 

6.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எ( 13 யாத1 ெத' , 

7.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா%& எ( 13 கி'3ணேகாவ6� ெத' , 

8.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா%& எண 13 ந&?ெத' , 9.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா%& எ( 13 இ�ல�ப6�ைள? ெத' , 10.சா�பவ%வடகைர 

சி.(ஊ) வா%& எ( 13 ந�ப6யா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� வட�� ப�தி 

சா�பவ%வடகைர ேம_%

1.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-7  ேவலா<த�ர� ேரா& , 

2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-8  வட�� அ�ரஹார� 

ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-9  அ�ரஹார� 

கீழ? ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர  சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-10  ெத�� 

அ�ரஹார� ெத' , 5.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-6 ெத'எ(-11  

வ6Aத5 ேகா�ைட , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

306 306 அர� 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� கிழ��ப6NZ 

ம?தியப�தி வட�� 

சா�பவ% வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத'எ(-1  சாைல  வ6நாயக% 

ேகாவ6� ெத' , 2.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத' எ(-2   

ஆசாNமா%  ெத' , 3.சா�பவ%வடகைர சி.(ஊ) வா.எ(-7 ெத'எ(-3  

மாதாL ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307 அர� 

8வ�கப�ள�ெத��ப�தி 

பைழய க��ட� சா�பவ% 

வடகைர ேம_%

1.சா�பவ%வடகைர (சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-1  , 2.சா�பவ%வடகைர 

(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-2  , 3.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 

ெத'எ(-3  , 4.சா�பவ%வடகைர (சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-4  , 

5.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-5  , 6.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) 

வா.எ(-8 ெத'எ(-6 , 7.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-7 , 

8.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-8 , 9.சா�பவ%வடகைர 

(சி.ஊ) வா.எ( 8 ெத'எ( 9 , 10.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 

ெத'எ(-10  , 11.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-8 ெத'எ(-11  , 

12.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-9 ெத'எ(-1  , 

13.சா�பவ%வடகைர(சிஊ) வா.எ(-9 ெத'எ(-2  , 14.சா�பவ%வடகைர 

(சிஊ) வா.எ(-11 ெத'எ(-1 , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

308 308 அர� ேம�நிைல 

ப�ள�கிழ�� ப�தி சா�பவ% 

வடகைர

1.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 3 ெச�க� ெத' , 

2.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 9 ெத' எ( 4 அரசப Jபனா% ெத' 

, 3.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 10 ெத'எ( 1 ெசL�Aத% 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 10 ெத' 

எ( 2 ேசைனய% கீழ?ெத' , 5.சா�பவ%வடகைர (சி.ஊ) வா%& 10 ெத' 

எ( 3 ெச��யா% ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

309 309 தLக� 

8வ�கப�ள�சி5ன?த�ப6 

நாடாf%.

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(8வட�� கைடசி ெத' , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(8வட�� ெத' , 3.ெபாRைக 

(வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(8ந&?ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக 

(ஊ) வா.எ(8அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(8ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9கீழ?ெத' , 7.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9��ளகைரெத' , 8.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9ப�ள��Hட?ெத' , 9.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா.எ(9ந&?ெத' , 10.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ(9மாட5 

ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

310 310 இA8 8வ�கப�ள�ெத�� 

ப�தி கிழ�� பா%?த8 

க�ள��ள�

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 வ6ேவகானAத5 நக% , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 ராஜ01 காAதி நக% , 

3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 காAதி ெத' (கர��ள� 

சாைல) , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 மாட5 ேகாவ6� 

ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 ந&?ெத' , 

6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 6 காமராஜ% ெத' , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

311 311 இA8 8வ�கப�ள��திய 

க��ட� ெத�� ப�தி 

கிழ�� பா%?த8 க�ள��ள�

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ேச%Aதமர� ெமய65 ேரா& , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ெபNய ;?தார�ம5 

ேகாவ6� ெத' , 3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 ஆைனமைல 

சா-தா ேகாவ6� ெத' , 5.ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 எம5 ேகாவ6� ெத' 

, 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 மாNய�ம5 ேகாவ6� ெத' 

, 7.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 மாNய�ம5 ேகாவ6� 

ெத��? ெத' , 8.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 மாNய�ம5 

ேகாவ6� கிழ�� ப�தி , 9.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 7 

க�க5 காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

312 312 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�கப�ள�ெத�� க��ட� 

ெபாRைக

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 எ�.ஜி.ஆ% நக% , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 இAதிரா காலன� , 

3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 ந&ப6�ைளயா% 

ேகாய6� ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 4 ெத�� 

ப6�ைளயா% ேகாய6� ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& 

எ( 5 திN�ர�Aதர�ர� காலன� , 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) 

வா%& எ( 5 எ-.வ6. கைர சாைல , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

313 313 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�கப�ள�ேகாவ6லா(ட

fா்

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 ேரச5கைட ெத' , 

2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 கீழேம� ெத' , 

3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 ச%T ெத' , 4.ெபாRைக 

(வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ( 5 �ப6ரமண6ய�ர� , 5.ெபாRைக (வ.கி 

), ெபாRைக (ஊ) வா%& எ(  11 ேசAதமர� சாைல , 99.அய�நா& வா: 

வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

314 314 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�கப�ள�வட�� 

க��ட� ெபாRைக

1.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 1 ெபNய ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 2.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 1 ேமல? 

ெத' , 3.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 1 சி5ன ப6�ைளயா% 

ேகாவ6� ெத' , 4.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 2 ப�ள�� 

Hட?ெத' , 5.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 2 அ(ணா நக% 

, 6.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 ெமய65 ேரா& , 

7.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 ெத5வட� ெமய65ேரா& , 

8.ெபாRைக (வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 வட�� ெத' , 9.ெபாRைக 

(வ.கி ), ெபாRைக (ஊ) வா.எ( 3 ந&ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

315 315 அர� 

உய%நிைலப�ள�ம?திய� 

க��ட�, ேவலா<த�ர�.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ(1 காலன� ெத' , 

2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 1 ச;தாய 

கிண�S ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 

1, 2 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி 

),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 2, 3 வா�ட% ேடL ெத' , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 2 ேரச5 கைட 

ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

316 316 பiசாய?8 hன�ய5 

8வ�க ப�ள�ெத�� 

க��ட�, ேவலா<த�ர�.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 3 ெமய65 ேரா& , 

2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 3 கீழகாலன� , 

3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ),ேவலா<த�ர� (ஊ) வா.எ( 3 அ(ணா 

காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

317 317 அர� 

 ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

அல� ஊ%ேம�அழகியா5

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 ;�டாதி 

அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 

(ஊ) வா.எ( 6 ;ப6டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத�� ெத' , 

3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 ;ப6டாதி 

அ�ம5 ேகாவ6� ந&? ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 இAதிரா காலன� , 5.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 6 மYனா�சி�ர� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

318 318 அர� 

ேம�நிைலப�ள�கிழ�� 

ப�தி வட�� அல� 

ஊ%ேம�அழகியா5

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 

மாண6�க� வா.எ( 7 சா-தா5 ேகாவ6� ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 மாண6�க� வா.எ( 7 

;�டாதி அ�ம5 ேகாவ6� ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 மாண6�க� வா.எ( 7 ந&? 

ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& 

ெகா(டா5 மாண6�க� வா.எ( 7 ;'க5 ேகாவ6� ெத' , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) க(& ெகா(டா5 

மாண6�க� வா.எ( 7 காலன� , 6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) சி5ன பைனயா5 �ள� வா.எ( 10 வட�� ெத' 

, 7.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) சி5ன பைனயா5 

�ள� வா.எ( 10 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 
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ேம�நிைலப�ள�ம?திய 

ப�தி,  ஊ%ேமலழகியா5.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ(.1,3 காAதி வ 0தி 

, 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 2 

கீழப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 2 ஆசாN ெத' , 4.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 2 ஆR��� ேரா& , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ(. 2,3,4 ேநதாஜி 

வ 0தி , 6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 3 

ஏ.ஆ%.எ.- காலன� , 7.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) 

வா.எ(. 3 வட�� �8 ெத' , 8.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 4 ேந' வ 0தி , 9.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ(. 4, 5 ப�ள�Hட ெத' எ( 1 , 

10.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 5 ந&?ெத' 

, 11.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா.எ( 5 ேபா-� 
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320 320 அர� 8வ�கப�ள�ேம��  

ப�தி ஊ%ேமலழகியா5.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 ெபா5வ6ழா 

ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 

வா�ட% ேடL ெத' , 3.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ)  

வா%& 1- 2 ப�ள�Hடெத' 1 , 4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 ;&��? ெத' , 5.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 1 ெக5ன� வ 0தி , 

6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%&  2 

ப�ள��Hட?ெத' 2 , 7.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) 

வா%& 2 ப(�த% ெத' , 8.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 

(ஊ) வா%& 2 ஆR��� ேரா& , 9.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 மாசான;?8 ேகாவ6� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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1 2 3 4 5

321 321 அர� 8வ�கப�ள�கிழ��  

ப�தி ஊ%ேமலழகியா5.

1.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 

கீழப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 2.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), 

ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 இAதிரா காலன� , 3.ஊ%ேமலழகியா5 

(வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 2 வட�� �8 ெத' , 

4.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 3 காAதி வ 0தி , 

5.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 3 ேநதாஜி வ 0தி 

, 6.ஊ%ேமலழகியா5 (வ.கி ), ஊ%ேமலழகியா5 (ஊ) வா%& 3 ஏ.ஆ%.எ-. 

காலன� , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�
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1 2 3 4 5

322 322 அர� 

8வ�கப�ள�ேம��ப�தி 

பாலமா%தா(ட�ர�

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத' 1 வட��? ெத' , 

2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 பைழய ப6ரசிெட(� 

ெத' பாலமா%?தா(ட�ர� , 3.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  

வா%& 1 ெத'  2 �(டாள? ெத',  , 4.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& 

(ஊ)  வா%& 1 ெத' 3 �(டாள? ெத'  , 5.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத'  5 வா�ட% ேடL ெத'    , 

6.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத'  6 நாடா% ெத'   , 

7.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 1 ெத'  7 ேம�{%  

ரய6�ேவ லய5 ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& 
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1 2 3 4 5

323 323 அர� 

8வ�கப�ள�கிழ��ப�தி 

பாலமா%தா(ட�ர�

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 2 ெத'  1 சீதாராம? ேதவ% 

ெத'  , 2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 2 ெத' 2 

ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 3.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 

2 ெத' 3 ெத�� ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 4.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ) வா%& 2 ெத'  4 ப�ள�வாச� ெத'  , 5.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 3 ெத' 1  வட�� அ�ரகார� ெத'  , 

6.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா.எ( 3 ெத' எ( 2  கீழ? ெத' 

பாலமா%தா(ட�ர� , 7.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ)  வா%& 3 

ெத' 3 ெச�O% காலன�,ெபNய ெத' , 99.அய�நா& வா: வா�காள%க� 

Ü¬ùî¢¶ 
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324 324 அர� ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� ேம�� ப�தி 

கிளாLகா&

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 3 க5ன�மார�ம5 ேகாவ6� 

ெத�� ெத' , 2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 4 

க5ன�மார�ம5 ேகாவ6� வட�� ெத'  , 3.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ) வா%&  4 ஆசாN ெத' , 4.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& 

(ஊ) வா%&  4 ப6�ைளயா% ேகாவ6� ெத' , 5.கிளாLகா& (வ.கி), 

கிளாLகா& (ஊ) வா%&  4 ஈ-வர5 ேகாய6� ெத' , 99.அய�நா& வா: 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 134 of 135



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°

ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

325 325 அர� ஆர�பப�ள��திய 

க��ட� ெத5ப�தி >கிழ�� 

அல� கிளாLகா&

1.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%&  5 ெப'மா� ேகாவ6� ெத' 

, 2.கிளாLகா& (வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 5 கீழ?ெத' , 3.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 5 வய�கா�& காலன� , 4.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 6 வரைதய5 கிராம� , 5.கிளாLகா& 

(வ.கி), கிளாLகா& (ஊ) வா%& 6 வரைதய5 கிராம� அ�ரகார� ெத' , 

99.அய�நா& வா: வா�காள%க� அய�நா& வா: வா�காள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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ï£÷¢ : 01/09/2018 தி'மதி.ஷி�பா ப6ரபாகா் சதி3, இ.ஆ.ப.,
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