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

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1

��னா� மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட�, வட�� ப�தி, 

சாைல ெத , ேமகலி"க#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 சாைல.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற. வா,� 5 ேமல.ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 #) அ�ம�ேகாவ�% ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

��னா� மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�ைமய 

க��ட�, ெத5� ப�தி, சாைல 

ெத , ேமகலி"க#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற. வா,� 5 சி()*()ைற ந�.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி(மா)சி()*()ைற வா,� 5 ெச%வ�நக, , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) சி()*()ைற வா,� 5 வட��.ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ஆ�7ேபா ந,ச8 & 

ஆர�ப�ப�ள� வட�� ப�தி, 

#)அ�ம� ேகாவ�% 

ெத ,சி()*()ைற.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 காமராஜ, ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4

ஆ�7ேபா ந,ச8 & 

ஆர�ப�ப�ள� ெத5� ப�தி, 

#)அ�ம� ேகாவ�% 

ெத ,சி()*()ைற.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற வா,� 5 சி()*()ைற கீழ.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைற. வா,� 5 சி()*()ைற கீழ.ெத  (ஈ) 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5

மதரஸா இ7லாமிய 

ஆர�ப�ப�ள� ப�ரதான 

க��ட�, வட�� ப�தி, 

ைகலாச#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர. வா,� 6 ைகலாச#ர� கீழ.ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ைகலாச#ர� ந�.ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�.வட��பாக� 

1வ) அைற, ைகலாச#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ைகலாச#ர� ெத5�ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 கேணச#ர� ஆ5றா"கைர 

இற�க� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ம.தி.தா. இ()�க%D8 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ��ப�தி 

க��ட�, வட�� 

கைடசிஅைற, தி ெந%ேவலி 

ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 �எ7 எF ைஹேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ைகலாச#ர� வட��.ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர. வா,� 6 ெப மா� கீழரதவ Hதி திலி , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ெப மா� ச�னதிெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) சி()*()ைர வா,� 6 ம)ைர ேரா� காவல, 

��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8

ம.தி.தா. இ()�க%D8 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5�க��ட

� ெத5�ப�திய�% கைடசி 

அைற, தி ெந%ேவலி ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 5 J#ர� , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 5 எ7 எ� ைஹேரா� , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 5 பால� காவ% நிைலய���ய� �# , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 5 ேகாயா�ஸிய% காலன� , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 6 ேமாதிலா% ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

9 9

ம.தி.தா. இ()�க%D8 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேம5� 

க��ட� வட��ப�திய�% 

கைடசி அைற, தி ெந%ேவலி 

ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இரய�%ேவ ��ெச� 

காலன� கிழ�� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 

இரய�%ேவ காலன� ேம5� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� ேம5� 5வ) �K��.ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� 

ேம5� 7வ) �K��.ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� ேம5� 5வ) �K��.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� 

ேம5� 4வ) �K��.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� ேம5� 2வ) �K��.ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 39 இரய�%ேவ காலன� 

1வ) �K��.ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 6 

ெப மா� ேமலரதவ Hதி , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 6 

ெப மா� வட��ரதவ Hதி , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 

39 இரய�%ேவ காலன� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

மாநகரா�சி Mகாதார 

ஆNவாள, 

அOவலக�வா�ட,ேட"� 

ெத�#ற�, ச�ன�யாசி கிராம�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 6 ெப மா� ெத5�ரதவ Hதி 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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1 2 3 4 5

11 11

இ() உதவ� 

ந�நிைல�ப�ள�வட��ப�தி, 

சிவ#ர�, தி ெந%ேவலி 

ஜ"ஷ�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 ஆதி.தனா, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 எ.திராR ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 ச�ன�யாசி கிராம� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 வரதராஜ#ர� , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 சி.திவ�நாயக,ேகாவ�% 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12

இ() உதவ� 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட�, ெத5� ப�தி, 

சிவ#ர�, தி ெந%ேவலி 

ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 பாரதி காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 7 பரண� ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 7 சிவ#ர� , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

மாநகரா�சி அல�(Sன��) 

அOவலக� (தTசந%D, 

வா,� 

அOவலக�)மUனா�சி#ர�, 

தி ெந%ேவலி ச(தி�#.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 மUனா�சி#ர� 

வட��.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 7 

மUனா�சி#ர� ெத5�ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

மாநகரா�சி ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட�, (ேம5� ப�தி), 

மUனா�சி#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர�. வா,� 39 மUனா�சி#ர� 

ேமல.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 

மUனா�சி#ர� கீழ.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15

மாநகரா�சி க5றலி% 

இன�ைம 

ெதாட�க�ப�ள�ேம5�க��ட�,

 வட��ப�தி,#ள�ய(ேதா�# 

வட�� ெத , ேமலவ Hரராக#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 #ள�ய(ேதா�# வட�� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 அFணாநக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 பா#ஜி ெஜகஜHவ�ரா� 

காலன� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 வ Hரராகவ#ர� 

காலன� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

மாநகரா�சி க5றலி% 

இன�ைம 

ெதாட�க�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட�, 

கிழ��ப�தி,#ள�ய(ேதா�# 

வட��. ெத , 

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 #ள�ய(ேதா�# 

ெத5�.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 7 

#ள�ய(ேதா�# ந�.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 

7 #ள�ய(ேதா�# ேமல.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.ேம5��ப�தி 

�த% அைற, சி.எ� கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 சி�கநரசி"க கிராம� 

ேமல.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.கிழ��ப�தி 

�த%அைற, சி.எ�. கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 இராஜாஜி ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 கீழ.ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 மிஷி� ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.கிழ�� ப�தி 

3வ)அைற, சிஎ� கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �K��.)ைற ேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �K��)ைற கீழரத 

வ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �K��.)ைற 

கீழரத வ Hதி , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 

�K��)ைற ெத5�ரத வ Hதி , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� 

வா,� 39 �K��)ைற ேமலரத வ Hதி , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 �.)ராமலி"கனா, ெத  , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20

ேபரறிஞ, அFணா 

மாநகரா�சி 

ெதாட�க�ப�ள�.ேம5� ப�தி 

2வ) அைற, சி.எ� கிராம�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 ெசா,�கவாச% ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 ெல�Mமி#ர� , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலவ Hரராகவ#ர� வா,� 39 ெல�Mமி#ர� 

#)மைன.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21

#ர�சி தைலவ, M.G.R நிைனZ 

ெதாட�க�ப�ள�.வட��பாக�, 

தி வFணாத#ர�.

1.தி ெந%ேவலி(மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 மா8ய�ம� ேகாவ�% 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர�. வா,� 11 ெப மா� 

ேகாவ�% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 

காய.8 அ�ம� ேகாவ�% ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22

#ர�சி தைலவ, M.G.R நிைனZ 

ெதாட�க�ப�ள�.ெத5� பாக�, 

தி வFணாத#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 அ(ேதாண�யா, ேகாவ�% 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 ேஜாதி ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர� வா,� 11 ��ப�டாதி அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி வFணாத#ர�. வா,� 11 

காமராச, நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

இ() உதவ� ெபK�  

)வ�க�ப�ள�.ெத5�ப�தி, 

பட�ப��றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 வ.உ.சி ெத  (பட�ப�றிTசி) , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 காமராச, ெத  

(பட�ப�றிTசி) , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 கா(தி ெத  

(பட�ப�றிTசி) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24

இ() உதவ� ெபK�  

)வ�க�ப�ள�.வட��ப�தி, 

பட�ப��றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 ைர7மி% ெத  

(பட�ப�றிTசி) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 ெச��யா, 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

ேமD, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 பM�ெபா� நக, , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25

ஊரா�சி ஒ�றிய 

)வ�க�ப�ள�. 

தி�மராஜ#ர�ேம5�பாக�, 

ெவ"கேட7வர#ர�, 

தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ராஜம�னா, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 Jெவ"கேட7வரா ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 ஆFடா� ெத5� ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 வ உ சி ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 வ உ சி 1வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 வ உ சி 2வ) ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

ேகாச% ரா� )வ�க�ப�ள�. 

க�க�நக,க�க� நக, . 

தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 க�க�நக, , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 க�க�நக, 7வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

தி�மராஜ#ர� வா,� 12 க�க�நக, 6வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27
ச�தாய நல 

]ட�.ெத�ப�தி, சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 காவல, ��ய� �# , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

ச�தாய நல 

]ட�.ெத�ப�தி, சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 Jெவ"கேட7வரா 

ஒ�றாவ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 

ெவ"கேட7வரா நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29

பைழய ப^சாய.) Sன�� 

அOவலக�.#திய க��ட�,  

தி�மராஜ#ர� கீ_,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� சீவல�ேப8 

ெமய��ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

3வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

4வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

5வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

6வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

7வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

8வ) ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 தி�மராஜ#ர� 

9வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

தி ெந%ேவலி மாநகரா�சி 

அ"க�வா� 

ைமய���ப�டாதி அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 கணபதியா#ர� 

(தி�மராஜ#ர�) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11  

சீவலேப8ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 

கணபதியா#ர� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 

தி�மராஜ#ர� 10வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 11 

தி�மராஜ#ர� 11 வ)ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 11 

தி�மராஜ#ர� 12 வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

31 31

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

நலைமய� எF 10வா,� 

அOவலக� அ கி%, 

தி�மராஜ#ர�, கீ_,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ெப மா� ச�னதி ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ெப மா� ச�னதி ப��ப�தி 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 தி�ைமெத�ப�தி  �த% 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 தி�ைம ெத�ப�தி 

இரFடாவ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர�. வா,� 12 தி�ைம 

ெத�ப�தி `�றாவ)ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 

தி�ைம ெத�ப�தி 4 வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� 

வா,� 12 தி�ைம ெத�ப�தி 5வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

தி�மராஜ#ர� வா,� 12 தி�ைம ஆFடா� ெத  வடப�தி , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

ஊரா�சி ஒ�றிய 

)வ�க�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

ெவ"கேட7வர#ர�, 

தி�மராஜ#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 வ�aவ, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 கா(தி ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ேஜாதி ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 அFணாநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 நிS காலன� , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 பாF�ய� ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) தி�மராஜ#ர� வா,� 12 ச"கிதா நக, , 99.அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33

மாநகரா�சி பைழய 

ஆர�ப�ப�ள�.ப�ரதான 

வட��அைற, சாைல 

ெத ,வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட தி நHலகFடநாயனா, ெத  

வா,� எF 9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட அ�ப, Mவாமிக� 

ெத  வா,� எF 9 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட. ப.)பா�� 

ெத  வா,� எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

மாநகரா�சி பைழய 

ஆர�ப�ப�ள�. ப�ரதான 

ெத5�அைற, சாைல 

ெத வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

தி ��றி�#ெதாFட.ெத வா,�எF9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

வFணா,ேப�ைட. எ��.ெதாைக ெத  வா,� எF9 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

சிவகாமி ஆர�ப�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� கிழ��ப�தி, 

�Fடலேகசி ெத  

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட இ(திரா காலன� வா,� எF 9 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட �Fடலேகசி ெத  லா,� எF 9 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட அ�ப, Mவாமிக� ெத  வா,� 

எF 9 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட சி(தாமண� ெத  வா,� 

எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36

சிவகாமி ஆர�ப�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� ேம5�ப�தி 

�Fடலேகசி ெத , 

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட. �றவ^சி ெத  வா,� எF9 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட ெவ5றிேவல�வ�நாயக, ெத  

வா,�எF9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37

சிவகாமி ஆர�ப�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

�Fடலேகசி ெத , 

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட க�பராமாயண� ெத  வா,� எF 

9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

மாநகரா�சி #திய 

ந�நிைல�ப�ள�.(கிழ��ப�தி) 

வட�� க��ட�, சாைல 

ெத , வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட ேபரா�சி அ�ம� ேகாய�% ெத  

வா,� எF 9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட பாலாஜி நக, 

வா,� எF 9 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட இ(திரா காலன� 

வா,� எF 9 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட இராமலி"க, ெத  

வா,� எF 9 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட ைபபா7 ேரா� 

வா,� எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39

மாநகரா�சி #திய 

ந�நிைல�ப�ள�.(கிழ��ப�தி) 

வட�� க��ட�, சாைல 

ெத , வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட தி �ேகாைவயா, ெத  வா,� 

எF 9 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட தி வன(த#ர� ேரா� 

வா,� எF 9 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட மண�ேமகைல 

ெத  வா,� எF 9 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

தி ��ற�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

சில�பதிகார.ெத  வா,� எF 9 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட 

வைளயாபதி ெத  வா,� எF 9 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

40 40

மாநகரா�சி #திய 

ந�நிைல�ப�ள� (கிழ��ப�தி) 

ப�ரதான க��ட�, 

சாைல.ெத  

வFணா,ேப�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வFணா,ேப�ைட சாைல.ெத  வா,� எF 9 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�.கிழ��ப�தி, 

ெவ�ள�ேகாய�%. வா,� - I

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாய�% வா.எF 10  M�கா��5� 

ெத�#ற� உ�ள ப�தி , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாய�% வா,� 

எF.10 ச(தனமா8ய�ம� ேகாவ�% ெத . , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாய�% வா,� எF10 உTசின�மாகாள� ேகாவ�%ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5�ப�தி, 

வட�� #றவழிTசாைல ேரா�, 

ெவ�ள�ேகாய�%. வா,� - II

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா.எF.10 அ�ேப.கா, 

நக,,அ (ததிய, ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� 

எF10 வட��ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF 

10. பரண� நக,  ெமய�� ெத . , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,� எF 10 ெவ"கேட7 ைபபா7ேரா� வட�� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% ெவ�ள�ேகாய�% (இள"ேகா நக,) வா,� எF 10 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ��ப�தி, 

வட�� #றவழிTசாைல ேரா�, 

ெவ�ள�ேகாய�%. வா,� - II

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF 10 உTசிமாகாள�ய�ம� 

ேகாய�% ெத  (��ட.)ைர). , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,�எF10 பரண�நக, ெசௗடா�ப�ைக ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, )ளசிரா� ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10பரண�நக, ேசவ�ய,7 

ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, 

ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,�எF10 பரண�நக, ப� (தாவன� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, வ.உ.சி ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 பரண�நக, பாலாஜி ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF10 பரண�நக, 

ேராஜாவன.ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% வா,�எF10 

பரண�நக, பா8ஜாத� ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெவ�ள�ேகாவ�% 

வா,� எF10 பரண�நக, �.தமி4 ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெவ�ள�ேகாவ�% வா,� எF10 பரண�நக, அரவ�(த,ெத  , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

44 44

�7லி� மதரஸா 

ெதாட�க�ப�ள�ேம5� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�e,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e,. வா,� எF 14 �7f� ெத . , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ப��ைளமா, ெத  வா,� எF 14 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, வ ஷப.) வா,� எF 14 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ேகா�e, ராஜா�க� ெத  வா,� 

எF 14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45

�7லி� மதரஸா 

ெதாட�க�ப�ள�மதிய உணZ 

க��ட�, பாைளய"ேகா�e,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, நாடா, ெத  வா,� எF 14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ேகா�e, ஆசா8 ெத  வா,� 

எF 14 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ப�ள�வாச% ெத  

வா,� எF 14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�e, ப^சாய.) 

ெத  வா,� எF 14 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

4 வ) ெமய��ேரா� வா,� எF 16 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 6 வ) ெமய��ேரா� வா,� எF 16 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 5 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 6வ)  

ெத வா,� எF 16 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

7 வ) ெத  வா,� எF 16 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 8 வ) ெத  வா,� எF 16 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேவத�ேகாய�% ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46

�7லி� மதரஸா 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ�� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�e,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 1வ) ெத  

(சீவல�ேப8 ேரா�) வா,� எF , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 1வ) ெத  வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 2 வ) ெத  வா,� எF 16 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 3 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 4 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 2வ) 

ெமய�� ேரா�  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ராRகம% நக, வா,� எF 16 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ராRகம% நக,  ெத   வா,� 

எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப�ள�வாச% 1 வ) 

ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ப�ள�வாச% 2 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 28 வ) �K��. ெத  வா,� எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 30 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, ேம5� ப�தி, 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 13 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 14 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 15 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 16 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 17 வ) ெத  வா,� எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 18 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 19 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 20 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 21 ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, ேம5� ப�தி, 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 22 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 23 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 24 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 25 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 26 வ) ெத  வா,�  எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 27 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 24 வ)  

�K�� ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�. 

ெத5� க��ட�, ேம5� 

ப�தி, சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. சா(திநக, 28 வ) ெத  வா,� 

எF 16 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 29 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 30 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 31 வ) ெத  வா,� எF 16 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ெப% அெம,ச7 காலன� வா,� எF 16 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெப% அெம,ச7 காலன� 2  

வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள� ெத5� 

க��ட�, (தைர.தள�), 

சா(திநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காமராR நக, வா,� எF 16 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஜானகி ெத  வா,� எF 16 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 17 வ) ெத  

வா,� எF 16 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 14 

வ) ெத  வா,� எF 16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

தைலைம ஆசி8ய, அைற, 

சா(தி நக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. ரhம. நக, 2 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 3 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 4 வ) ெத  வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 5 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 6 வ) ெத   

வா,� எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சத� காேலR 

ேரா� வா,� எF 17 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. 

நக, 7 வ) ெத  வா,� எF 17 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 40 அ� ெத  வா,� எF 16 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 18 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 19 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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53 53

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, கிழ�� ப�தி, 

தைலைம ஆசி8ய, அைற, 

சா(தி நக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 20 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 26 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 27 வ) ெத  வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 28 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 29 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 30 

வ) ெத  வா,� எF  17 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 31 வ) ெத  வா,� எF 17 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம.நக, 32வ) ெத  வா,� எF 17 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 33 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

ெமய��ேரா� ரhம. நக, வா,� எF 17 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 8வ) ெத  வா,� எF 17 , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 9 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 10 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
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54 54

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�ம.திய 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ந��க�ைடயா,�ள�

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 11 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 12 

வ) ெத  வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 13 வ) ெத  வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 15 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 16 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 

60அ� ேரா� வா,� எF 17 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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55 55

�.�.�ஏ.ஆர�ப�ப�ள�கைலயர

"க� ந��க�ைடயா,�ள�

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 80அ� ேரா� வா,� 

எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 80அ� 

ேரா� வல) வா,� எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 80 அ� ேரா� 2 வ) ச() வா,� எF 17 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 80 அ� ேரா� கீ4ப�க� வா,� எF 

17 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�நாயக, அவ��S வா,� 

எF 17 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி Tெச(i, ேரா� 

வா,� எF 17 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(தா பjலி� 

காலன� 1 வ) ெத  வா,� எF 17 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(தா பjலி� காலன� 2 வ) ெத  வா,� எF 17 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(தா பjலி� காலன� 3 வ) 

ெத  வா,� எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. 

நக, 60அ� ேரா� வல) வா,� எF 17 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 60 அ� ேரா� இட) வா,� எF 17 , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 21 வ) ெத  

வா,� எF 17 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ரhம. நக, 37 

வ) ெத  வா,� எF17 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ரhம. நக, 38 வ) ெத  வா,� எF 17 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) 
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56 56

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)�க��ட�, 

ேம5� ப�ளா�, வடப�தி, 

ப�ரா(த��ள�- மன�காவல� 

ப��ைள நக,

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காமராR ெத  வா,� எF  15 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப�ரா(த� �ள� , வடப�தி 

வா,� எF 15 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)�க��ட�, 

ேம5� ப�ளா�, வடப�தி, 

ப�ரா(த��ள�- மன�காவல� 

ப��ைள நக,

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெக�ன� ெத  வா,� எF 15 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட மா8ய�ம� ேகாவ�%ெத  

வா,� எF 15 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேஜாசிய, ெத  

வா,� எF 15 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட க7i8பாN 

ெத  வா,� எF 17 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ச^சNகா(தி ெத  வா,� எF 15 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட கைரெத  வா,� எF 15 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட Mவ H�ப,காலன� ெத  வா,� எF 15 , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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58 58

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)க��ட� 

ேம5�ப�ளா�,ெத5�ப�தி 

ப�ரா(த��ள�. மனகாவல� 

ப��ைளநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா.எF 15 பாரதியா,ெத  

வா,�எF , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா.எF 15 

மனகாவல�ப��ைள நக, கா(தி வட��.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா.எF 15 மனகாவல�ப��ைள நக, கா(திெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 15  வ.உ.சி ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,�எF15 

உலக�ம�ேகாய�%ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந�நிைல�ப�ள�#)க��ட� 

ேம5�ப�ளா�,ெத5�ப�தி 

ப�ரா(த��ள�. மனகாவல� 

ப��ைளநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 15 இச�கிய�ம� 

ேகாவ�% ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ச(தனமா8ய�ம� ேகாய�% ெத   வா,� எF15 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட இ(திராகா(தி ெத  வா,�எF15 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ேந ெமய��ெத  வா,�எF15 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ேவதேகாய�% ெத   வா,�எF15 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஆஸா. ெத  வா,� எF 15 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60

கிறி7தவ வாலிப, ச"க� 

க��ட� மாணவ, 

வ��தி��ப�தி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாெத  ம5K� 

அFணாகீழ.ெத  வா,�எF16 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

கிறி7தவ வாலிப, ச"க� 

க��ட� மாணவ, 

வ��தி��ப�தி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ேப.கா, காலன� வா,�எF16 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 24 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62

மாநகரா�சி வட�� பைட 

ஆர�ப�ப�ள�ப�ரதான அைற 

இய5பைக நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட `,.தி நாயனா, ெத   வா,� 

எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இைளயா"�� 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

#க4)ைண நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட � க நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ]5Kவ நாயனா, ெத  வா,� 

எF 10 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63

மாநகரா�சி வட��பைட 

ஆர�ப�ப�ள�. ப)�க��ட� 

வட�� ப�தி இய5பைக 

நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏனாதி நாயனா, ெத  வா,� 

எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட உலக�ம� ேகாவ�% 

ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கலிகாம 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி ஞான ச�ப(த நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட தி நHலகFட நாயனா, ெத  வா,�எF 10 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அதிப�த நாயனா, ெத  வா,� 

எF 10 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அம,நHதி நாயனா, 

ெத  வா,� எF 10 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேகா�#லி 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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64 64

மாநகரா�சி வட��பைட 

ஆர�ப�ப�ள�.ப)�க��ட� 

ெத5�ப�தி இய5பைக 

நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட #க4 ேசாழ நாயனா, ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �"கலிய 

நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெமNகFட நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சிK)ைண நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட நப�க� நாயக� ெத  வா,� 

எF 10 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�சாலா�சி 

அ�ம�ேகாவ�% ெத  வா,� எF 10 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைல�ப�ள�.ஆ,ட� 

ஹா%, வட�� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெந�மாற� நாயனா, ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேசரமா� 

ெப மா� நாயனா,ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேகா�e, ேரா� வா,� எF 10 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சிK ெதாFட நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேகா�e, ேரா� வா,� எF 13 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச�திநயனா,ெத  வா,� 13 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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66 66

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைல�ப�ள�.ஆ,ட� 

ஹா%, ெத5� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட உ .திரபMபதி நாயனா, ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட நரசி"க 

�ைனயா�வா, நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட தி நாZ�கரM நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைல�ப�ள�.ஆ,ட� 

ஹா%, ெத5� ப�தி, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பா,வதிய�ம� ேகாவ�% ெத  

வா,� எF 10 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி ஞானச�ப(த நாயனா, ெத  வா,� எF 10 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

மாநகரா�சி வட��பைட 

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

ஊ�டTச.) வள,Tசி.தி�ட 

பால, ப�ள�ேம5� ப�தி, 

இய5பைக நாயனா, 

ெத ,பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��ப�டாதிய�ம� ேமல.ெத  

வா,� எF 13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெச%வவ�நாயக, 

ேகாவ�% ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி `லநாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட *சலா, நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஐய�க�  காடவ, ேகா� 

ேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

Mடைலேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ெமNெபா � நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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69 69

மாநகரா�சி வட��பைட 

�ழ(ைதக� வள,Tசி தி�ட� 

ஊ�டTச.) பால, 

ப�ள�.கிழ�� ப�தி, 

இய5பைக நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கனகநாத நாயனா, ெத  வா,� 

எF 13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கன�#%ல நாயனா, 

ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

பாதாளமாட� ேகாவ�% ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேகா�e, ேரா� வா,� எF 13 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சி.தி வ�நாயக, ேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா�கிய நாயனா, ெத  வா,� 

எF 13 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைலப�ள�.ேம%பாக� 

இய5பைக நாயனா, ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ைனயா�வா, நாயனா, ெத  

வா,� எF 13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இய5பைக 

நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

கலிய நாயனா, ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ப�ள�வாச% ெத  வா,� எF 13 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ேலா�கா� ெத   வா,� எF 13 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சைடய நாயனா, ெத  வா,� 

எF 13 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கலிக�ப நாயனா, 

ெத  வா,� 13 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 28 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71

சி.எ�.எ7.ேம8 ஆ,ட� 

ந�நிைலப�ள�.ெச%வ�� 

ஹா% இய5பைக நாயனா, 

ெத , பாைளய"ேகா�ைட

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி Tெச(i,சாைல வா,� எF 

13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பாரதிநக, காவல,��ய� �# 

வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

அறிவ�டநாயனா,ெத  வா,� எF 13 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சFேட7வர நாயனா, ெத  வா,�எF 13 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வாய�%லா நாயனா, ெத  

வா,� எF 13 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

ேஜாச� ேம�8�ேலச� 

ப�ள�.கிழ�� க��ட� வட�� 

பாக� ெச(தி% நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட. வா,� 11

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��ப�டாதி அ�ம� ேகாவ�% 

கீழ. ெத    வா,�எF14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

ேஜாச� ேம�8�ேலச� 

ப�ள�.கிழ�� க��ட� வட�� 

பாக� ெச(தி% நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட. வா,� 11

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெச(தி% நக, வா,� எF 14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அண� நக,  வா,�  எF  14 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

74 74

ேஜாச� ெம�8�ேலச� 

ப�ள�கிழ�� க��ட�  

ெத�பாக� ெச(தி% நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� 11

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசா�கலி"கMவாமி 

ேகாவ�%ெத வா,� எF13 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெசா�கலி"க Mவாமி ேகாய�% ெத  வா,� எF 13 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ெச(தி%நக, வா,� எF 14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட மானக^ச நாயனா, ெத  வா,� எF 14 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அப�நயா நக, வா,� எF 14 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75

�.�.�.ஏ.ஆர�ப�ப�ள�. ேம5� 

க��ட� கிறி7) ேகாவ�% 

ெத  சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ைனயா�வா, நாயனா, ெத  

வா,� எF 14 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சீவல�ேப8 

ேரா� வா,� எF 14 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பரதவ, 

ெத  வா,� எF 14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா)பாைளய"ேகா�ைட ஞான 

ஆன(த, ெத  வா,� எF 14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

76 76

�.�.�.ஏ.ஆர�ப�ப�ள�. ேம5� 

க��ட� கிறி7) ேகாவ�% 

ெத  சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஆ#.திர� ெத  வா,� எF 14 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச�தி நக, வா,� எF 14 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெபா) நல.ெத  வா,� எF 14 

, 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ந%வழி. ெத  வா,� எF 14 

, 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கப�ல, ெத  வா,� எF 14 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காள�ய�ம� ேகாவ�% ெத  

வா,� எF 14 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கனநாதநாயனா, 

ெத  வா,� எF 14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77

�.�.�.ஏ.ஆர�ப�ப�ள�.]�த% 

க��ட�, கிறி7) ேகாவ�% 

ெத , சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப8M.த ஆவ� ெத  வா.எ.14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி Tெச(i, ேரா� வா.எ.14 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தளவாN அ�ம� ேகாவ�% ெத  

வா.எ.14 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ(ேதாண�யா, 

ேகாவ�% ெத  வா.எ.14 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேசவ� 

ெத  வா.எ.14 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ Hரமா�ன�வ, 

ெத  வா.எ.14 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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78 78

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.R.C ]ைர 

ப��#ற� ெத5� பாக� 

ெப மா�ச�னதிெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ெப மா� ச�னதி 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

கி mண� ேகாய�% ந�.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 கி mண� ேகாய�% ெத5�ெத  2வ) ச(). , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 கி mண� 

ேகாய�% ெத5�ெத  1வ) ச(). , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 காNகறிகைடெத  , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ப�தைர பண�வா, ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.R.C ]ைர- 

வடபாக�, 

ெப மா�ச�னதிெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 �ன�ய� 

ேகாய�%ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

ெப மா� கீழரதவ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF 23 கி mண� ேகாய�% ேமல ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.ஓ "கிைண(

த �ழ(ைதக� ஊ�டTச.) 

ைமய� எF 78

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 23 பாF�ெர"க� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 பரமைன 

பா�வா, ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

சிவ� ேமலரதவ Hதி , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 ெசFபகவன ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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81 81

#ன�த அ(ேதாண�யா, 

ஆர�ப�ப�ள�.ப�ரதானக��ட�(

வட��), பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பா% ெத  வா.எ.22 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�7வ ப�ராமன, ெத  வா.எ.22 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ப�காபதி ெத  வா.எ.22 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி%ைல ].த நாயணா, ெத  

வா.எ.22 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சி.திைர 

ேவைல�கார.ெத  வா.எ.22 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சிவேலாக நாத, ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

எ�ெப மா� ெத  வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82

#ன�த  அ(ேதாண�யா, 

ஆர�ப�ப�ள�.ப�ரதான 

க��ட�, ெமய��ஹா%, 

ெத�பாக� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இ7லாமிய, ெத  வா.எ.22 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��தி ெத  வா.எ.22 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கிழ�� உTசின� மாகாள� அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  வா.எ.22 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

க�கார.ெத  வா.எ.22 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

மணகாவல� ப��ைள ஆ7ப.தி8 ெத  வா.எ.22 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேஜாதி ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேபர � ெத  வா.எ.22 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ேதவ கி ைப ெத  வா.எ.22 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ப�TMவண. ெத  வா.எ.22 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ஈச� ெத  வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.(��அைற 

)ேம5� பாக�, ெப மா� 

ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 கி mண� 

ேகாய�% ெத5�ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 கி mண�ேகாய�% கீழ.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 கி mண�ேகாய�% வட��ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 மனகாவல� 

ப��ைள ஆ7ப.தி8 ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 மா,�ெக� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 ேகாவல� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF23 எ�ெப மா� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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84 84

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.(��ஹா%) 

கிழ�� பாக�, ெப மா� 

ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 இரFடா� 

ராஜா�க� ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 22 

ஆறாவ) ெத (பாF�ய ேவளாள, ெத ) , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 சிவ� வட�� ரதவ Hதி , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 ெந%ைல நாயனா, ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 கFணகி ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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85 85

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�.��ஹா%, 

ம.திய ப�தி,ெப மா� 

ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 �.)சாமி ச() , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 Mடைல 

ேகாய�%ச() , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

வட�� உTசிமாகாள� அ�ம� ேகாய�%ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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86 86

ஆFடா� நாTசியா, 

க%யாண 

மFடப�ெத5�ப�தி, 

ெப மா� ச�னதி ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. வா,� எF24ஆறாவ) 

ெத (ேகானா, ேப�ைடச()) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF24 ெப மா� ெத5� மாடவ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 ெப மா� ெத5�ரதவ Hதி , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 தாoமானவ, ச() 

, 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 சடேகாப� ச() 

, 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ெப மா� 

ேமலமாடவ Hதி , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23ெப மா� வட��மாட.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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87 87

அ7ேபா�7 ஞாபகா,.த 

ந�நிைல�ப�ள�ப�ரதானக��ட

�, ல"க,கானா ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ெப மா� 

ேமலரதவ Hதி , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 

ெப மா� வட��ரதவ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 ந%லத�ப�ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 கா Fய�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF23 ெதNவெத வா,�23 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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88 88

அ7ேபா�7 ஞாபகா,.த 

ந�நிைலப�ள�#திய க��ட�, 

வட�� ப�தி, ல"க,கானா 

ெத , பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 தி #க4 ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 தி ம(திர. ெத  

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 தி  அ �பய� 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF23 ேபராசி8ய, 

ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 23 

ல"க,கானாெத . , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF24ப�ரச�ன வ�நாயக, ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF24ேபாf7ேடஷ� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 ராமசாமி ேகாய�% அ�ரஹார� , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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89 89

சாரா�த�க, 

கிைளஆர�ப�ப�ள�வட�� 

க��ட�, 

சி�ன�ேகாவ�%ெத , 

அைட�கலா#ர�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 தி வண(த#ர� 

ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 அ�# 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ேரண�ய% 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

சி�னேகாய�% ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 Dத, ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 ர�சக, ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF 25தயாபர� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 தயாபர� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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சாரா�த�க, 

கிைளஆர�ப�ப�ள�.ெத5� 

க��ட�, 

சி�ன�ேகாவ�%ெத  

அைட�கலா#ர�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 #)ேப�ைட ெத  

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 #)ேப�ைட 

வட�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

Mவ�ேசச ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

M�ப�ரமண�யா#ர� ெத�ப�ள.ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 நாத� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ஆசி,வாத� ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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கதH�ர% ேம%நிைல�ப�ள�. 

நிS ப�ளா�, ப�ஷ� ெஜபராR 

ப�ளா� � க��றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி ெவ"� ெத  வா,� எF 18 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி தி வன(த#ர� ேரா� வா,� எF 8 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி � ெத  வா,�எF 8 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி க ைண வ�ள% ெத  வா,� எF 

8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி கடZ� ெத  வா,� எF 8 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி பராபர� ெத  வா,� எF 8 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி அ�பாZ சி.திர ஆசி8ய, ெத  

வா,�எF 8 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி ேதவப�ரா� ெத  

வா,� எF 8 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி ைபபா7 ேரா� 

வா,� எF 8 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி பரண, ெத  வா,� 

எF8 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி இைறவ� ெத  வா,� 

எF8 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி மைறயவ, ெத  வா,� 

எF8 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி கள,சி"கநாயனா, ெத  

வா,� எF 8. , 14.தி ெந%ேவலி (மா) � க��றிTசி 

ேசாமாசிநாயனா,ெத வா,�எF 10 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) 

� க��றிTசி �லTசிைற நாயனா, ெத  வா,�10 , 16.தி ெந%ேவலி 

(மா) � க��றிTசி. வ�ர%மUFடநாயனா,ெத  வா,�10 , 99.அய%நா� 
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மேனார^சித� 

ந�நிைல�ப�ள�.வட��க��ட

�, கிழ���ப�தி, 

இள"ேகாவ�க� ெத , 

ெகா�கிர�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� � �ன�வ, ெத  வா,� எF 8 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� இள"ேகா அ�க� ெத  வா,� எF 

8 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� இள�#வன. ெத  வா,� எF8 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மேனார^சித� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5�க��ட�

இ ேம5��ப�தி, 

இள"ேகாவ�க� 

ெத ,ெகா�கிர�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� நTசினா,கின�ய, ெத  வா,� எF 8 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� கவ� க�ப, ெத  வா,� எF 8 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� கTேச8 கா�பZF� ெத  வா,� 

எF 8 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� தி ம"ைக ம�ன� ெத  

வா,� எF 8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� தி வ�aவ, ெத  

வா,� எF 8 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� அ�யா,�� ந%லா, 

ெத  வா,� எF 8 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� ேபராசி8ய, 

ெத  வா,� எF 8 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� சாைல.ெத  

வா,� எF 8 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�. 

கிழ�� ப�ளா� �.தார�ம� 

ேகாவ�% ெத  ெகா�கிர�ளம

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� மா8ய�ம� ேகாவ�% ெத  வா,� 

எF 8 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� � ()ைடயா,#ர� சிவ� 

ேமல.ெத , வா,� 8 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� �.தார�ம� 

ேகாய�% ெத  வா,� எF 8 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� 

ெதா%கா�ப�ய, ெத  வா,� எF 8 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�. 

ெத5�ப�ளா� ம.தியப�தி 

�.தார�ம� ேகாவ�% ெத  

ெகா�கிர�ள�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� ெச%வ� வ�நாயக, ேகாவ�% ெத  

வா,� எF 8 , 2.தி ெந%ேவலி (மா)  ெகா�கிர��ள� கFண�ப நாயனா, 

ெத  வா,� எF 8 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� சிவ� 

ேமல.ெத  வா,� எF 8 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� சிவ� 

வட�� ெத  வா,� எF 8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� 

ேநதாஜி ேரா� வா,� எF 8 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர��ள� 

வஸ(. நக, (ெஜயலலிதா நக,) வா,� எF 8 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி ஆர�ப�ப�ள�.  

ெத5�ப�ளா� ேம5� ப�தி 

�.தார�ம� ேகாவ�% ெத  

ெகா�கிர�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� ப8ேமலழக, ெத  வா,� எF 8 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� பாரதியா, ெத  வா,� எF 8 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� பவள.ெத  வா,� எF 8 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� தி  நாைள�� ேபாவா, ெத  வா,� 

எF 8 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� தி �பனா4வா, ெத  வா,� 

எF 8 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� மண��டவ, ெத  வா,� 

எF 8 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� சிவ� ெத5� ெத  வா,� 

எF 8 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெகா�கிர�ள� சிவ� கீழ.ெத  வா,� எF 

8 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மண�வாசக, அ �ெநறி 

ந�நிைல�ப�ள�ெத5�அைற 

ேம5�ப�தி #)�ேப�ைட 

ந�.ெத  பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ேடன�ய% தாம7 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

#)�ேப�ைட ெத5� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF 25 #)�ேப�ைட ந�.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 #)�ேப�ைட ேமல ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ெல�Mமி 

நரசி"க#ர� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 
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மண�வாசக, அ �ெநறி 

ந�நிைலப�ள�.ெத5� 

க��ட� கீ4 பாக� ெத5� 

அைற #)�ேப�ைட 

ந�.ெத  பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 ந(தனா, ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 கா8ய நாயனா, 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ேஜாதி#ர� 

ெத5� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ேஜாதி#ர� வட�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF25 ேநசநயனா, ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF25 எ8ப.த நய�னா, ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 எ�.ஜி.ஆ,.காலன� , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 ெல�Mமி நரசி"க#ர� ஆசி8ய, 

��ய� �#. , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ெல�Mமி நரசி"க#ர� வ�7த8�#. , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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லேயாலா கா�ெவ�� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5� ப�தி 

ேம5கிலி () கிழ�காக 4வ) 

அைற, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 � பர�பைர 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 �லேசகர 

ஆ4வா, ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 

யாதவ,ேமல.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா ,� 

எF24 M(தர`,.தி நாயணா,ெத . , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ெப8யா4வா,ெத  , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 உTசிமாகாள� ச�னதி ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ப��ன.தா, ச() 

, 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ைவ�Fடநாத� 

ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 

தி ெவ�பாைவ ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� 

எF24 தி �பணா,வா4 ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 
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100 100

லேயாலா கா�ெவ�� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5� ப�தி 

ேம5கிலி () கிழ�காக 4வ) 

அைற, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எண24 #ன�தவதியா, 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 

�.தார�ம� ேகாவ�% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF 24 ஆFடா� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF 25 தி வன(த#ர� ேரா� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ச,வஞான ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 24 ேபா7�ஆபj7 ெத  , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ஜாமியா ப�ள�வாச% ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF24 ராமசாமி ச�னதி 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5� 

ப�ளா� க��ட�  அைறஎF 1 

iய மா,� ெத  

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட உTசின� மாகாள� அ�ம� 

ேகாவ�% ெத  வா.எ.22 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ப��ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  வா.எ.22 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட த,ம, ச() வா.எ.22 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட மகா வ�mp ெத  வா.எ.22 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட மண� ம�ற.ெத  வா.எ.22 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சிவ� ெத5� மாட ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட சிவ� கீழ ரதவ Hதி வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

102 102

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5� 

ப�ளா�  அைற எF 2 iய 

மா,� ெத , 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22  தி வ�ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 �மர�ரபர� 

ேகாவ�%ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 

ெசௗராmரா ராமசாமி ேகாய�% ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 சிவ� ேகாய�% ேமலமாடவ Hதி , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 சிவ� வட�� 

மாடவ Hதி , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF22 

� கெப மா� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேம5� 

ப�ளா� அைற எF 3 பைழய 

ச,T ெத , பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட திqய ப�ரப(த ெத  வா.எ.24 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ��(த மாைல ெத  வா.எ.24 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ]ர.தா4வா, ெத  வா.எ.24 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி ெமாழிைசயா4வா, ெத  

வா.எ.24 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ம7தாF பாட% ெத  

வா.எ.24 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சிவ� ெத5� ரதவ Hதி 

வா.எ.24 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ%ல�ம� ேகாய�% 

ெத  வா.எ. 24 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இ"கிf7 ச,T 

ெத  வா.எ.24 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி வாNெமாழி.ெத  வா.எ.24 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
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104 104

�ழ(ைத ஏM 

ேம%நிைல�ப�ள�. ேம5� 

ப�ளா� அைற எF 4 பைழய 

ச,T ெத  பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஆழவ(தா� ெத  வா.எ.24 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட யாதவ, கீழ.ெத  வா.எ.24 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பைழய ேகாவ�% ெத  வா.எ.24 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி வாNெமாழி.ெத  வா.எ.24 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ ணகி8நாத,ெத 1 வா,� 

எF 24 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அக7திய,ெத  

வா.எ.24 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேபா7�ஆப�7 ெத 1 

வா.எ.24 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேதரய,ச() வ.எ.24 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ப.ரசிவ�யா,ெத  வா.எ.24 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

மனகாவல�ப��ைள 

ம .)வமைன சாைல 

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ெத5� ப�தி (Mகாதார 

ஆNவாள, அOவலக� 

அ கி%) சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச.தியா ெத  வா,�எF15 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ள� #ற�ேபா��ெத  1 

வா,�எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட �ள�#ற�ேபா�� 

ெத  2 வா,�எF27 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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106 106

மனகாவல�ப��ைள 

ம .)வமைன சாைல 

மாநகரா�சி ந�நிைல�ப�ள� 

ேம5�ப�தி (Mகாதார 

ஆNவாள, அOவலக� 

அ கி%) சமாதான#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 1வ) ெத  வா,� 

எF27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக,2வ) ெத  

வா,� எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 3வ) 

ெத  வா,�எF 27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

4வ) ெத   வா,� எF15 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சா(திநக, 11வ) ெத  வா,� எF 15 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 10வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 9வ) ெத  வா,� எF15 , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, ேவதேகாய�% ெத  வா,�எF27 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 2வ) ெமய��ேரா�  

வா,� எF  15 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சா(திநக, 

12வ) ெத  வா,�எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

தி Tெச(i, ேரா� வா,� எF15 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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107 107

மனகாவல� ப��ைள 

ம .)வமைன சாைல 

மாநகரா�சி 

ந�நிைல�ப�ள�கீ4பாக� 

(Mகாதார ஆNவாள, 

அOவலக� அ கி%) 

சமாதான#ர�..

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட சF�க�ப��ைள ெத  வா,� 

எF  15 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி வ�aவ, ெத  

வா,� எF15 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தி மைல ெத  

வா,�எF15 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட மகராஜப��ைள 

ெத  வா,�எF15 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

மகராஜப��ைள�K��ெத  வா,� எF15 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108

மாநகரா�சி ச�தாய 

நல�]ட�வடபாக� )�#ரZ 

ெதாழிலாள, காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட *"க#% ெத  வா.எ.14 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஔைவயா, ெத  வா.எ.14 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசs^Mட, ெத  வா.எ.14 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசFபக� நக, வா.எ.21 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கிறி7) ேகாவ�% ெத  வா.எ. 

21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா8ய நாயனா, ெத  

வா.எ.21 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ம"ைகய,கரசி ெத  

வா.எ. 14 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட மிலி�ட8 ைல� 

வா.எ. 21 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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109 109

மாநகரா�சி ச�தாய 

நல�]ட�ெத�பாக� )�#ரZ 

ெதாழிலாள, காலன�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ �மண� ெத  வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேநச நாயனா, ெத  வா.எ.21 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேகா� ெச"க ேசாழ நாயனா, 

ெத  வா.எ.21 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ச"க, காலன� 

வா.எ.21 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ8ப.த நாயனா, ெத  

வா.எ.21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ%லா� வ%லவ� 

ெத  வா.எ.21 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�  ப�.�.ஏ 

க��ட அைற எF 49 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காமராR காலன� வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 1 வ) ெத  வா.எ.21 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 2 வ) ெத  

வா.எ.21 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 3 வ) 

ெத  வா.எ.21 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 4 

வ) ெத  வா.எ.21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 

5 வ) ெத  வா.எ.21 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா(தி 

நக, 6 வ) ெத  வா.எ.21 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

கா(தி நக, 7 வ) ெத  வா.எ.21 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட கா(தி நக, 8 வ) ெத  வா.எ.21 , 10.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட #ன�த D�7 ெத , அ �மண�.ெத  வா.எ.21 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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111 111

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள� அைற எF 

1 ப�ரதான ப�ளா� வடபாக� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணா நக,  ப�.எ�.ேக காலன� 

வா.எ.21, ேமல.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வட�� 

ைஹகிரZF�  ேரா�வா.எ.21 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

இ(திராநக, ெமய��ெத வா.எ.21 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட அ�ைன இ(திரா நக, 1வ) ெத , 2 வ) ெத  , 1வ) 

ெம , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ைனஇ(திராநக, 

2வ)ெத  வா.எF21 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

அ�ைனஇ(திராநக, வட��ெத  வா.எF21 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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112 112

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள� அைற எF 

1 ப�ரதான ப�ளா� வடபாக� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ�ைனஇ(திராநக, ெத5�ெத  

வா.எF21 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 

ப�.எ�.ேக காலன�  வா.எ.21, வட�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட அFணா நக,  ப�.எ�.ேக காலன� கிழ�� ெத  வா,� 

, 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக,ெமய��ேரா� 

வா,� 21 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 

�த%ச() , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 2வ) 

ச() , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 3வ) ச() , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 4வ) ச() , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 5வ) ச() , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 8வ) ச() , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, 9வ) ச() , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அFணாநக, , 13.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட இ(திரா நக, 2வ) �K�� ெத  வா.எ.21 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ப�.�.ஏ 

க��ட அைற எF 50 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட லலிதா நக, வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெஜயா நக, வா.எ.21 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ7.எ�.வ� நக, வா.எ.21 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கெல�ட, நக, வா.எ.21 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பாலாஜி நக, வா.எ.21 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எவெர7� ெத  வா.எ.21 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட காதி, நக, (�பார� நக, ) 

வா.எ.21 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏ.�.ேஜ நக, வா.எ.21 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேதவேலாக ெத  வா.எ.21 , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�.ஐ.ப� காலன� வா.எ.21 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ப�.�.ஏ 

க��ட அைற எF 51 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பர^Mட, ெத  வா.எ 21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ��னவ, ெத  வா.எ.22 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�நாயக, ெத  வா.எ.22 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இரய�% நக, வா.எ.20 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வ�வசாய இைண இய��ந, 

��ய� �# வா.எ.20 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

நி ப,காலன� வா.எF20 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ப�.டப��S�. காலண� வா.எ.20 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

சிவ�%ச,ஜ�காலன� வா.எ 20 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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115 115

iய ேயாவா� 

ேம%நிைல�ப�ள�.அைற எF 

6 (ப�ரதான ப�தி) ெத5�ப�தி 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. கி பாகர� ெத  வா.எ.21 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட. ஜா�7 காேலR ேரா� வா.எ.21 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசய�F� மா,� ெத  வா.எ.20 

, 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட கா Fய, ெத  வா.எ.21 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ேப8Fபெத  வா.எ.21 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட பைழய ேபாf7 ஆ7ப.தி8 

ெத  வா.எ.22 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசய�F� மா,� 

சாைல வா.எ.22 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேஹாவ,� 

நிைனZ அைற ேம5கிலி () 

2வ) அைற 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ஆைணய, 

ப"களா ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

M�ப�ரமண�ய Mவாமி ேகாய�% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ந�ப��ைக நக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF 25 ரய�%ேவ7ேடஷ� ேரா�. , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ராேஜ(திராநக, 

5வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ராேஜ(திரா நக, 6வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

வா,� எF25 அகிலஇ(தியவாெனாலிஅ���மா���ய� �#. , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 அரM#ற�ேபா�� 

ரய�%ேவ 7ேடச� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேஹாவ,� 

நிைனZ அைற கிழ�� 

ப�திய�� கைடசி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ராேஜ(திரா நக, 

1வ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

ெஜபமாள�ைக நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.ேஹாவ,� 

நிைனZ அைற கிழ�� 

ப�திய�� கைடசி அைற, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ெசய��� 

பா%7ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119

சாரா� த�க, ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ�� 

ப�தி கிழ�� ப�ளா�, 

ம.தியஅைற #)�க��ட� 

(3வ) ப� வ��பைற) 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ெசய���பா%7 

ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 ராேஜ(திரா 

நக, 2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வா,� எF25 

வட�� ைஹகிரZF� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5� க��ட�, 

கிழ�� ப�தி ஏ.ஆ,.ைல�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ�.எ%.ப��ைளநக, வா,� 

எF20 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட இ(திராநக, வா,� 

எF20 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல� 

��ய� �#ஓப�ளா� �த% எ7ப�ளா� வைர , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல� ��ய� �# ப�ளா� வா,�எF20 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல� ��ய� �# 

Sப�ளா�வா,� எF20 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ஏ.ஆ,.ைல� #திய��ய� �#1ம5K� எ1 �த% ஜி6 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட ஏ.ஆ,.ைல�அ���மா���ய� �#1எ�த%27எ�வைர 

ட , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�வட�� பாக�, 

ேம5� ப�தி ஏ.ஆ,.ைல�,  

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெசய���தாம7ேரா� வா,�எF 

20 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ஏ.ஆ,.ைல�#தியப�ளா�,ெஜ.ப�ளா�,ஏ ப�ளா� �த% எ� ப�ளா� வைர. , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட வட�� ைஹகிரZF�ேரா� 

வா,�எF20 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெசய���ஜா�7காேலRேரா� வா,� எF 20 , 99.அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி, ஏ.ஆ,.ைல�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட ெப8யா,நக, வா,�எF20 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட 

ெப8யா,நக,வட��ெத வா,�எF20 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

பாைளய"ேகா�ைட #ன�தம.ேதoெத  வா,�எF20 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) பாைளய"ேகா�ைட ெப8யா,நக,ெத5�ெத  வா,�எF20 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட அ �நக, வா,�எF20 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட எ�.ஜி.ஆ,. காலன� வா,�எF20 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) பாைளய"ேகா�ைட தமி4நா�காவல, ��ய� �# 

வா,� எF 20 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123
ேரா7 ேமா◌ி ேம�8�ேலச� 

ப�ள�1 வ) ஏ ப�தி 

தியாகராஜநகா்

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.19, இ.ப�. காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.19, ரா�நக, , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

Jெஜேய(திர சர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள�வ�ழா 

ேம%நிைல�ப�ள� வ�ள� 

ம�ற� அைற எF 5 

மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.19 எ%.ேக.எ7. நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF20 வ H��வசதிவா8ய���ய� �# 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF20 மாஜி7�ைர� ��ய� �# , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF 20 

அகிலஇ(தியவாெனாலி��ய� �# ைஹகிரZF� , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125

ெந%ைலய�ப, அ�# 

ஆசிரம� 

ஆர�பப�ள�.ைடன�" ஹா%, 

மகாராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 1வ)�K��ெத  மகராஜநக, வா,� 

எF 20 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 2வ) �K��ெத  மகராஜநக, 

வா,� எF 20 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 3வ) �K��ெத  

மகராஜநக, வா,� எF 20 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 4வ) 

�K��ெத  மகராஜநக, வா,� எF 20 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, 

5வ) �K��ெத மகராஜநக, வா,� எF 20 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜநக, 6வ) �K��ெத  மகராஜநக, வா,� எF 20 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜநக, ெசய���தாம7ேரா� வா,� எF 20 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

126 126

J ெஜேய(திரசர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள� வ�ழா 

ேம%நிைல�ப�ள�அைற எF 

4 வ�ள� ம�ற� மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 10வ) �K�� ெத  

மகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 20, 11வ) �K�� 

ெத  மகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 12வ) 

�K�� ெத  மகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 

13வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF. 20, 14வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக,. வா.எF. 20, 15வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF, 20, 16வ) �K�� ெத  

மகராஜநக, , 8.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 17வ) �K�� 

ெத  மகராஜநக, , 9.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 18வ) 

�K�� ெத  மகராஜநக, , 10.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 

19வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 11.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF.20, 20வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக, வா.எF.20, 21வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 99.அய%நா� 
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J ெஜேய(திரசர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள� வ�ழா 

ேம.நி. ப�ள�. வ�ள� ம�ற�  

அைற எF 3  மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 20, 22வ) �K�� ெத  

மகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 20, 23வ) �K�� 

ெத  மகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 24வ) 

�K�� ெத  மகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF,20, 

25வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF.20, 26வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ 

நக, வா.எF.20, 27வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக, வா.எF.20, சிவ(தி�ப�� ெமய�� ேரா� , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) மகராஜ நக, வா.எ.20,சிவ(தி�ப��ேரா� 1வ), 2வ), 3,வ), 4 வ) 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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J ெஜேய(திர 

சர7வதிMவாமிக� 

ெவ�ள�வ�ழா 

ேம%நிைல�ப�ள�மண�மFடப 

அைற எF 19 மகாராஜநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 2வ) ெமய�� ேரா� 

மகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 3வ) ெமய�� 

ேரா� மகாராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 4வ) 

ெமய�� ேரா� மகாராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.20, 

5வ) ெமய�� ேரா� மகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

வா.எF.20, 7வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ 

நக, வா.எF.20, 8வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

மகராஜ நக, வா.எF.20, 9வ) �K�� ெத  மகராஜநக, , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, 7ேட� பா"� காலன�  (ஆப�ஸ,7 காலன�) 

, 9.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, �ன�சிப% காலன� , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, மகராஜ நக, 1வ) ெமய�� 

ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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129 129

J ெஜேய(திர சர7வதி 

Mவாமிக� ெவ�ள�வ�ழா 

ேம.நி.ப�ள�.மண�மFடப� 

அைற எF 16  மகாராஜாநக,, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ஐ.ஓ.ப�. காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ஆசி,வாத நக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, வச(த� காலன� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ெபா�மண� நக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF.18, ெவ"கேட7வரா நக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, வா.எF. 18, ேவலவ� காலன�, 

ேவலவ� காலன� ேம5� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) மகராஜ நக, 

க%யாண�நக, வா,� எF18 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ�கிலி (

) ேம5காக 5வ) 

vைழவாய�%, i.)��� 

சாைல, வ�.எ�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 ெஜய(தி நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 தமி4நா� வ H��வசதி 

வா8ய� நிைல 3 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�.கிழ�கிலி (

) ேம5காக 5வ) 

vைழவாய�%, i.)��� 

சாைல, வ�.எ�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 J காமா�சி 

நக,(எதி,ஒயாசி7ப�ள�) , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� 

எF17 வ.உ.சி. நக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 

சீன�வாசக�நக, ப� காலன� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� 

எF18 காசி வ�7வநாத� ேகாய�% ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ஜவஹ, ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 ேமல.ெத , , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 யாதவ,கீழ.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 ராம, ேகாய�% ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF 18 நாடா, ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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தி ெந%ேவலி மாநகரா�சி 

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி ைமய�வ�.�.ச.திர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF17 J �கா�ப�ைக நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஐ7வ,யா நக, வா,� எF 17 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெவ%க� காலன� வா,� எF17 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ேநதாஜி ெத  (Mபாm 

ச(திரா ேபா7ெத . , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 

ெக�ன� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 

கFண� #)காலன� 1வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,� எF18 கFண� #)காலன� 2வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 கFண� #)காலன� 4வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 கFண� #)காலன� 

ெமய��ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 

ஆதி.தனா,நக, 1வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� 

எF18 ஆதி.தனா,நக, 2வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,� எF18 ஆதி.தனா,நக, 3வ) ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ஆதி.தனா,நக, 4வ) ெத  , 

14.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,� எF18 ஆதி.தனா,நக, 5வ) 
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ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�. வடபாக 

க��ட�, வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. அரவ�(த, ெத  வா,� எF 18 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கவ�தா நக, 2வ) ெத  வா,� எF 

18 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கவ�தா நக, 3வ) ெத  வா,� 

எF 18 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கவ�தா நக, 4வ) ெத  

வா,� எF 18 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134
ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�. வடபாக 

க��ட�, வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ப� (தாவன. ெத  வா,� எF 18 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள�. வடபாக 

க��ட�, வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சரFயா நக, வா,� எF 18 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சீன�வாச நக, வா,� எF 18 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெத5�ெத  வா,� எF18 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 62 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

136 136

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�.(L.K.G. A 

வ��பைற) கீ4பாக�, 

i.)��� ேரா�  

வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. க�டெபா�ம�  நக, 1வ) ெத  

வா.எF 17 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. க�டெபா�ம� நக, 2வ) 

ெத  வா.எF 17 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. க�டெபா�ம� நக, 

3வ) ெத  வா.எF. 17 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

க�டெபா�ம� நக, 4வ) ெத  வா.எF. 17 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17, க�டெபா�ம� நக, 5வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF17க�டெபா�ம� நக,  2வ) 

�K��. ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா. எF 

17க�டெபா�ம� நக, 2வ) �K��. ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF. 17ம"க�மா சாைல , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� வா.எF 17 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� 1வ) ச() வா.எF 17 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� 2வ) ச() வா.எF 17 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ல�Mமி#ர� 3வ) ெத  வா.எF 17 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. ேகா.ஆ�ெட�7 காலன� வா.எF 17 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. அmட ெல�Mமி நக, வா.எF 17 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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137 137

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�.(L.K.G. A 

வ��பைற) கீ4பாக�, 

i.)��� ேரா�  

வ�.�.ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. அNயா M�ப�ரமண�ய நக, வா.எF 17 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. டா,லி" நக, வா.எF 17 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெவ5றி தி  நக, வா.எF.17 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. காசீ� நக, வா.எF. 17 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஆதி திராவ�ட, காலன� வா.எF.17 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�1வ) B 

ப�8Z i.)��� ேரா�, 

வ�.� ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 ம"களா நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 காமா�சி நக, 1வ) 

ெமய�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17காமா�சி 

நக, 3வ) ெமய�� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 

17காமா�சி நக, 4வ) ெமய�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF 17காமா�சி நக, 5வ) ெமய�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலஷ� 

ேம%நிைல� ப�ள�1வ) B 

ப�8Z i.)��� ேரா�, 

வ�.� ச.திர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 காமா�சி நக, 6வ) 

ெமய�� ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா. எF 17காமா�சி 

நக, 7வ) ெமய�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 

17காமா�சி நக, 8வ) ெமய�� ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF 17தமி4நா� வ H�� வசதி வா8ய� நிைல 1 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF.17 தமி4நா� வ H��வசதி வா8ய� நிைல 2 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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140 140

தி .ப�.எ� ச"கரM�ைபயா 

ஞாபகா,.த ெதாழி5பய�5சி 

ப�ள�வ�.�.ச.திர�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 சிவன�யா,�ள� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 17 ேபா.தH7 நக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா. எF 17அ�)% ர�மா� �தலாள� 

நக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. கFணகி ெத  வா.எF 18 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141

ெசய��� ேஜாச� உய,நிைல 

ப�ள�ேம5�� ப�தி 

ஆேர�கியநாத#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஆTசி மட� வா. எF 17 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF 18ஆேரா�கியநாத#ர� 2வ) 

ெமய�� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ஆேரா�கியநாத#ர� 

3வ) ெமய�� ெத  வா.எF 18 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF 18ஆேரா�கியநாத#ர� 4வ) ெமய�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF 18ஆேரா�கியநாத#ர� 1வ) ெமய�� ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல� ப�ள�U.K.G. "A" 

ப�8Z, ேம5கிலி () கிழ�� 

�த% அைற ரா� நக,, 

தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19 1வ) ந�.ெத  

தியாகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 2வ) 

ந�.ெத  தியாகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19 

3வ) ந�.ெத  தியாகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF.19 1வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19 ,2வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 3வ) ெத5�ெத  

தியாகராஜநக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
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143 143

#ன�த அ(ேதாண� ப�ள� 2ஆ� 

வ��# அைற. வ�.�.ச.திர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.18 தி வ�aவ, ெத  

கீ4ப�தி , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.18 ெல�Mமி நக, 

(வ�.எ�. ச.திர�) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�1B ப�8Z 

ரா� நக, தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சிவ(தி�ப��ேரா� வா,�எF 19 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 1வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 2வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 3வ) வட�� ெத  வா,�எF19 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 4வ)வட��ெத  வா,�எF19 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 5வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 6வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 7வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 8வ) வட��ெத  வா,�எF19 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

#mபலதா ெம�8� 

ேம%நிைல�ப�ள�கிழ�� 

பாக� ெத5� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ேஜ�7நக, வா,� எF19 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ப�.ஏ.ப��ைளநக, வா,� எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. பாரதி ெத  வா,�எF19 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. �.வ�.எ7நக,(1வ) 

�K��ெத �த%5வ)�K��. ெத . , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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#mபலதா ெம�8� 

ேம%நிைல�ப�ள�5 வ) சி 

வ��# அைற. 

பாைளய"ேகா�ைட

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ேபரா.)ெச%வ� நக, வா,�எF19 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. சாNபாபா காலன� வா,� எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ச"க, காலன� வா,�எF19 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. �மேரச� நக, வா,� எF19 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வ�.ஐ.ப� காலன� வா,� எF19 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147

#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�கிழ�� 

பாக� வட�� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7நக, 6வ) 

�K��.ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. தி மா%நக, 

வா,�எF19பாரதிதாச�வ Hதி , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19 ம%லிகாகாலண� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

�.ேக.சி நக, வா,� எF19 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ேகாகில� 

நக, வா,� எF 26 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. எ%.ஐ.சி காலன� 

1 வ) ெத வா,� எF19 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 7வ) �K��.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 6வ) �K��.ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வாவா,�எF19�.வ�.எ7நக,7வ)�K��.ெத  , 99.அய%நா� வா4 
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#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

பாக� கிழ�� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 10வ) 

�K��.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19�.வ�.எ7நக, 11வ) �K��.ெத  வ�.ம , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7 நக,1 வ) ெமய��ேரா� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7 நக,2 வ) 

ெமய��ேரா� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 �.வ�.எ7 

நக,3 வ) ெமய��ேரா� , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 

�.வ�.எ7 நக,4 வ) ெமய��ேரா� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19 �.வ�.எ7 நக,5 வ) ெமய��ேரா� , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,�எF 19 தி மா%நக,பாரதிதாச�வ Hதி , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 

தி மா%நக,ரசிகமண��ேகசி வ Hதி , 10.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா,�எF19தி மா%நக,ெஜயகா(த�வ Hதி , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19 தி மா%நக,#)ைமப�.த� வ Hதி , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF19கவ�மண�வ Hதி 

தி மா%நக, , 13.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா,�எF 19 

ராமலி"கனா,வ Hதி தி மா%நக, , 14.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 
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149 149

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல ப�ள�,S.ேக.ஜி 

ப�8Z B ப�8Z, ரா�நக,, 

தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 5வ) ந�.ெத  

தியாகராஜநக, , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 4வ) 

ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

வா.எF.19, 5வ) ெத5� ெத  தியாகராஜநக, , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF.19, 6வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.26, இ(திரா நக, 

தியாகராஜநக, , 6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.26, தபா% 

த(தி காலன� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. வா.எF.26, தமி4நா� 

vக,ெபா � வாண�ப கழக� அOவல, ��ய� �# , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. வா.எF. 26, #திய ேந  நக, , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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150 150

ேரா7ேம8 ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள� ப�ள�Pre 

K.G. ப�8Z, ரா�நக,, 

தியாகராஜநக,.

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 4வ) ந�.ெத  தியாகராஜநக, வா,� 

எF19 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 6வ) ந�.ெத  

தியாகராஜநக, வா,� எF19 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 7வ) 

ந�.ெத  தியாகராஜநக, வா,� எF19 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 7வ) ெத5�ெத தியாகராஜநக, வா,�19 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) வ�.�.ச.திர�. 8வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக, வா,�எF19 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 8வ)ந�.ெத தியாகராஜநக, வா,�19 

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 9வ)ந�.ெத  தியாகராஜநக, வா,� 

எF19 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

9வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 10வ)ந�.ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

பாக� ேம5� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

10வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 12வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

13வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 14வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 15வ) ெத5�ெத  

தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 
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#mபலதா ெம�8�ேலச� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

பாக� ேம5� ப�தி

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. 

16வ)ெத5�ெத தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

வ�.�.ச.திர�. 17வ) ெத5�ெத  தியாகராஜநக,வா,�எF19 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. ெத5�ெத ெதாட,Tசி 1�த% 7 

ெத வைர வா,�எF19 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) வ�.�.ச.திர�. தாமிரபதி 

காலன� வா,� எF19 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 8வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF 26 ஒTச��ள� காமராஜ, 

சாைல. , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� 

எ7.�.சி.ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� பா,�ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ஒTச��ள� 1வ) கீழெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ஒTச��ள� 1வ) ேமல.ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 கீழெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 

1வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� தாம7 2வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 3வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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154 154

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 8வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 

4வ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� தாம7 5வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ஒTச��ள� தாம7 6வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� 1வ) �K��.ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� 2வ) 

�K��.ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ஒTச��ள� ெமய��ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ஒTச��ள� எ7.�.சி.ச,T ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� எ7.�.சி. 1வ) வட�� ெத . , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ஒTச��ள� எ7.�.சி. 

வட�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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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

155 155

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 6வ) vைழவாய�% 

கிழ��பாக�, ெப மா�#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 1வ) 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 

2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ெப மா�#ர� 3வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ெப மா�#ர� ேபா7� ஆபj7 ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� ேபா7� ஆபj74வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� கா,ட� 

ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 5 

வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ெப மா�#ர� 6 வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF27ேஜாச� ெத  சி.எ7.ஐ ஆலய வட�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 6வ) vைழவாய�% 

Nkw;F பாக�, ெப மா�#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 சி.எ7.ஐ ஆலய ெத5� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27எ7 � பj�ட, 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி 

காலன� ெமய��ேரா� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 

ெப மா�#ர� சி காலன� 1வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி காலன�1வ)�K��ெத . , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப  மா�#ர� ச"கரா#ர� 1வ) ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF 27 ெப மா�#ர� 

ச"கரா#ர� 2வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF 

27  ெப மா�#ர� சி காலன� 2வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி காலன� 2வ) �K�� ெத . 

, 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF27 ெப மா�#ர� சி 

காலன� வா�ட,ேட"� ெத . , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF27 ப� & �  காலன� , 12.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF27 ெப மா�#ர� O�க7 நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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157 157

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

7வ) vைழZ வாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ெப மா�#ர� 7வ) 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராR சாைல 

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 3வ) 

ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

அ�#நக,ேநா#�2வ)வட��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 1வ) �K��ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 2வ) வட�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�ெத5கிலி () 

7வ) vைழZ வாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 3வ) வட�� ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

வா�ட,ேட"3வ)ெத5�ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26வா�ட,ேட"1வ)�K��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 2வ) �K�� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 3வ) �K�� ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 ேநா#� 1வ) வட�� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ேநா#� 2வ)ெத5� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட"4வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட" 

4வ)�K��ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 75 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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159 159

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5கிலி () 

வட�காக 11-வ) 

vைழவாய�% ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

காவல,��ய� �#அ�#நக,,காமராR சாைல , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 3வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 4வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 

கிழ��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ேநா#� 

2வ)�K��ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

ேநா#� வட�� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

கீழெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

காமராRசாைல 2வ) ெத5�ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,� எF26 காமராRசாைல1வ)ெத5�ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 3வ) ெத5� ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட" 2வ) ெத5�ெத  , 99.அய%நா� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5கிலி () 

வட�காக 11-வ) 

vைழவாய�% ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 ேநா#� 

1வ)வட��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

வா�ட,ேட"1வ)�K��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 அ�#நக,#திய வாடைக��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5கிலி () 

வட�காக 13-வ) 

vைழவாய�% ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 அ�#நக, 

அOவல,��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 12வ) 

vைழவாய�%, ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 காமராRசாைல 

1வ)ெத  ெத5�.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�எF26 காமராRசாைல 4வ)ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�எF26 வா�ட,ேட"1வ) ெத5� ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�எF26 

காமராRசாைல5வ)ெத5�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�எF26 வா�ட,ேட"ெமய��ேரா� , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�எF26 வா�ட,ேட"4வ)�K��ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 வா�ட,ேட" 

4வ)ெத5�.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�எF26 

அ�#நக, கீழெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� எF26 

அ�#நக,3வ) வட��ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 1வ) வட��ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ேநா#� 1வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 

எF26 ேநா#� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

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

163 163

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 5வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,�� 

காலன�1வ)ெமய��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன� ெமய��ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,�� காலன�2வ) ெமய��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன�1வ)�K��ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன� 

2வ)�K��ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன�3வ)�K��.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,��காலன�4வ)�K��ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன�5வ)�K��ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன�6வ)�K��ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,��காலன�7வ)�K��ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன� காமராRசாைல , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ேநNப,��காலன�8வ)�K��ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ேநNப,��காலன�9வ)�K��ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ேநNப,��காலன�10வ)�K��ெத  , 

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

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம% நிைல� ப�ள�12வ) ஏ 

வ��# அைற ெத5�� 

க��ட�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�எF26 ெபாதிைகநக,ெத5�ெத  

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, *"காகீழ 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக,1வ) 

ெத5�ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, 

2வ)ெத5�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ெபாதிைகநக,ப��ைளயா,ேகாவ�%ேமலெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, ப��ைளயா,ேகாவ�%கீழெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�  வா,�26 ெபாதிைகநக, 

ப��ைளயா,ேகாவ�% வட��ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ெபாதிைகநக, ப��ைளயா,ேகாவ�%ெத5�ெத  , 9.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, 1வ) �K��ெத  , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக,2வ) 

�K��ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

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

165 165

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம% நிைல� ப�ள�  வளாக� 

ெசN�� ேசவ�ய, ந,ச8 

ம5K� ப�ைரம8 ப�ள�#) 

க��ட� 1வ) வ��# அைற. 

எ�.ஜி.ஓ.ஏ காலன�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, 3வ) 

�K��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,� 26 ெபாதிைகநக, 

*"கா ெத5� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 

ெபாதிைகநக,*"கா1வ)�K��ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

வா,�26 ெபாதிைகநக,2வ) �K��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக,1வ)ெத5�ெத  , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, ேமலெத  , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, *"காவட��ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, கீழெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. வா,�26 ெபாதிைகநக, வட��ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

166 166

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�ெத5கிலி () 

வட�காக 2வ) vைழவாய�% 

ெப மா�#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. ெப மா�#ர� அ�#நக, 

எ7.�.சி.ேரா� வா,� எF 26 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

அ�#நக, ேமலெத  வா,� எF26 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

அ�#நக, கீழெத  வா,� எF26 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

அ�#நக,ெதாைலேபசிநிைலயரய�%ேவபjட,ெத  வா,� எF 26 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. அ�#நக, எ7.�.சி.ச,T ெத  வா,� 

எF26 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. அ�#நக, 

காமராRசாைலவா,�எF26 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

ெபா�வ�ழா நக, கீழ.ெத  வா,� எF26 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழா நக, ேமலெத  வா,� எF 26 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழாநக, வட��ெத  வா,� 

எF 26 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழாநக, 

ெமய��தெத  வா,� எF 26 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) ெப மா�#ர�. 

ெபா�வ�ழாநக, ெத5� ெத  வா,� எF 26 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

ெப மா�#ர�. ெபா�வ�ழாநக, 1வ)ெத5� ெத  வா,� எF 26 , 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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167 167

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 12 A வ��# அைற. 

எ�ஜி.ஓ.ஏ காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. பா�கியநாத� ெத  வா,�எF27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�27 வ��ட,ெத  எ�.ஜி.ஓ. 

காலன� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 27 பாரதிெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. பாரதிெத  ெத5� எ�.ஜி.ஓ. 

காலன� வா,�27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஓ��ந, 

அOவலக உதவ�யாள, 1வ)�K��ெத  வா,�2 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஓ��ந, அOவலக உதவ�யாள, காலன� 

2வ)�K��.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஓ��ந, 

அOவலக உதவ�யாள, காலன� 3வ)�K��.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா,ேகாவ�% ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�எ.27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�எ.27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா.எ.27ஓ��ந,அOவலகஉதவ�யாள,காலன�ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  , 

12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 
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ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 12 A வ��# அைற. 

எ�ஜி.ஓ.ஏ காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 பாரதிநக,வ�8வா�க� 

எ7.�.சி காேலR சமUப� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 

பாரதி6வ)ெத  எ7.�.சி காேலR சமUப� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,�26 பாரதிநக,1வ)ெத  எ7.�.சி. காேலRசமUப� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 பாரதிநக,2வ)ெத  

எ7.�.சி. காேலRசமUப� , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா.எ.26பாரதிநக,�K��ெத (4வ)ெத )எ7.�.சி கா , 6.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 ேமஜியாநக, ெப மா�#ர� , 7.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ேக.எ�.ஏ. நக, ெப மா�#ர� , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�26 கதH�ர%காலண� 

ெப மா�#ர� , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 

மாண��கநக, ெப மா�#ர� , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,�26 வ Hமா7ெகய, 1வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,�26 வ Hமா7ெகய, 2வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 வ�.ஜி.ப� நக, , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,� 26 #தியேந  நக, , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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169 169

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 12 A வ��# அைற. 

எ�ஜி.ஓ.ஏ காலன� 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ெத�ற%நக, , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 அழக,நக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ம,ப�நக, , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ேநதாஜிநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 7ெப�ச,காலன� , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 அ�பேலாகாலன� , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 7ேட�ேப"காலண� , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 ெபச��நக, , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 வ�aவ,காலண� , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 

வ�aவ,காலன�ெத�#ற� , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ,� 

26 வ�நாயக, ெத 1வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வா,� 26 வ�நாயக, ெத  2வ) ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. வா,� 26 வ�நாயக, ெத  3வ) ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� 26 வ�நாயக, ெத  4வ) ெத  , 99.அய%நா� 
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170 170

ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 11வ) வ��# அைற. 

எ�.ஜி.ஓ. ஏ காலண�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ7.�.சி.ேரா� வா,�எF27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ7.�.சி.1வ) �K��ெத  

வா,�எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஹ8ராR ெத  

வா,�எF27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. �றி^சி 

அெவ�Sவா,�எF27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

ெச%லதாN நக, �த% ெத வா,�எF27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ெச%லதாN நக, 2வ)ெத வா,�எF27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. �றி^சிநக, வட�� ெத வா,�எF27 , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. �றி^சிநக, ெத5� ெத  வா,�எF27 , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ெஜய�%சி" நக, 

ெத5�ெத வா,�எF27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

ெஜய�%சிஙநக, கிழ.ெத வா,�எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ெஜய�%சி" நக, வட�� ெத வா,�எF27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ெஜய�%சி" நக, 1வ)ெத வா,�எF27 , 

13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ெஜய�%சி" நக, 

2வ)ெத வா,�எF27 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

ெஜய�%சி" நக, 3வ) ெத வா,�எF27 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 85 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171

ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ�� 

க��ட� 11வ) வ��# அைற. 

எ�.ஜி.ஓ. ஏ காலன�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. சிவ(திஆதி.த� காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனராபா"� காலன� 1வ)ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனராபா"� காலண� 2வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனரா பா"� காலன� 3வ) ெத  

(ெத5� ந�.ெத ) , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கனராபா"� 

காலண� 4வ) ந�.ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

கனராபா"� காலண� 5வ) ந�.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. கனரா பா"� காலன� 6வ) ந�.ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வச(த நக, 2வ) �K�� ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வச(தநக, , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

1வ) �K�� ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�
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172 172

ெசய��� ேஜாச� ெபFக� 

ேம% நிைல� ப�ள�  வளாக� 

ெசN�� ேசவ�ய, ந,ச8 

ம5K� ப�ைரம8 ப�ள�#) 

க��ட� எ%.ேக.ஜி வ��# 

அைற. எ�.ஜி.ஓ.ஏ காலன�

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. தி மா% நக, , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ெசய���ேஜாச� ெபFக� 

ேம%நிைல�ப�ள�ேம5� 

க��ட� கிழ�� ப�தி, 

எ�.ஜி.ஓ. ஏ காலன�, 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�11வ)�K��ெத  

வா,�எF27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன�12வ) �K��ெத  வா,�எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�13வ)�K��ெத  வா,�எF27 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�14வ) �K��ெத  

வா,�எF27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 

15வ)�K��ெத  வா,�எF27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன�16வ)�K��ெத  வா,�எF27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ��ைசமா5Kவா8யகாலன� ெமய��ெத  வா,�எF27 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ��ைசமா5Kவா8யகாலன� 

வா,�எF27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஆசீ,வாதநக, 

வா,�எF27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. சாேரா�ெத  

வா,�எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. நாராயண�நக, 

வா,�எF27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. தி வ�aவ,ெத  

வா,�எF27 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. தி மைறநக, 

வா,�எF27 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ேக.எ%.எ�.காலன� 

வா,�எF27 , 15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. சிவச�தி நக, 

வா,�எF27 , 16.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,� எF27 
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ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�ேம5�க��ட�

. ேம5�ப�தி, எ�.ஜி.ஓ.ஏ 

காலன�, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�வட��ெமய��ேரா�  வா,�எF27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. எ�.ஜி.ஓ. காலன�1வ) �K��ெத  வா,� எF 27 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா.எF. 27, 2எ�.ஜி.ஓ.காலன� 

2வ) �K��.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா.எF.27, 

எ�. ஜி. ஓ. காலன� 2வ)�K��ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. எ�ஜிஒகாலன�3வ)�K��ெத , வா.எF 27 , 6.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 4வ)�K��ெத  வா.எF. 27 , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 5வ)�K�� ெத  

, வா,எF. 27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�6வ) 

�K�� ெத   , ,வா.எF.27 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�
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ெசய���ேஜாச�ெபFக� 

ேம%நிைலப�ள�கிழ��க��ட

�. 11 F வ��# அைற 

ேம5�ப�தி, எ�.ஜி.ஓ.ஏ 

காலன�, பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� 7வ)�K�� ெத , 

வா.எF.27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜி ஒ காலன� 

8வ) �K�� ெத    , வா.எF.27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. எ�ஜிஒ காலன� 9வ) �K�� ெத   , வா.எF.27 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன�10வ)�K��ெத வா.எF. 27 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� கிழ��ெமய��ேரா�, வா.எF,27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன�ேம5�ெமய��ேரா�, 

வா.எF.27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. எ�ஜிஒகாலன� ெத5� 

வ�% த��# ெத  வா.எF.27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

எ�ஜிஒகாலன� ெத5� ெமய�� ேரா�, வா.எF. 27 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ெசய��� ேஜாச� ஆர�ப 

ப�ள�.கிழ�� பாக� 

வ�டாரேபா��வர.)அOவலக

� எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� அ கி%,

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� 

காலண� ேமல.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27 

தி நக, �.எ�.எT.ப� காலண� 1வ) ேமல.ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� காலண� ெத5�ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� 

காலண� 1ெத5�ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27 

தி நக, �.எ�.எT.ப� காலண� ெர��யா,ப�� கிழ�� ெத . , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27தி நக, �.எ�.எT.ப� 

காலண� கீழ.ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 

தி நக,வ H��வசதிவா8யகாலன� வட��ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27�.எ�.எT.ப� காலண� வா�ட,ேட"� ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27�.எ�.எT.ப� காலண� 

1வ) ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வாஎF27�.எ�.எT.ப� 

காலண� 2 வ)ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

வாஎF27�.எ�.எT.ப� காலண� ந�.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 
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ெசய��� ேஜாச� ஆர�ப 

ப�ள�கிழ�� பாக� 

வ�டாரேபா��வர.)அOவலக

� எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� அ கி%,

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, 1 வ)ெத  வா,�27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, 2 வ)ெத  வா,�27 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக,3 வ)ெத  வா,�27 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, ேமல.ெத  வா,�27 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக,ெத5�ெத  வா,�27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, ெத�ேமல.ெத  வா,�27 

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ராRநக, கிழ��ெத  வா,�27 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. க5பகவ�நாயக, வட��.ெத  

வா,� 27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. க5பகவ�நாயக, 

ெமய��ேரா� வா,�27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�27 

க5பகவ�நாயக, நக,ெத5�ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 

சிேயா�ெத  வா,�27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஏ 

காலன�வ�8வா�க� 1 வ)ெத   வா,�27 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ஏ காலன�வ�8வா�க�வட��.ெத  வா,�27 , 14.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஏகாலன�வ�8வா�க� 2 வ)ெத   வா,�27 , 

15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. ஏகாலன�வ�8வா�க�ெத5�.ெத  

, 16.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�27 ஏகாலன� வ�8வா�க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 91 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178

ெசய��� ேஜாச� ஆர�ப 

ப�ள�கிழ�� பாக� 

வ�டாரேபா��வர.)அOவலக

� எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� அ கி%,

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. மகி4Tசி நக, வா,�27 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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ெசய��� ேஜாச� 

ஆர�ப�ப�ள�ேம5�பாக� 

வ�டாரேபா��வர.) 

அOவலக� அ கி% 

எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன�. 

பாைளய"ேகா�ைட.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27ஆ,�ஓேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 நHலகFடநக, , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 ெச�டர% எ�ஸ7 

காலன� , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 ேராஜாநக, , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27  ராேஜ(திரா நக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 கி mணாநக, , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. வா,�எF27 ெர��யா,ப�� ேரா� 

, 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 6 வ) ெத  , 9.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 7 வ) ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. 8 வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 9 வ) 

ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. கீழ.ெத  , 

13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 10 வ) ெத  , 14.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 11வ) ெத  , 15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 

காலன�. ெத5�.ெத  , 16.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 12 

வ)ெத  , 17.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 13 வ) ெத  , 

18.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 14 வ) ெத  , 19.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ. காலன�. 15 வ) ெத  , 20.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ. 
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அமலா ஆர�பப�ள�.ேம5� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ. ப� காலன�, 

ஜவஹ, நக, 

பாைளய"ேகா�ைட.  627007

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா.எ.27 எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 

1வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,� எF 27 

எ�.ஜி.ஓ. ப�காலன� 2 வ)ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

வா,�எF27 எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 3வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா.எ.27 எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 4வ) ெத  (ப�ள�வாச% 

ெத ) , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலண� 

5வ)ெத  வா,�எF27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன�6வ) ெத  வா,�எF27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 7வ) ெத  வா,�எF27 , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 8 

வ)ெத வா,�எF27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� 

காலன� 9 வ) ெத  வா.எF27 , 10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 10 வ)ெத  வா.எF 27 , 99.அய%நா� வா4 
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181 181

அமலா ஆர�ப�ப�ள�.ேம5� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ. ப� காலன�, 

ஜவஹ, நக, 

பாைளய"ேகா�ைட.  627007

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 11வ)ெத  

வா.எF 27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 12 

ெத  வா.எF27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 13வ)ெத  வா.எF27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 14ெத  வா.எF27 , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 15 வ)ெத  .எF27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�காலன� 16 வ)ெத  

வா.F27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 17வ) 

ெத  வா.எF27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 18 வ)ெத  வா.எF27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 19வ) ெத  வா.எF27 , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 20 வ)ெத  

வா.எF27 , 11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ. ப�.காலன� 21 

வ) ெத  வா.எF27 , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப�. 

காலன� 22வ) ெத  வா.எF27 , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

எ�.ஜி.ஓ.ப�.காலன� 23 வ) ெத  வா.எF27 , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 24 வ) ெத  வா.எF27 , 

15.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 25 வ) 
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182 182

அமலா ஆர�ப ப�ள�கிழ�� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ. ப� காலன�, 

ஜவஹ, நக,, பாைள.

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. �%ைலநக,வட��ெத வா,� 

எF 27 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

�%ைலநக,ந�.ெத வா,� எF 27 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. �%ைலநக, கீழ.ெத வா,�எF 27 , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. �%ைலநக,ெத5� ெத  வா,� எF 27 , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. அFணா நக, வா,� எF 27 , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. சாேரா�நக, ேமல.ெத  வா,� 

எF 27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,� எF 27சாேரா�நக, 

வட�� ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. சாேரா� நக, 

ெத5� ெத  வா,� எF 27 , 9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

வா,�27 7ேட� பா"� காலன� ஆ, � ஓ ேரா� , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 7ேட�பா"� காலன� கீழ.ெத வா,� எF 27 , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 7ேட�பா"� காலன� 

வட��.ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 

7ேட�பா"� காலன� ந�.ெத  , 13.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

வா,� 27 7ேட�பா"� காலன� ெத5�.ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 7ேட�பா"� காலன� ேபா7�ஆபj7 ெத  , 
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அமலா ஆர�ப ப�ள�ெத5� 

ப�தி எ�.ஜி.ஓ.ப� காலன� 

ஜவஹ, நக,, 

பாைளய"ேகா�ைட

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தி வன(த#ர�சமUப� 

ராஜராேஜ7வ8நக,வட��.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

தி வண(த#ர�ேரா� ராஜராேஜ7வ8நக,4வ)வட��.ெத . , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தி வண(த#ர�ேரா�சமUப� 

ராஜராேஜ7வ8நக, ெத5�.ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

தி வண(த#ர�ேரா�சமUப� ராஜராேஜ7வ8நக,1வ)ெத5�ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ரா�வ�லா7நக,வட��.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ரா�வ�லா7ந�.ெத  , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ரா�வ�லா7நக,ெத5�.ெத  , 

8.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ச�திநக,1வ)ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ச�திநக,3வ)ெத  , 

10.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ச�திநக, 2வ) ெத  , 

11.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வ�ேனாபாநக, , 12.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ேராஜாநக,வ�8வா�கெத5�ெத  , 13.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. ேராஜாநக,வ�8வா�கேமல.ெத  , 14.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. உதயாநக,ேமல.ெத  , 15.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. உதயாநக,1வ)ேமல.ெத  , 16.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. உதயாநக, ெமய�� ெத  , 17.தி ெந%ேவலி (மா) 
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���எ ெஜயராR 

அ�னபா�கிய� ெம�8� 

ேம%நிைல�ப�ள�ப�ரதான 

க��ட� வட�� ப�தி 

எ%ேகஜி ஏ ப�◌ா◌ிZ  

ட�கர�மா�#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,கீழ.ெத  வா,�எF27 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,1 வ)கீழ.ெத  வா,�27 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,3 வ)ந�கீழ.ெத  

வா,�27 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�எF27 

தமி4நக,ேமல.ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,1 

வ)ேமல.ெத  வா,�27 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. 

தமி4நக, 1வ) ந�.ெத   வா,�27 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக,2வ)ந�.ெத வா,�27 , 8.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. தமி4நக, 3 வ)ந�.ெத  வா,�  27 , 9.தி ெந%ேவலி 

(மா) எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 ட�கர�மா�#ர� , 10.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27ஆசி8ய,��ய� �# , 11.தி ெந%ேவலி (மா) 

எ�.ஜி.ஓ.காலன�. வா,�27 ெபாறிய�ய%க%D8அOவல,��ய� �# , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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�.�.�.ஏ. ஆர�பப�ள�. வட�� 

அைற ேம5� ப�தி 

பாF�.)ைர 2வ) ெத  

(வா,� 1)  �லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

யாதவ, 1வ) ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

�லவண�க,#ர� யாதவ, 2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� யாதவ, 3வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

யாதவ, 4வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ெஜபமாைல ெத  மாதா ேகாய�% ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

�.�.�.ஏ. ஆர�பப�ள�.கிழ�� 

ப�தி வட�� அைற 

பாF�.)ைற 2வ) ெத , 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேமல�லவண�க,#ர� 

ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ப��ைளயா, 

ேகாய�% 1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ப��ைளயா, ேகாய�% 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 ப��ைளயா, ேகாய�% 3வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 ப��ைளயா, ேகாய�% 4வ) ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 பாF�.)ைர 2வ) 

ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 பாF�.)ைர 

3வ) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Page 99 of 126



38   தி�ெந�ேவலி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
226 பாைளய�ேகா�ைட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187

�.�.�.ஏ ஆர�ப�ப�ள�.ெத5� 

ப�தி கிழ�� அைற 

பாF�.)ைர 2வ) ெத , 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF28 பாF�.)ைர 1வ) 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி ைமய�க��ட எF 

89. பாF�.)ைர 2வ) ெத  

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

ெமய�� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189

ப�ளார�7 7ெவய��ச� 

கா)ேகளாேதா, 

உய,நிைல�ப�ள�கைலயர"க.

தி� ெத�ப�தி  

தி வன(த#ர� ேரா�, 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 �லவண�க,#ர� 

அ�ைப ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

மாசிலாமண�நக, 1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 மாசிலாமண�நக, 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 மாசிலாமண�நக, 3வ) ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 சீேயா� நக, , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேஹ�ப� காலன� , 

7.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF28 கிறி7) ஆலய.ெத  

, 8.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29 

ம.தியசிைறTசாைல��ய� �# , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 
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ப�ளார�7 7ெவய��ச� 

கா)ேகளாேதா, 

உய,நிைல�ப�ள�கைலயர"க.

தி� வட�� ப�தி  

தி வன(த#ர� ேரா�, 

�லவண�க,#ர�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 1வ) 

ச() , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 

2வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, 

காலன� 3வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ேசவ�ய, காலன� 4வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 5வ)5 �K�� ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 6வ ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன�7வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 

3வ)�K�� ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 

ேசவ�ய, காலன�8வ) ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 

வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன�9வ) ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன� 10வ) ெத  , 

13.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, காலன�11வ) 

ெத  , 14.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF28 ேசவ�ய, 

காலன� எ7�தாம7ெத  , 15.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� 
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ெசய���தாம7 

உய,நிைல�ப�ள�ந�ப�ளா� 

கிழ�� க��ட� 9�வ��# 

ஏப�◌ா◌ிZ அைற 

�லவண�க,#ர� ெமய��ேரா� 

�றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ெசN�% அ�ப, ெத  

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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192 192

ெசய��� தாம7 

உய,நிைல�ப�ள�ந�ப�ளா�, 

கிழ��க��ட� 10�வ��# ஏ 

ப�◌ா◌ிZ �லவண�க,#ர�, 

ெமய�� ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஆFடவ,1 வ)ெத வா,�எF31 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ஆFடவ,2 வ)ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ஆFடவ,3 வ)ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ெகா���ள� ேரா� , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய� வா,�எF31 க%வ. நாயக� ெத  

, 6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 அ#%கலா� ஆசா. 

ேரா� , 7.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF31 ஆ7ப.தி8 

ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�
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மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�வட�� க��ட� 

கிழ�� ப�தி. ேந.தாஜி ேரா� 

�றிTசி ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF 31 ெசா�கநாத ேகாவ�% ச�னதி 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி ம )பாF�ய, 2வ)ெத   

வா,�எF 31 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ம )பாF�ய, 

3 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ம )பாF�ய,4 

வ)ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ம )பாF�ய,ச() 

, 6.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 பைழயேபாf77ேடச�ெத  

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ெசா�கநாத ேகாவ�% 

1வ)ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 ெசா�கநாத 

ேகாவ�% 2 வ)ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF31 

ெசா�கநாதேகாவ�% 3வ)ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF 

31 ெசா�கநாதேகாவ�% 4வ)ெத  , 11.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி 

வா,�எF31ம )பாF�ய,1வ)ெத  , 12.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. 

வா,�எF31 ெசா�கநாதேகாவ�%ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள� 

வட�� க��ட� ேம5� ப�தி 

ேநதாஜிேரா� �றிTசி. 

ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி சா(த`,.திெத  வா,�எF30 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,� எF 30 சா(த`,.தி ச() , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF30 ராஜா.தி நக, , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி ைமய�. மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள� 

வளாக�.ேநதாஜி ேரா� 

�றிTசி ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,� எF30அ�ரஹார�ேமல�லவன�க#ர� 

ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி வா,�எF30 

ேமல�வன�க,#ர� ப��ைளயா,ேகாவ�%2வ)ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி வா,�எF30 ேமல�வன�க,#ர� அ�ரஹார�ெத  , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள�. 

ேம5�ப�ளா� ெத5�க��ட� 

ேம5� பாக� ேநதாஜி ேரா�, 

�றிTசி ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 �றிTசி ப��ைளயா, ேகாவ�% 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 �.தார�ம� ேகாவ�% 

ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF31�றிTசிேநதாஜிேரா� , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF31 

ெத5�� ()ைடயா,#ர��றிTசி , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள�. 

ெத5�க��ட� ேம5� பாக� 

ேநதாஜி ேரா�, �றிTசி 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) கீழவ Hரராகவ#ர� வா,� எF  31 காமராஜ,#ர� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 கி mண� ேகாவ�% ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 அழகி8#ர� �றிTசி , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

J கேணச`,.தி 

ந�நிைலப�ள�.ெத5� 

க��ட� 8 வ) வ��# அைற 

ம )பாF�ய, 3வ) ெத , 

�றிTசி ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF 31 ஜமாலியாைத�காெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199

J கேணச`,.தி 

ந�நிைலப�ள�.ெத5�க��ட� 

�த% அைற ம )பாF�ய, 

3வ) ெத , �றிTசி 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF31 ேமா.ைத மUரா ப��ைள ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�.வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

கிழ�� ப�தி ேம5� பாக� 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 நாக�மா�#ர� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 சிவராஜ#ர� , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF30 சிவராஜ#ர� கிழ��(கா(தி நக,) , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வ Hரமாண��க#ர� 3) ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வ Hரமாண��க#ர� ேமல.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வ Hரமாண��க#ர� �K��ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�.வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

கிழ�� ப�தி கிழ�� பாக� 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� வட�� ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� வட��கீழெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� 

வட��ெத (சிேயா�நக,) , 4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 

வச(தா#ர� ெத5� ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 

வச(தா#ர� ெத5� 1வ) ெத  , 6.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. 

வா,�எF30 வச(தா#ர� ெத5� 2வ) ெத  , 7.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர� ெத5� 3வ) ெத  , 8.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF30 வச(தா#ர�  ெத5� 4வ) ெத  , 

9.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எண30 ெஜபாநக, (வச(தா#ர� ெத5� 

ெத ) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

�7லி� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

ேம5� பாக� ேம5� ப�தி 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 �மாரவ Hதி , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF28 வ Hரமாண��க#ர� �த% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF28 வ Hரமாண��க#ர� 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெதா�ைம மி�ேக%#ர� , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

203 203

�7லி� 

ேம%நிைல�ப�ள�வட�� 

ப�ளா� ]�த% #தியக��ட� 

ேம5� பாக� ேம5� ப�தி 

ேநதாஜி ேரா� �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 1வ) ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 2வ) ெத  , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 3வ) ெத  , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ெஜபமாள�ைக 4வ) ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF28 ��ப�டாதி அ�ம� ேகாவ�% 

ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204

ேந  ஆர�ப�ப�ள�ேம5� 

பாக� பசீர�பா வட�� ெத  

ேமல�பாைளய�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF38 சமாய�னா காத, 

மி.தி� `�ப� ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF38 சமாய�னா ேஷ� �க�ம) `�ப� ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 38 வ�aவ,ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

அ%மUனா, ந,ச8 & 

ெதாட�க�ப�ள�ேம5� பாக� 

அசர.ப�ளா% ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF38 இ�ராஹி� ஷா 

ைத�காெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF38 

அ7ர. ப�லா% ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF38 அ�ம� ேகாவ�% ச() , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF36வட�� அ�ம� ேகாவ�% ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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206 206

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.#)�க��ட�, 

தைரதள� ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� ேம5� அைற 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. உம �#லவ,ெத  வா,�எF37 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ப�ள�]ட.ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

ஆர�ப ப�ள�பதியக��ட� 

வட�� ப�ளா� ேம5� ப�தி 

அைற ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ஆல�ப��ைள ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

உய,நிைல�ப�ள�.பதியக��ட�

 வட�� ப�ளா� ேம5� ப�தி 

அைற ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ெச%வகாத,ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

உய,நிைல�ப�ள�.வட�� 

க��ட� கிழ�� ப�தி 

ேமல�பாைளயய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ைமல�காத,ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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210 210

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

உய,நிைல�ப�ள�.கிழ�� 

க��ட� ேம5� ப�தி, 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 காஜாநாயக� ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�.ேம5� பாக� 

ேமலந.த�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த� ெத5�. ெத (ேமலந.த�),ெமய�� 

ேரா�,கீழ ெத இ வா,� 38 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத  வா,� எF 38 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�.ேம5� பாக� 

ேமலந.த�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. ப��ைளயா, ேகாவ�% ெத (ஊரா�சி 

ம�ற ெத ),அ�ம� ேகாவ�% ெத . , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

அ�ம� ேகாவ�% ெத  வா,� எF 38 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

சிவ� ேகாவ�%ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமலந.த�. 

அ�ேப.கா,��ய� �# வா,�38 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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213 213

மதிய உணZ�]ட�.(தFணH, 

ெதா�� அ கி%) 

ெமய��ேரா� க �ப�)ைர.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. க �ப()ைற,ச.தியாநக, வா,� எF 

38 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. க �ப()ைற 1வ) ெத5� ெத  

வா,� எF 38 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. க �ப()ைற 2வ) 

ெத5� ெத  வா,� எF 38 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. 

க �ப()ைற வட�� ெத  வா,� எF 38 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

க �ப()ைற. அ�ம� ேகாவ�% வட�� ெத ,இ(திரா நக, வா,� எF , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) க �ப()ைற. வட�� #)மைன. ெத  வா,� எF 

38 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�பப�ள�வ�ளாக�

1.தி ெந%ேவலி (மா) வ�ளாக�. வட�� வ�ளாக�,வ�ளாக� வட�� ெத  

வா,� எF 38 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) வ�ளாக�. ெத5� வ�ளாக�,வ�ளாக� 

ெத5� ெத  வா,� எF 38 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215

அரப�� மதரசா க��ட�வாவ, 

ப�ள� வளாக� 

ேம.தமா,பாைளய� 3வ) 

ெத , ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 ேம.தமா,பாைளய� 1 

வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ேம..மா,பாைளய� 2 

வ)ெத  வா,�எF37 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF37 ேம.தமா,பாைளய� 3 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 அ#%கலா� ஆசா. ேரா� , 99.அய%நா� 

வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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216 216

ஒ "கிைன(த �ழ(ைதக� 

வள,Tசி தி�ட ைமய� எF 

33மாநகரா�சி வா,� 

அOவலக�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) �றிTசி. வா,�எF30 � நாத#ர� , 2.தி ெந%ேவலி 

(மா) �றிTசி. வா,�எF30 அேசாகா வ Hதி 1வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி. வா,�எF30 அேசாகாவ Hதி 2வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

�றிTசி. வா,�எF30 தி நHலகFட நாயனா, ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217

ேந  ஆர�பப�ள�.வட�� 

ப�க� பசீர�பா வட�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 *லி�#)ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 �ைகதH� 

ஆFடவ,ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218
ேந  ஆர�பப�ள�.ெத5� 

ப�க� பசீர�பா வட�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 அFணா வ Hதி , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 பசீர�பாெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

காய�ேத மி%ல. மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ப�ளா� 

வட�� ப�தி ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 37 ேம.தமா,பாைளய� 

4 வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF37 

ேம.தமா,பாைளய� 5 வ)ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

சாரா�த�க, கிைள 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட� 

க�ன� வ�நாயக, ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 #கா8 த"க� 

ைத�காெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 

பZF�ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
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221 221

சாரா�த�க, கிைள 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட� 

க�ன� வ�நாயக, ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 பாரதியா,ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 ெசNய) இ7மாய�% 

த"க� ைத�காெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய� பாரதியா, 

ெத  (க�ன�வ�நாயக, ேகாவ�%ெத ) , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222

சாரா�த�க, கிைள 

ஆர�பப�ள�.வட�� க��ட� 

க�ன� வ�நாயக, ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 36 பசீர�பா வட��ெத  

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ம� ேகாவ�%ெத  

வா,�எF36 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 

வரதராஜ ெப மா� 1 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF36 வரதராஜ ெப மா� 2 வ)ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF 36 வரதராஜெப மா� கீழ.ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF36 ச(தன�மா�#ர� , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி ெப8ய 

ெகா.)வா ப�ள�வாச%, 

ெத�கிழ�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஆ�ராகீழ.ெத  வா,�எF33 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி ெப8ய 

ெகா.)வா ப�ள�வாச%, 

ெத�கிழ�� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஆ�ரா 3வ) ச() , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஆ�ரா 3வ)ச() , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஆ�ரா 1 வ)ச() , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5� 

ப�ளா�, கிழ�� ப�தி ெப8ய 

ெகா.)வா ப�ள�வாச% 

ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,� எF 36 ெப8ய ெகா.பா 

ப�ள�வாச%  ெத5� ேமல ெத . , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி 

ெப8யெகா.)வா ப�ள� 

வாச% ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச% 

ெத5� ச() வா,� 33  கதZ எF 1 �த% 105 வைர , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.பைழய 

க��ட� 7வ) வ��# அைற. 

ெப8யெகா.)வா ப�ள� 

வாச% ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச% 

ெத5� ச() வா,� 33 கதZ எF 106 �த% , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228

ஹாமU� 

ந�நிைல�ப�ள�.ேம5� ப�ளா� 

கிழ�� ப�தி 

ெப8யெகா.)வா ப�ள� 

வாச% ெத�கிழ�� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச%1வ) 

ெத5� ச() வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229

கசன.)% உO�  

ஆர�பப�ள�.ெத5� ப�தி 

தைரதள� `ல� அகம) 

ப��ைள ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 `ல� 

அகம)ப��ைளெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

ேமல�பாைளய� வா,� 

அOவலக�ெமய�� ஹா% 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 ேந ஜிேரா� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 வ H��வசதி வா8ய� 

ேநதாஜி ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 

ெப8ய ெகா.பா  ப�ள�வாச% வட�� கீழ.ெத  , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

231 231

ேமல�பாைளய� வா,� 

அOவலக�ெமய�� ஹா% 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 ெப8ய ெகா.பா 

ப�ள�வாச% வட�� கீழ.ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF32 Mகாதார ெதாழிலாள,காலன� , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�.ெத5� 

ப�ளா� ந��பாக� ேம5� 

வ�" அைற எF 3 ேநதாஜி 

ேரா�, �றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 ெவ�ைளகாலிபா 

சாகி�ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 

ெகா���ள� ேரா� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�ெத5� ப�ளா� 

 அைற எF 5 ேநதாஜி ேரா�, 

�றிTசி.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 காய�ேதமி%ல.ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234

�7லி� 

ேம%நிைலப�ள�ெத5� ப�ளா� 

கிழ�� பாக� அைற எF 5 

ேநதாஜி ேரா�, 

�றிTசி,ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 கா��ெச��1 

வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. கா��ெச��2 வ)ெத  

வா,�எF32 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 

ேம.தமா,பாைளய� கீழ#) ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

235 235

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.#)�க��ட� 

வட�� பாக� கேணச#ர� 

ெத5� ெத  ேமல�பாைளய�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 கேணச#ர� 

வட��ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF32 

ெர��யா,ப�� ேரா� , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF33 நடராஜ#ர� , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.பதியக��ட� 

வடபாக� ெத5� ப�தி 

கேணச#ர� ெத5� ெத  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 கேணச#ர� ெத5� 

ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ப"களாஅ�பா 

நக, 2வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 33 

ப"களா அ�பா நக, 3 வ)ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF33 ப"களாஅ�பாநக, 4வ) ெத  , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 கேணச#ர� 2வ) ெத5�ெத  , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ஓ�� 

க��ட�, கேணச#ர� ெத5� 

ெத  ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 30 பாரதியா,#ர� , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 33 ச�பாண� ஆலி� 

கீழ. ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

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

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ஓ�� 

க��ட�, கேணச#ர� ெத5� 

ெத  ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF33 ஞான�யர�பா 6 

வ)ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 30 

அFணாநக, 1 வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

வா,�எF 30 அFணா நக, 2 வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. வா,�எF 30 அFணா நக, 3வ)ெத  , 5.தி ெந%ேவலி 

(மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 1 வ)ெத  , 

6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 2 வ)ெத  

, 7.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 3 

வ)ெத  , 8.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 

4வ)ெத  , 9.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 தாNநக, 

5 வ)ெத  , 10.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வா,�எF 29 

தாNநக, ேமல.ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.#) 

க��ட�(ப�ளா�2), ேம5� 

ப�தி கிழ�� ப�தி 

அ�ப�கா#ர� ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ப, ெத  வா,� எF 34 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ர�மான�யா#ர� வட�� ெத  

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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240 240

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட� 

கிழ�� ப�தி அ�ப�கா#ர� 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா ெப8ய ெத  வா,� 

எF 35 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ப"களா�பா நக, 5வ) 

ெத  வா,� எF 33 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ப"களா�பா 

நக, �த% ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.(பைழய 

க��ட�)வட��க��ட� 

வட�� ப�தி அ�ப�கா#ர�, 

ேமல�பாைளய�,

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா 4வ) ெத  அ�ைப 

ேரா� வா,� எF 33 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா சி�ன.ெத  வா,� எF35 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. ெச%வ வ�நாயக, ெத5�.ெத  வா,� எF 33 , 

4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ப�கா#ர� ெத5�.ெத  வா,� 

எF 29 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�ப�கா#ர� வட��. 

ெத  வா,� எF 29 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா 4வ) �K��. ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

ஆதிதிராவ�ட, 

ஆர�பப�ள�.(பைழய க��ட�) 

வட��க��ட� ெத5� ப�தி 

அ�ப�கா#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஜூ�ள� பஜா, ேரா� வா,� எF 35 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெத5� ைத�கா ெத  வா,� எF 

35 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெச%வ வ�நாயக, ெத  வா,� 

எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

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

1 2 3 4 5

243 243

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�#)�க��ட� 

ெத�ப�தி ெத�பாக� 

கேணச#ர� ெத5� ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. வட�� ைத�கா ெத  வா,� எF 

35 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244

கேணச#ர� ேம5� 

ஆர�பப�ள�மதிய ச.)ணZ 

தி�ட�கேணச#ர� ெத5� 

ெத , ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. எ�கி� ப��ைள ேமல.ெத  வா,� 

எF 35 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. எ�கி� ப��ைள 

கீழ.ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245

மாநகரா�சி ஆசா. 

ஆர�பப�ள�.ெத5� க��ட�, 

�த% அைற ேபாலி7 

நிைலய� ேரா�  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஆ�ரா ேமல.ெத  வா,� எF 35 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246

மாநகரா�சி ஆசா. 

ஆர�பப�ள�.ேம5� க��ட�, 

3வ)அைற ேபாலி7 

நிைலய� ேரா�  

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ச�பாண� ஆலி� ேமல.ெத  

வா,� எF 35 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

247 247

சிராR ஓ8யFட% ந,ச8 

ப�ள� (ம) ெதாட�க ப�ள�165 

அ#%கலா� ஆஸா. ேரா�, 

ேமல�பாைளய�. 

(கீழவ Hரராகவ#ர� (கி) )

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெப8ய ெகா.பா ப�ள�வாச% 

வட�� ேமல.ெத  (ராZ.தர , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248

மாநகரா�சி ஆர�பப�ள�.கீ4 

பாக�, க "�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ெப8யம ) பாF�ய, ெத  வா,� 

எF 34 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ெச%வ#ர� வா,� எF 34 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. பM�ெபா� �.)ராமலி"க� ெத  

வா,� எF 34 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. பாகவத, ெத  வா,� 

எF 34 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. தி  நHலகFட, ெத  வா,� 

எF 34 , 6.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. அ�பாச�.திர� ேரா� வா,� 

எF 34 , 7.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. அரM சா,(த ெதாழிலாள,க� 

��ய� �# வா,� எF , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ெத5� ப�க 

ப�ளா� க "�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. டா�ட, அ�ேப.கா, ெத  வா,� எF 34 

, 2.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ராஜாஜி ெத  வா,� எF 34 , 

3.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. Mபா7 ச(திரேபா7 ெத  வா,� எF 

34 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. க "�ள� வட�� ெத  வா,� 

எF 34 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

250 250

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.ேம5� பாக 

அைற ப�க ப�ளா� க "�ள�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. த(ைத ெப8யா, ெத  & பா�7 நக, 

வா,� எF 34 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. அேசாக#ர� ெத  

வா,� எF 34 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. சி�னம )பாF�ய, 

ெத  வா,� எF 34 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. ச.திய`,.தி 

ெத  வா,� எF 34 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) க "�ள�. வா,�34 

அேசாக#ர� (கீ4�ப�தி அ�ைப ேரா� அரM # , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251

ெத5� �ைகதH� ஜமா. 

ஆர�ப�ப�ள�4� வ��#  

அைற #)�க��ட� 

ேம5�ப�தி ெத5� �ைகதH� 

ப�ள�வாச% ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா ெப8ய #).ெத  

வா,� எF 30 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ெத5� ைமதH� 

ப�ள�வாச% ெத  வா,� எF 34 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252

ெத5� �ைகதH� ஜமா. 

ஆர�ப�ப�ள�2வ) ம5K� 3� 

வ��# அைற #)�க��ட� 

ேம5�ப�தி ெத5� �ைகதH� 

ப�ள�வாச% ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. கO"� சி�ன �ைகதH� ெத  

வா,� எF 34 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253

ெத5� �ைகதH� ஜமா. 

ஆர�ப�ப�ள�கிழ���ப�தி 

1வ) வ��# அைற  ெத5� 

�ைகதH� ப�ள�வாச% ெத , 

ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. சாய� தரக� ெத  வா,� எF 34 

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254

அ7ம. ந,ச8 ம5K� 

ெதாட�க�ப�ள�.அச� தரக� 

ெத , ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. கா�� #). ெத  வா,� எF 34 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அச� தரக� ெத  வா,� எF 34 , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

ஆதிதிராவ�ட, 

ெதாட�க�ப�ள�.ெத5� #திய 

க��ட� வட�� பாக� 

அ�ப�கா#ர� ெத5� ெத  

ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 1 வ) ெத  

வா,� எF 33 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 

2 வ) ெத  வா,� எF 33 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா நக, 3 வ) ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256

ஆதிதிராவ�ட, 

ெதாட�க�ப�ள�.பைழய 

க��ட� ெத5� ேம5� பாக� 

(தைலைமயாசி◌ா◌ிய,) அைற 

அ�ப�கா#ர� ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 5 வ) ெத  

வா,� எF 33 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஞான�யார�பா நக, 

7 வ) ெத  வா,� எF 33 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஞான�யார�பா நக, 8வ) ெத  வா,� எF 33 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257

ஆதிதிராவ�ட, 

ெதாட�க�ப�ள�.ெத5� #திய 

க��ட� ெத5� பாக� 

அ�ப�கா#ர� ெத5� ெத  

ேமல�பாைளய�

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ேநதாஜி ேரா� வா,� எF 29 , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ர�மான�யா#ர� ெத5� ெத  

வா,� எF 29 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. அ�தா நக, 

வா,� எF 29 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஆசி8ய,காலண�(ேநதாஜிநக,) வா,� எF 29 , 5.தி ெந%ேவலி (மா) 

ேமல�பாைளய�. ச.தியேவ% நக, வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�#தியக��ட� 

ெத5� ப�ளா� ேம5� ப�க 

அைற (ேம5�ப�தி) 

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 1வ) ெத  (ெத5�) 

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259

மாநகரா�சி 

ஆர�ப�ப�ள�#தியக��ட� 

ெத5� ப�ளா� ேம5� ப�க 

அைற (ேம5�ப�தி) 

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 2வ) ெத (ெத5�) 

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260

மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள�.#தியக��ட� 

ெத5� ப�ளா� கிழ�� ப�க� 

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5� 1வ) ெத  

வா,� எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 

ெத5� 2வ) ெத  வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

ஊ�டTச.) வள,Tசிதி�ட 

ைமய� எF 105மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள� கா�ப7,  

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5� 3 வ) ெத  

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262

ஒ "கிைண(த �ழ(ைதக� 

ஊ�டTச.) வள,Tசிதி�ட 

ைமய� எF 1052வ) 

vைழவாய�% மாநகரா�சி 

ஆர�பப�ள� வளாக�,  

ஹாமU�#ர�, ேமல�பாைளய�.

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� வட��. ெத  வா,� 

எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 11�வ��# ஏ ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5�  4 வ) ெத  

வா,�எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. சி.தி� ெத  ,� 

எF 29 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� ெத5� 

10வ) ெத  வா,� எF 29 , 4.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. 

ஹாமி�#ர� ெத5� 11வ) ெத  வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 

வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 ப� ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 5 வ) ெத  வா,� 

எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 6 வ) ெத  

வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 

வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 சி ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 7 வ) ெத  வா,� 

எF 29 , 2.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 8 வ) ெத  

வா,� எF 29 , 3.தி ெந%ேவலி (மா) ேமல�பாைளய�. ஹாமி�#ர� 9 

வ) ெத  வா,� எF 29 , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� 

வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 � ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF 29 ராஜாநக, 4வ) ெத  , 

2.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29  ராஜாநக, 2வ) ெத  

, 3.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29 ராஜாநக, 3வ) ெத  

, 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

267 267

ரhமன�யா 

ேம%நிைல�ப�ள�ம.திய 

க��ட� 9 � ப�8Z

1.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர�. வா,�எF29 

ேமல�பாைளய�ெர��யா,ப�� ேரா� , 2.தி ெந%ேவலி (மா) 

�லவண�க,#ர�. வா,�எF 29 ராஜாநக, 5வ) ெத  , 3.தி ெந%ேவலி 

(மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF 29 ராஜாநக, 6வ) ெத  , 4.தி ெந%ேவலி 

(மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF  ராஜாநக, �K�� ெத  , 

5.தி ெந%ேவலி (மா) �லவண�க,#ர� வா,�எF 29 ேரா7 நக, , 

99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

ஊரா�சி ஒ�றிய 

ஆர�ப�ப�ள� ேம5�#ற 

அைற #) க��ட� 

ராஜேகாபால#ர�

1.தி ெந%ேவலி (மா) இராஜேகாபால#ர�. வா,� எF19 இராஜேகாபால#ர� 

ெத5�ெத  , 2.தி ெந%ேவலி (மா) இராஜேகாபால#ர�. வா,� எF19 

இராஜேகாபால#ர� வட��ெத  , 99.அய%நா� வா4 வா�காள,க� 

அய%நா� வா4 வா�காள,க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 01/09/2018 தி மதி.ஷி%பா ப�ரபாகா ்சதிm, இ.ஆ.ப.,
ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢Þìñ¢:தி ெந%ேவலி
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