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25 ெபர�ப�� நாடா�மற� ெதா�திய�� அட�கிய  
147 ெபர�ப�� ச�டமற ேபரைவ ெதா�தி!�"ய வா!�#சாவ$கள& ப�$ய� 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

1 1 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ஓ�: க�$ட� வட!� பா��த- ,                    

க.ள3ப�$ 

1.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) க.ள3ப�$ கிழ!� ெத2 வா�:-2 ,  

2.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) க.ள3ப�$ வட!� ெத2 கீ1ப�தி , ெத*� ெத2 வா�:-2  ,                                                                                                                             

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

2 2 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ஓ�:!க�$ட�, ெத*� 

பா��த-,                    

க.ள3ப�$ 

1.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) க.ள3ப�$ கா�:! �$ய�234  வா�:-2 ,  

2.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) க.ளப�$ வட!� ெத2 வா�:-3 ,  

3.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) நரசி�க4ர� வா�:-3 ,                                       

4.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) கா�: �$ய�234 வா�:-3 ,                      

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

3 3 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ப�ளா!-1 ெத*� பா��த ஓ�: 

க�$ட� ,                   

உ:�ப�ய�  

1.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) உ:�ப�ய� ேமல� ெத2 வா�: 1 ,  

2.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) உ:�ப�ய� கிழ!� ெத2 வா�: 1 ,  

3.உ:�ப�ய�  (வ.கி) ம*+� (ஊ) உ:�ப�ய� கா�: �$ய�234 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

4 4 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ெத*� பா��த வட!� ெம�ைத 

க�$ட� ,                       

கட�C� 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கவ�ஞ� க)ணதாச ெத2 வா�: 1 ,                                                                                                                             

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) F,தரா�பா. ெத2 வா�: 2 ,                                                                                                                                

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) திலக� ெத2 வா�: 3 ,  

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) சGசH ெத2 வா�: 4 ,  

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) வாFகி ெத2 வா�: 5 ,  

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) வ�ேவகான,த� ெத2 வா�: 6 ,                                                                                               

7.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க�ப ெத2 வா�: 7 ,  

8.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அ2ணகி"நாத� ெத2 வா�: 8 ,                                                          

9.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ஔைவயா� ெத2 வா�: 9 ,                                                                                 

10.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ப.ள&!Jட�ெத2 வா�: 10 ,                                                                                                                  

11.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அைனச�யா ெத2 வா�: 11 ,                                                                                                                              

12.Cலா�பா$(கி) (வ.கி)ம*+� Cலா�பா$(ேப.ஊ) சனீ&வாச ெப2மா.ேகாய��ெத2 வா�: 12,    

13.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கி.ள&வளவ ெத2 வா�: 13 ,                                                                                              

14.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ராஜராஜ ச,- வா�: 14 ,                                                                                                                              

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

5 5 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ெத*� பா��த ெம�ைத க�$ட� ,                     

Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெச�வநாயக� ெத2 வா�: 1 ,                                                                                                                              

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கீழநாராயண4ர� ெத2 வா�:12 ,                             

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெத*�நாராயண4ர� ெத2 வா�: 3 ,                                                         

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) 4-�ெத2 வா�: 4 ,  

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கீ1சனீ&வாச4ர� ெத2 வா�: 5 ,                                                                                                                                              

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ேமலசனீ&வாச4ர� ெத2 வா�: 6 ,                                                                

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

6 6 கிராம Lலக ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி கிழ!� பா��த-, 

Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) த�மராஜா ேகாய�� ெத2 வா�: 1 ,                                                                                                                             

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$(ேப.ஊ) வ.ளலா�ெத2 வா�: 2 ,  

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அல�காந�த� வா�: 3  

 4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) �2ைவகிண�- ச,- வா�: 4 ,                                                                                                                          

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ேநதாஜி ச,- வா�: 5 ,  

6.Cலா�பா$(ேம) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ம,ைதெவள& வா�: 6 ,  

7.Cலா�பா$(ேம) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) �ர��ேதா34 வா�: 7  

8.Cலா�பா$(ேம) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அரச$!கா: வா�: 8 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

7 7 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

எM.எM.ஏ கீ1ேம� ெம�ைத! 

க�$ட� ெத*� பா��த ேம*� 

ப�தி,                    Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(ேம) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) பால!கா: ேரா: வா�: 1 ,                                                                                                                              

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) இ3ராகி�ெத2 வா�: 2 ,  

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) Cபதி��ைட ெத2 வா�: 3 ,                                                                                                                              

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) காய�ேதமி�ல�ெத2 வா�: 4 ,                                                                                                                              

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அHயா���$ச,- வா�: 5 ,                                                                                                                              

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கGசமைலச,- வா�: 6 ,                                                                                                                                                     

7.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க)ணகி ெத2 வா�: 7  

8.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) பா)$யெத2 வா�:8  

9.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) 4�த� ெத2 வா�: 9 ,  

10.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ேசாழ ச,- வா�: 10 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

8 8 அரசின�ேம�நிைல3ப.ள&  

வட!� பா��த ெத*� ெம�ைத 

க�$ட�,                    

Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ராமசாமி ச,-ெத2 வா�: 5 ,                                                                                                             

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க,தசாமி ேகாய�� ெத2 வா�: 6 ,                                                                                                                              

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க�டெபா�ம ெத2 வா�: 6 ,                                                                                                                             

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) தி�ைலயா$ வ.ள&ய�ைம ெத2 வா�: 6 ,                                                                                           

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ஊம,-ைர ச,- வா�: 6 ,  

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) இராண�ம�க�மா. ச,- வா�: 6 ,                                                                                                                              

7.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கா,தி நக� ெத2 வா�: 6 ,  

8.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 5 ,  

9.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அHயா-ைர ச,- வா�: 5 ,  

10.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அHயா-ைர ச,- வா�: 5 ,  

11.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெவ.ைளயேதவ� ச,- வா�: 6 ,  

12.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) வ.�வ�நக� வா�: 6  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

9 9 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள&  

வட!� பா��த  ெத*� ெம�ைத 

க�$ட� கிழ!� ப�தி ,                    

Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) மண�ேமகைல ெத2 வா�: 3 ,  

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) தி23C� �மரெத2 வா�: 3 ,  

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) பாரதியா�ச,- வா�: 4 , 

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ஜPவான,த� ெத2 வா�: 4 ,  

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அ)ணா ச,- வா�: 4  

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க!க ச,- வா�: 4 ,  

7.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அ�ம ெத2 வா�: 4 ,  

8.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெம�ப� Q!ைகய ெத2 வா�: 4 ,  

9.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெச�கமைல ச,- வா�: 4 ,  

10.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெஜகஜPவராம ெத2 வா�: 4 ,  

11.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) 4-� ெத2 வா�: 3 ,  

12.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) மாதாேகாய�� ெத2 வா�: 3 ,  

13.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ேகாவலெத2 வா�:3  

14.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ஆப�ராகா� ெத2, மாதவ� ெத2வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

10 10 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ெத*�பா��த- ஓ�: க�$ட� ,                     

Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க)ணப�ரா ெத2 வா�: 12 , 

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ப.ள&வாச� ெத2 வா�: 10 ,  

3.Cலா�பா$(கி)(வ.கி)ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) வட!� மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�:10 ,  

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ)வ�நாயக�ெத2 வா�: 10  

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ம�களமா"ய�ம ெத2 வா�: 10 ,  

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ராஜாஜி�ெத2 வா�: 9 ,  

7.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) காமராR ச,- வா�: 9 ,  

8.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) வ.உ.சி. ெத2 வா�: 9 ,  

9.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ேநதாஜி ச,- வா�: 9 ,  

10.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) பஜைன மட�ெத2 வா�: 9 ,  

11.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெப"யா�ெத2 வா�: 9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

11 11 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

கிழ!� பா��த ெம�ைத க�$ட� ,                    

Cலா�பா$ 

1.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) பாGசாலி அ�ம ெத2 வா�: 7 ,  

2.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ஓ�ச!தி�ெத2 வா�: 8  

3.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ந:சனதி� ெத2 வா�: 8 ,  

4.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க�பெப2மா. ேகாவ�� ெத2 வா�: 8 ,  

5.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) ெப"யவைளS ச,- வா�: 8 ,  

6.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கைட வ Pதி வா�: 8 ,  

7.Cலா�பா$(கி)(வ.கி)ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) கன&காபரேமMவ"ேகாய�� ெத2வா�: 8 , 

8.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) பரமசிவ�ெத2 வா�: 8  

9.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) க"காலெத2 வா�: 7   

10.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) அய�னா� ச,- வா�: 9  

11.Cலா�பா$(கி) (வ.கி) ம*+� Cலா�பா$ (ேப.ஊ) தி2வ.�வ� ெத2 வா�: 7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

12 12 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� பா��த- 4திய ெம�ைத 

க�$ட� ந:3ப�தி , 

ெப"ய�மாபாைளய� 

1.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மாபாைளய�  (ஊ) ேம*� ெப"ய�மாபாைளய� வா�: 4 ,   

2.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மாபாைளய�  (ஊ) இ,திரா நக� வா�: 6 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

13 13 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

கிழ!� பா��த-, 4திய ெம�ைத 

க�$ட� ெத*� ப�தி   ,         

ெப"ய�மாபாைளய� 

1.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மாபாைளய�  (ஊ) அ�ேப�கா� நக� வா�: 5 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

14 14 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!�3பா��த ேம*�3ப�தி 

4திய ஓ�: க�$ட�   ,         

ெப"ய�மாபாைளய� 

1.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய�    (ஊ) ப.ள& வாச� ெத2 வா�: 2 ,  

2.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய� (ஊ) ெத*� தா� சாைல வா�: 2 ,  

3.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய� (ஊ) ந:� ெத2 வா�: 2 , 

 4.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய� (ஊ) வட!�� ெத2 வா�: 3 ,. 

5.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 3 ,  

6.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய� (ஊ) பா�திமா நக� வா�: 3 ,  

7.ெவ�கT� (வ.கி) ெப"ய�மா பாைளய� (ஊ) கா�:! ெகா�டைக வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

15 15 ச)Uகா மாய -வ!க3ப.ள& 

ப�ளா! 1வட!� ஓ�: 

க�$ட�,ெத*� பா��த-, 

ெவ�கV�,                    

ெவ�கV� 

1.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) ெவ�கV� பாரதி நக� வா�: 1 , 

2.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: 1 , 

3.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) சிவ ேகாவ�� ெத2 வா�:1  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

7 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

16 16 ச)Uகா மாய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

வட!� பா��த-, ெவ�கV�,                    

ெவ�கV� 

1.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 1 , 

 2.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) ந:� ெத2 வா�: 1 ,  

3.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�:1 ,  

4.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

5.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 1 ,  

6.ெவ�கT�(வ.கி)  ெப"ய�மாபாைளய�(ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

17 17 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

ேம*� ெம�ைத க�$ட� வட!� 

பா��த கிழ!� ப�தி,  கிழ!� 

பா��த-,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) கீழ ேகா$ வ Pதி  வா�: 1 ,  

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) கவ�ராய� ெத2 வா�: 1 ,  

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) பாரதிதாச ெத2வா�: 1 ,  

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ஜவஹ� ெத2  வா�: 1 , 

 5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெச�ல3ப ெத2  வா�: 1 ,  

6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெப"ய)ண ெத2 வா�: 1 ,  

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெர�சாமிெத2வா�: 1 ,  

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) பஜைனமட�ெத2 வட!� வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

18 18 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

ேம*� ெம�ைத க�$ட� வட!� 

பா��த கிழ!� ப�தி,  கிழ!� 

பா��த-,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெச!க$�ெத2வா�: 1 ,  

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) -ைரசாமிெத2 வா�: 2 , 

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ப)ைணயா�ெத2 வா�: 2 ,  

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ப.ள&வாச�ெத2 வா�: 2 ,  

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) சிவாஜிெத2வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

19 19 ஊரா�சிய ஒறிய -வ!க ப.ள& 

கிழ!�  ஓ�: க�$ட� 

ேம*�பா��த வட!� ப�தி,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அ�காள�ம ெத2 வா�: 3 , 

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) இMமாய�� ெத2 வா�: 3 , 

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) �34ராY ெத2 வா�: 3 ,  

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ேபாஜ ெத2 வா�: 4 ,   

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) Fவாமிவ�ேவகான,தா ெத2 வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 

20 20 ஊரா�சிய ஒறிய -வ!க ப.ள& 

கிழ!�  ஓ�: க�$ட� ேம*� 

பா��த ெத*� ப�தி ,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) வ.ளலா� ெத2 வா�: 4 , 

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) �34சாமி ெத2 வா�: 4 ,  

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெப2மா.சாமி ெத2 வா�: 4 , 

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) கைடவ Pதி வா�: 14 , 

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) F34ராய ெத2 வா�: 14 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

21 21 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

வட!� பா��த ெத*�  ஓ�: 

க�$ட�  ,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) வ உ சி ெத2 வா�: 14 , 

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) 4-�ெத2 வா�: 13 ,    

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அ�காலஅ�ம ெத வா�: 3 ,  

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெப2மா.சாமி� ெத2 வா�: 4 , 

 5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) Fவாமி வ�ேவகான,தா ெத2 வா�: 4 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

22 22 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*� பா��த ஓ�: க�$ட�  

Cலா�பா$ ேரா:,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) சிவேகாய�� ெத2வா�: 15 ,  

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ப�.ைளயா�ேகாவ�� ெத2 வா�: 15  

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ப)ைணயா� ெத2 வா�: 15 ,  

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) பா4 ெத2 வா�: 15 ,                 

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெப2மா.ேகாய�� ெத2 வா�: 15 , 

6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ஆMப�தி"ேரா: வா�: 15 ,  

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) பS):ெத2 வா�: 14 ,   

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) Cலா�பா$ ேரா: வா�: 15 ,  

9.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) காச�ீ ெத2  வா�: 15 ,             

10.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தZதாைழேரா: வா�: 5,6,7 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

23 23 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

J:த� க�$ட� ேம*� பா��த 

வட!� ப�தி , அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தZதாைழ ேரா: வா�: 5,6 ,  

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தZதாைழ ேரா: பாரதி 4ர� வா�:5   

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தZதாைழ ேரா: காலன& வா�:5 ,  

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ��   ெத2 வா�: 6  

 5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ம,ைதெவள&�ெத2 வா�: 6 ,  

6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) சரீ�க ெத2 வா�: 6 ,   

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) வ Pரக,த  ெத2 வா�: 6 , 

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) த)ணP� ேகண��ெத2 வா�: 6 , 

9.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 6 , 

10.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) U�-சாமி வா�தியா� ெத2 வா�:6 , 

11.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ம2ைதயா ேகாவ�� ெத2 வா�:5, 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

10 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

24 24 அரF ேம�நிைலப.ள&  ேம*� 

பா��த ெத ப�தி J:த� 

க�$ட�,                   

அ2�பாW� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ஆதிQல� ெத2 வா�: 7 ,  

.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) 4-�ெத2 வா�: 7 ,  

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 7 , 

 4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) கி2MணHயா வா�: 7 ,  

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மயான பாைத வா�: 7 ,  

6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) இள�ேகா ெத2 வா�: 7 , 

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ேதர$�ெத2 வா�: 7 ,  

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மா"ய�மேகாவ��  ெத2 வா�: 7 ,  

9.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தZதாைல ேரா: பாரதி 4ர� வா�:5 , 

10.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தZதாைழ ேரா: காலன& வா�: 5 ,  

11.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மா"ய�மேகாவ��  ெத*� வா�:7  , 

12.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ம2ைதயா ேகாவ�� ெத2 வா�:5  , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

25 25 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&   

ேம*� பா��த கிழ!� 

ஓ�:!க�$ட�,                    

அ. ேம�[� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) த,ைத ெப"யா� ெத2 வா�: 8 ,  

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) த,ைத ெப"யா� ெத2 Uத� ச,- வா�: 8 ,  

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) பாரதியா� சாைல வா�: 8 , 

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மா"ய�ம ேகாய�� ெத2 வா�: 8 ,  

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மா"ய�ம ேகாய�� ெத2Uத� ச,- வா�: 8 , 

 6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ஊ!கான&ய�ம  ெத2 வா�: 8 ,  

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ஊ!கான&ய�ம  ெத2  Uத� ச,- வா�: 8 ,  

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2 வா�:11 ,  

9.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) க!க ெத2 வா�: 9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

26 26 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ேம*� பா��த 4திய ெம�ைத 

க�$ட� ,                    

அ.ேம�[� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) கா�கU�- ெத2 வா�: 1 ,  

2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ேசாலU�- ெத2 வா�: 12 , 

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அறிஞ� அ)ணாெத2 வா�: 12 , 

4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தாச" ெத2 வா�: 12 ,  

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அ2�பாW� சாமியா� ெத2 வா�: 12  , 

6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ப�.ைளயா� ேகாய�� ெத2 வா�: 11   , 

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) சலைவக� ெத2 வா�: 11 ,  

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அ"ஜன மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 9 ,  

9.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெகார34ள&யா ெத2 வா�: 9 ,  

10.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெஜகஜூவ ரா� ெத2 வா�: 9 , 

11.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ந,தனா� வ Pதி வா�: 9 , 

12.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) Q3பனா� ேகாய�� வ Pதி வா�: 9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

27 27 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ெத*� பா��த வட!�ப�தி  ஓ�: 

க�$ட�,                    

அ.ேம�[� 

1.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) வாGசிநாத ெத2 வா�: 9 , 

 2.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) வ�ஜய4ர� ேரா: வா�: 10 ,  

3.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மா"ய�மேகாவ��ெத2வா�: 10 , 

 4.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) அைனஇ,திராெத2 வா�: 10 ,  

5.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) தி23C� �மர ெத2 வா�: 10 , 

 6.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெச!க$�ெத2 வா�: 11 ,  

7.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெதரண�யா�ெத2 வா�: 10 ,  

8.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) ெச!க$யா� ெத2 வா�: 10 ,  

9.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) மைலயாள3ப�$ேரா:.வா�: 12 ,  

10.அ2�பாW� (வ.கி) ம*+� (ேப..ஊ) 4-�ெத2. வா�: 12 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

28 28 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெம�ைத!க�$ட�, வல- 

ப�தி ெத*� பா��த-, தZதாைழ 

1.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) தZதாைழ நக� வா�: 1 ,  

2.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�:2 ,  

3.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 3 ,  

4.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

29 29 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*�பா��த ஓ�: க�$ட�,                     

தZதாைழ 

1.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) பாரதி4ர� வா�: 4 ,  

2.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 3 ,  

3.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) கா,திநக� வா�: 4 ,  

4.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) கS)ட� ெத2 வா�: 4 ,  

5.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) க� ஓ�ட� ெத2 வா�: 4 , 

6.தZதாைழ  (வ.கி) ம*+� (ஊ) சி�ேகா காலண� வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

30 30 ஆதிதிராவ�ட� பழ��$ய�ன� 

ந:நிைல3ப.ள&  ேம*� பா��த 

ெத*� ப�தி ெம�ைத க�$ட�,                     

பன�ப�$ 

1.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) பன�ப�$ வா�: 2 ,  

2.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) சினU�:] வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

31 31 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெதவட� ஓ�:!க�$ட� ேம*� 

பா��த- ,  ெகா�டார!�+ 

1.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெகா�டார!�+ வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

32 32 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ேம*�பா��த கிழ!� ப�தி ெம�ைத 

க�$ட�,           கS)ட�பாைளய� 

1.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) 4^� வா�: - 1 ,                                                    

2.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெவ�:வா�ேம: வா�: 5 ,  

3.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) Cமிதான� வா�:   5 ,  

4.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) சாMதி"4ர� வா�: - 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

33 33 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ந:ப�தி ெத*� பா��த-   ,          

கS)ட�பாைளய� 

1.மைலயாள3ப�$  (வ.கி) ம*+� (ஊ) கS)ட�பாைளய� வா�:  5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

34 34 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெத*� பா��த 

ெம�ைத க�$ட�, ேம*� ப�தி, 

வ�ஜய4ர� 

1.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) தி2வ.�வ� நக� வா�: 4 ,  

2.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) அ)ணா நக� வா�: 4 ,  

3.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) வ�ஜய4ர� வா�: 4 ,  

4.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) கா,தி நக�வா�: 4 ,  

5.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) 4-� வா�:5  , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

35 35 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&, 

ெத*� பா��த ஓ�: க�$ட�,                  

ேகாைரயா+ 

1.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ேகாைரயா+ கா�: 

ெகா�டைக  வா�: 5 ,  

2.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ேகாைரயா+வா�: 5 ,  

3.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ெச�Uன&��ைட கா�: 

ெகா�டைக வா�: 5 ,  

4.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) அHய�பாைளய�வா�: 5 ,  

5.ெதா)டமா,-ைர(ேம) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) அHய�பாைளய� 

கா�:ெகா�டைக வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

36 36 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத!க�$ட� 

கிழ!� ப�தி ெத*� பா��த-,            

ெதா)டமா,-ைற 

1.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) கீழ�ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

37 37 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத!க�$ட� 

ேம*� ப�தி ெத*� பா��த-,            

ெதா)டமா,-ைற 

1.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) CGேசாைல கா�:ெகா�டைக 

வா�: 5 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

38 38 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ெத*� பா��த  வட!�  ெம�ைத 

க�$ட� ேம*� ப�தி,            

ெதா)டமா,-ைற 

1.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) கீழ�ெத2 வா�: 1 ,  

2.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) சிவேகாய��ெத2  வா�: 1 , 

3.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ந:�ெத2  வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

39 39 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

ெதா)டமா,-ைற கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத! க�$ட�  வட!� ப�தி 

கிழ!� பா��த-,            

ெதா)டமா,-ைற 

1.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) கைடவ Pதி,இட�ெத2,UM_� 

ெத2  வா�: 1,2 ,  

2.ெதா)டமா,-ைர(கி)(வ.கி)ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) U2க ேகாய�� ேரா:  வா�: 2 ,  

3.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ெத*� ெத2  வா�: 2 ,  

4.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) அ�ேப�கா� ெத2  வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

40 40 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

ெத*� ஓ�:!க�$ட� வட!� 

பா��த-, வட!� ப�தி,            

ெதா)டமா,-ைற 

1.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ெதா)டமா,-ைர வா�: 1,3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

41 41 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

ெத*� ஓ�:!கட$ட�, வட!� 

பா��த-, கிழ!� ப�தி, 

ெதா)டமா,-ைற. 

1.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 5 ,  

2.ெதா)டமா,-ைர(கி) (வ.கி) ம*+� ெதா)டமா,-ைர(ஊ) ெதா)டமா,-ைர வா�: 1,3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

42 42 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

எM.எM.ஏ ேம*� ெம�ைத! 

க�$ட� வட!� ப�தி கிழ!� 

பா��த-,  ெவ�கல� 

1.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) கா�:ெகா�டைக  வா�: 1 , 

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

3.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) ேமலவ PதP  வா�: 2 , 

4.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) வட!� வ PதP  வா�: 2 ,  

5.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ��  வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

43 43 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ப�தி ெத*� பா��த-,                    

ெவ�கல� 

1.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: 3 ,  

2.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) ப.ள� ெத2   வா�: 3 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

44 44 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� ப!க� ேம*� பா��த-,                    

ெவ�கல� 

1.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) வட!�� ெத2  வா�: 3,4 , 

2.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) அ�ேப�கா� ெத2  வா�: 4 

3.ெவ�கல�(ேம) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) அ2,ததிய� ெத2  வா�: 4  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

45 45 சி எM ஐ அரF உதவ�ெப+� 

ெதாட!க3ப.ள& கிழ!� ெம�ைத 

க�$ட�, ெத*� பா��த ேம*� 

ப�தி , கி2aணா4ர� 

1.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) கி2aணா4ர� ெமய� ேரா: வா�: 5 ,  

2.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) வட!� ெத2 வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

46 46 சி எM ஐ அரF உதவ�ெப+� 

ெதாட!க3ப.ள& கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத! க�$ட�, ெத*� 

பா��த-, கி2aணா4ர� 

1.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 7 , 

2.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) ேம*� காலண� ெத2 வா�: 8 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

47 47 சி.எM.ஐ. மாய -வ!க3ப.ள&  

ெத*�பா��த கிழ!�ப�தி கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட� ,                

கி2aணா4ர� 

1.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) கி2aணா4ர� ெமய� ேரா:  வா�: 5 ,  

2.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) வட!� ெத2 வா�: 6 , 

3.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 7 , 

4.ெவ�கல�(கி) (வ.கி) ம*+� ெவ�கல�(ஊ) ேம*� காலன&ெத2  வா�:8   

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

48 48 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� ப�தி ேம*� பா��த-,                     

வ�Fவ�$ 

1.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 9 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ப�.ைளயா�பாைளய� வா�: 10 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ந:�ெத2 வா�: 9 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

49 49 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� பா��த-,              

Uகம-ப�$ன� 

1.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) வட!�ெத2 வா�:9  , 

2.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ப.ள&வாச� ெத2 வா�: 10 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

50 50 பாலா�ப.ள& கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� வட!� 

பா��த- ,  அரச�� 

1.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) அரச]ா� கா�: ெகா�டைக வா�: 8 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) அரச]ா� வட!� ெத2 வா�: 6 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) அரச]ா� மா"ய�ம ேகாய�� ெத2 

வா�: 6 ,  

4.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) அரச]ா� ந:� ெத2 வா�: 7 , 

5.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) அரச]ா� ெத*� ெத2 வா�: 8 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

51 51 மான&ய -வ!க3ப.ள& ந:ப�தி 

ஓ�: க�$ட� கிழ!� பா��த-,             

அரச�� 

1.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) கி2aணேகாவ�� ெத2 வா�: 8 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 7 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 8 ,  

4.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 8 ,  

5.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) பாரதி நக� வா�:8  

6.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ஈ#ச�கா: வா�:8  

7.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ேம*� வ Pதி வா�:8   

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

52 52 சி+மல� ேம�நிைல3ப.ள&  

ெமய� ப��$� கிழ!�ப�தி 

ெம�ைத க�$ட�,               

அனம�கல� 

1.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) தனப�ரகாஷ� நக� வா�: 5 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) கீழ!ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ந:!ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

4.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ேமல!ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

5.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) எ�.ஜி.ஆ�. ெத2 வா�: 5 ,  

6.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) இ,திரா நக�   வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

53 53 சி+மல� ேம�நிைல3ப.ள& 

எM.$ எ� ப� ப�ளா! ெம�ைத 

க�$ட� அைற எ)35, 

அனம�கல� 

1.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) பMடா): ெத2 வா�: 4 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ஷிலா நக�     வா�: 4 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ேமல!ேகாவ�� ெத2 வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

54 54 சி+மல� ேம�நிைல3ப.ள& 

எM.$ எ� ப� ப�ளா! ெம�ைத 

க�$ட� அைற எ) 38, 

அனம�கல� 

1.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 4 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ஆ.C�4கா� வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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எ) 
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அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

55 55 சி+மல� ேம�நிைல3ப.ள& 

ெம�ைத!க�$ட� ெத*� 

பா��த- ஆசி"ய� அைற     ,               

அனம�கல� 

1.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) வட!�ெத2 வா�: 1 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2  வா�: 2 ,  

4.ேவ3ப,த�ைட(வ) (வ.கி) ம*+� அனம�கல�(ஊ) சாவ$ ெத2  வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

56 56 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*� ஓ�: க�$ட� வட!� 

பா��த-,   ேவ3ப,த�ைட  

1.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2  வா�: 1 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) சைடயனா� ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 , 

3.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) மா�க)ட ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

57 57 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ஓ�: க�$ட� வட!� 

பா��த-,    ேவ3ப,த�ைட  

1.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2  வா�: 1 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) கீழ ெத2 வா�: 1,2 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 2 ,  

4.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) ெநH�3ைப ேரா: வா�: 2 ,  

5.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) காலன& ெத2 வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

58 58 ஊரா�சி ஒறிய அ]வலக 

க�$ட� ஓ�: க�$ட� ெத*� 

பா��த- ,  ேவ3ப,த�ைட 

1.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) கீழ ெத2 வா�: 1,2 ,  

2.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 1,2,4 ,  

3.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) திg� �3ப� வா�: 2,4 ,  

4.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) கைட ெத2 வா�: 4 ,  

5.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) காமராR நக� வா�: 4 ,  

6.ேவ3ப,த�ைட(ெத) (வ.கி) ம*+� ேவ3ப,த�ைட (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 
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அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

59 59 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

கிழ!� பா��த ேம*� ெம�ைத 

க�$ட� ,   ெதா)ட3பா$ 

1.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) வட!�� ெத2 வா�: 1 ,  

2.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 ,  

3.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ெப2மா.ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

4.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

5.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ெத*��ெத2 வா�: 1 , 

6.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ேம�டா�கா: வா�: 1 ,  

7.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) கிழ!� கா�:!ெகா�டாH வா�: 1 ,  

8.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 2 , 

9.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) அ2,திதிய� ெத2 வா�: 2 ,  

10.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ந:�ெத2 வா�:  2 ,  

11.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ப.ள&!Jட�ெத2 வா�: 2 ,  

12.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ஏ"ஓர� கா�:!ெகா�டாH வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

60 60 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ஓ�: க�$ட� வட!� பா��த-,                    

பாைலh� 

1.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) வட!�� ெத2 வா�: 3 ,  

2.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) கிழ!�� ெத2 வா�: 3 , 

3.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ந:�ெத2  வா�: 3 , 

4.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 3 , 

5.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ெத*�� ெத2 வா�: 3 ,  

6.ெதா)டபா$ (வ.கி) ம*+� ெதா)டபா$ (ஊ) ேரா�:� ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

61 61 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத ெமய� 

க�$ட� இட-4ற ப�தி ெத*� 

பா��த-  ெவ)பாW�. 

1.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: 1 ,  

2.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 1  , 

3.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) ேதேவ,திர�ல ெத2 வா�: 4 ,  

4.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) பால!கைர வா�: 4 , 

5.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 வா�: 4  , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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எ) 
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அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

62 62 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ேம*� பா��த 4திய ெம�ைத 

க�$ட� , ெவ)பாW� 

1.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 3 ,  

2.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) ெத*�ெத2 வா�: 3 ,  

3.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 ,  

4.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) ப.ள&!Jட�ெத2வா�: 3 , 

 5.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) அ2,ததிய�ெத2 வா�: 3 , 

 6.ெவ)பாW� (வ.கி) ம*+� ெவ)பாW� (ஊ) கா�:!ெகா�டைகவா�: 3  

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

63 63 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெத*�பா��த 4திய வட!� 

ஓ�:வ��ைல க�$ட�,                

ெப"யவடகைர 

1.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: 2 ,  

2.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 1,3 ,  

3.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) UM_� ெத2 வா�: 3 ,  

4.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 1 ,  

5.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) அMதினா4ர� வா�: 1 ,  

6.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1.2.3 ,  

7.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

64 64 இராஜPY கா,தி ேசவா ேக,தர 

ைமய� வட!� ெத*�  ெமய� 

ெம�ைத க�$ட�, ெமய� ப�தி 

கிழ!� பா��த- வ மாவலி�ைக. 

1.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) மாவலி�ைக ெத*� ெத2 வா�: 4 ,  

2.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) மா"ய�மேகாவ�� ெத2 வா�: 4 ,  

3.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) வட!�� ெத2 வா�: 4 ,  

4.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 4 ,  

5.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) அ2,ததிய�ெத2 வா�: 4 ,  

6.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: 4 ,  

7.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) ெப2மா.ேகாவ�� ெத2 வா�: 4 ,  

8.ெப"யவடகைர (வ.கி) ம*+� ெப"யவடகைர (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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65 65 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

ெம�ைத க�$ட� கிழ!� ப!க� 

ேம*� பா��த-,  ெந*�ண� 

1.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ெந*�ண� ஆதிதிராவ�ட�ெத2  வா�: 3 ,  

2.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ெந*�ண� ந:�ெத2  வா�: 3 ,  

3.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ெந*�ண� ெத*�ெத2  வா�: 3 ,  

4.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ெந*�ண� வட!��ெத2  வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

66 66 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ந: ப�தி ெத*� பா��த-,                   

ெந*�ண� 

1.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ேமல�ெத2  வா�: 3 , 

2.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ேபாMடாப�M ெத2  வா�: 3  

3.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) அ)ணாநக� வா�: 3 ,  

4.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ராஜபாைளய� ேரா: சனாசி ேகாவ�� ெத2  

வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

67 67 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள&  

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி ெத*� பா��த-,                   

ெந*�ண� 

1.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத*�ெத2 ஓைல3பா$கிழ!�   

  ெத2வா�:3 ,  

2.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வ.உ.சி.  நக� வா�: 3  ,  

3.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) J�:றS ெசாைச�$ ெத2  வா�: 3 ,  

4.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ராஜபாைளய� ேரா:  வா�: 3 ,  

5.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) பF�ப�� ேரா:  வா�: 3 , 

 6.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக  வா�: 3 ,  

7.L�த3C�(ெத) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத*� (காலண�)  வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

68 68 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

J:த� ெம�ைத  க�$ட�  ந: 

ப�தி கிழ!� பா��த-,                     

L�த3C� 

1.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) வட!�� ெத2 வா�: 1 , 

2.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 , 

3.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ேதர$ ப.ள&�ெத2 வா�: 1 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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69 69 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

ெத*� பா��த ேம*� ப�தி 

ெம�ைத க�$ட�,                     

L�த3C� 

1.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: 1 ,  

2.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) பாைளய� வா�: 1 ,  

3.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ேம*��ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

70 70 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

ெம�ைத க�$ட� வட!� ப�தி 

ேம*� ெத*� பா��த-, 

L�த3C� 

1.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) கிழ!�ெத2 வா�: 2 ,  

2.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 , 

3.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ��ெத2  வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

71 71 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ெம�ைத க�$ட� வட!� ப�தி 

கிழ!� ப!க ெத*� பா��த-, 

L�த3C� 

1.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ந,தவன� ெத2  வா�: 2 , 

2.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ேதர$ப.ள& ெத2  வா�: 2 ,  

3.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக  வா�: 2 , 

4.L�த3C�(வ) (வ.கி) ம*+� L�த3C� (ஊ) ேமல�ெத2  வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

72 72 ஆதிதிராவ�ட� நல -வ!க ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

வட!� பா��-,          

அHயனா�பாைளய� 

1.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ப�.சி வட!�� ெத2  வா�: 3 , 

2.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ப�.சி ேட�! ெத2 வா�: 3 ,  

3.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ப�.சி ந:�ெத2 வா�: 3 ,  

4.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ப�.சி மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

5.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ப�.சி ேம�:�ெத2 வா�: 3 ,  

6.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) அதிதிராவ�ட� வட!��ெத2 வா�: 3 ,  

7.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ேட�!ெத2 வா�: 3 ,  

8.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ந:�ெத2 வா�: 3 ,  

9.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத*��ெத2 வா�: 3 ,  

10.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� கா�:!ெகா�டாHவா�:3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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73 73 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கீழேம� ெம�ைத க�$ட� ெத*� 

பா��த- கிழ!� ப�தி,                 

ப��ல��ள� 

1.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) கா"யாi� சாைல வா�: 1 ,  

2.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) பால� ப.ள& வ Pதி வா�: 1 ,  

3.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) U2க ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

4.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

5.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 , 

6.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) Jைகh� ஆைல வா�: 1 ,  

7.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ேம*�� ெத2 வா�: 1 ,  

8.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) Jைகh� ேரா: வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

74 74 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைலப.ள&  

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி வட!� பா��த-,                 

ப��ல��ள� 

1.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) U2க ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

2.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ந:�ெத2வா�: 2 , 

3.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) பா�ட3ப ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

4.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 ,  

5.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

6.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) ந:வ Pதி வா�: 2 ,  

7.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 2 ,  

8.ப��லா��ள� (வ.கி) ம*+� ப��லா��ள� (ஊ) கா�:!ெகா�டாH வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

75 75 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!�பா��த வட!� ெத*�  

ஓ�:வ��ைல க�$ட�,                  

ைக.கள�^� 

1.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ைககள�^� கிழ!��ெத2 வா�: 1 ,  

2.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) வட!��ெத2 வா�: 1   

3.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) வ�னாயக� ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 , 

4.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 , 

5.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெத*��ெத2 வா�: 1 ,  

6.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) காமராR நக� வா�: 1 

7.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

24 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

76 76 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� பைழய 

ஓ�:!க�$ட� வட!� பா��த 

கிழ!� ப�தி, ைக.கள�^� 

1.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பாதா�கி சிவேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

2.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பாதா�கி ெத*��ெத2 வா�: 3 ,  

3.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) சரீ�கிபாைளய� வா�: 3 ,  

4.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பMMடா): ெத2 வா�: 3 ,  

5.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பாதா�கி ந:�ெத2 வா�: 3 ,  

6.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பாதா�கி கா�:!ெகா�டைக வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

77 77 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

வட!�பா��த கிழ!�ேம*� 

பைழய ஓ�: க�$ட� ேம*� 

ப�தி, ைக,கள�^� 

1.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ைககள�^� கிழ!��ெத2 வா�: 2 , 

2.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 ,  

3.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ைககள�^� ேமல�ெத2 வா�: 2 ,  

4.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ைககள�^� கா,திநக� வா�: 2 ,  

5.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) கா,திநக� காலண� வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

78 78 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, கிழ!� 

பா��த-, ெப2நிலா 

1.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெப2நிலா வட!��ெத2 வா�: 5 ,  

2.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெப2நிலா ெத*��ெத2 வா�: 5 ,  

3.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெப2நிலா ேம*��ெத2 வா�: 5 ,  

4.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெப2நிலா வட!��ெத2 வா�: 5 ,  

5.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெப2நிலா ெத*��ெத2 வா�: 5 ,  

6.ைககள�^�(ேம) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக ெப2நிலா வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

79 79 ஊரா�சி ஒறிய -வ!கப.ள&  

வட!� பா��த கிழேம*� 

ந:ப�தி பைழய ஓ�:க�$ட�,                  

ைக.கள�^� 

1.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பF�ப]ா� ேரா:  வா�: 4 ,  

2.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) பாதா�கி கிழ!� ெத2 வா�: 4 ,  

3.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 4 ,  

4.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 4 , 

5.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 வா�: 4 ,  

6.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

80 80 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ெதவட�  ேம*�பா��த 

ஓ�:!க�$ட�,                      

சி+நிலா 

1.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) சி+நிலா வட!� ெத2 வா�: 6 ,  

2.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) சி+நிலா ெத*� ெத2 வா�: 6 ,  

3.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) சி+நிலா வட!� ெத2 எM.சி. வா�: 6 ,  

4.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) சி+நிலா ெத*� ெத2 வா�: 6 ,  

5.ைககள�^�(கி) (வ.கி) ம*+� ைககள�^� (ஊ) சி+நிலா கா�: ெகா�டைக வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

81 81 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&  

ெத*�ப�தி 4திய ெம�ைத 

க�$ட� வட!�பா��த- , 

கா"யாV� 

1.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 1 , 

2.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ேமல�ெத2  வா�: 1 ,  

3.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ந:�ெத2  வா�: 1 ,  

4.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ெத*�ெத2  வா�: 1 ,  

5.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) கிழ!� ெத2  வா�: 1 ,  

6.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2  வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

82 82 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

வட!� ஓ�:!க�$ட� ெத*� 

பா��த- , கா"யாV� 

1.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) கா�:ெகா�டைக  வா�: 1 , 

 2.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத2  வா�: 1 ,  

3.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ெஜய,தி காலன&  வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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83 83 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ேம*�ப�தி  4திய ெம�ைத 

க�$ட� கிழ!�பா��த- ,                  

ெவ.�வா$ 

1.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) வட!� ெத2  வா�: 2 ,  

2.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: 2 ,  

3.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2  வா�: 2 ,  

4.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) க� ஒ�ட� ெத2  வா�: 2 , 

5.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) கிழ!� ெத2  வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

84 84 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�:!க�$ட� 

வட!� பா��த-,                  

ெவ.�வா$ 

1.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ேமல�ெத2  வா�: 2 ,  

2.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2  வா�: 2 ,  

3.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) எM.சி ேம�: ெத2  வா�: 2 ,  

4.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) கா�: ெகா�டைக  வா�: 2 ,  

5.கா"யாV� (வ.கி) ம*+� கா"யாV� (ஊ) ேமலவா$ கா�: ெகா�டைக  வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

85 85 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி வல-4ற ெத*� 

பா��த-, பF�ப�� 

1.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) சிவேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

2.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) ெப2மா.ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

3.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) க*பக வ�நாயக�ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

4.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) பF�ப�� காலண� வா�: 1 ,  

5.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

86 86 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி இட-4ற ெத*� 

பா��த-, பF�ப�� 

1.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) சிவ ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

2.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

3.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) க*பக வ�னாயக� ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

4.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) ெமய� ேரா: வா�: 1 , 

 5.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) பF�ப�� காலன& வா�: 1  , 

6.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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87 87 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத! 

க�$ட�, ெத4ற�, வட!� 

பா��த-, கிழ!� ப�தி,          

பF�ப�� 

1.பF�ப��(ெத)(வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ)பF�ப�� திெரௗபதிய�ம ேகாய�� ெத2 

வா�: 3 ,  

2.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) பF�ப�� வ Pர!ேகாய�� ெத2 வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

88 88 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள&, 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத!க�$ட�, 

ெத4ற�, வட!� பா��த-, 

ேம*� ப�தி, பF�ப�� 

1.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) பF�ப�� ஏ"!கைர�ெத2  வா�: 3 ,  

2.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) பF�ப�� ேபாM� ஆபkM ெத2 வா�: 4 ,  

3.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) பF�ப�� மlனா�சி ெத2 வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 

89 89 ஆதிதிராவ�ட� உய� நிைலப.ள& 

ெத*�பா��த கிழ!�ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� , பF�ப�� 

1.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) கிழ!� காலன& ெத2 வா�: 5 ,  

2.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) U3பனா� ேகாவ�� வட!� ெத2 வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

90 90 ஆதிதிராவ�ட� நல -வ!க ப.ள& , 

கிழ!�பா��த வடெத க�$ட�,                     

பF�ப�� 

1.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) U3பனா� ேகாவ�� ெத*� ெத2 வா�: 6 ,  

2.பF�ப��(ெத) (வ.கி) ம*+� பF�ப�� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

91 91 மாய -வ!க3ப.ள& ெதவட� 

ஓ�: க�$ட� கிழ!� பா��த-,                 

பா)டக3பா$ 

1.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) ேம*�ெத2வா�: 1 ,  

2.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) திg� �3ப� வா�: 1 , 

3.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) ந:�ெத2வா�: 2 , 

4.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) ெத*�ெத2வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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92 92 ராஜPYகா,தி ேசவா பய�*சி 

ைமய� ெதவட� ெம�ைத 

க�$ட� ேம*� பா��த-,                 

பா)டக3பா$ 

1.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 1 ,  

2.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) வட!�ெத2வா�: 1, ,  

3.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 3 ,  

4.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) அ�ம ச!தி நக� வா�: 3 ,  

5.பா)டக3பா$ (வ.கி) ம*+� பா)டக3பா$ (ஊ) காலன& வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

93 93 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

வட!� பா��த கிழ!� ஓ�: 

க�$ட�  ேம*� ப�தி ,                   

ெநH�3ைப 

1.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) வட!��ெத2 வா�: 1 , 

 2.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) �யவ� ெத2 வா�: 1 , 

3.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) சாவ$�ெத2 வா�: 1 ,  

4.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) ேம*��ெத2 வா�: 1 , 

5.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 , 

6.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) மlனவ�ெத2 வா�: 1 ,  

7.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) காள&ய�மேகாய��ெத2 வா�: 2 ,  

8.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) சிவேகாவ��ெத2 வா�: 2  

9.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கSணட�ெத2 வா�: 2 , 

10.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கா�:!ெக�டாH வா�: 2 , 

11.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கிழ!��ெத2 வா�: 3 ,  

12.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) காலன&�ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

94 94 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

ெம�ைத க�$ட�, ந:3ப�தி, 

வட!� பா��த க�$ட�, 

ெநH!�3ைப 

1.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) வட!��ெத2 வா�: 1 ,  

2.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) சாவ$�ெத2 வா�: 1 , 

3.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) ேம*��ெத2 வா�: 1 , 

4.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 ,  

5.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) மlனவ� ெத2 வா�: 1 ,  

6.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) காள&ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:  2 ,  

7.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) சிவ ேகாவ�� ெத2 வா�:  2 ,  

8.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கSணட�ெத2 வா�: 2 ,  

9.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கா�:!ெகா�டாH வா�: 2 ,  

10.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கிழ!��ெத2 வா�: 3 ,  

11.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) காலன&�ெத2 வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

95 95 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ெம�ைத க�$ட� வட!� 

பா��த- ,                     

எ.4^� 

1.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 4 ,  

2.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 4 ,  

3.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) காலன&�ெத2 வா�: 4 ,  

4.ெநH�3ைப (வ.கி) ம*+� ெநH�3ைப (ஊ) கா�:!ெகா�டாH வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

96 96 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ேம*� பா��த  ெம�ைத க�$ட� ,                     

ப��ப�� 

1.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 1 ,  

2.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 ,  

3.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 1 ,  

4.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 2 ,  

5.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 ,  

6.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 2 ,  

7.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

97 97 ஆ�.சி.மான&ய-வ!க3ப.ள& 

ெம�ைத  க�$ட� வட!� 

பா��த-, மரவந�த� 

1.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) பைழய மரவன�த� ப�.சி �$ெத2 வா�: 3 ,  

2.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) 4திய மரவன�த� �$ெத2 வா�: 3 ,  

3.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) 4திய மரவன�த� காலண� வா�: 3 ,  

4.ப��ப�� (வ.கி) ம*+� ப��ப�� (ஊ) பைழய மரவன�த� காலன& வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

98 98 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ேம*� பா��த  ஓ�: க�$ட� 

வட!� ப�தி,              

தி2வாள,-ைற 

1.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) வட!��ெத2  வா�: 1 , 

 2.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ெப2மா. ேகாய�� ெத2 வா�: 1 ,  

3.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 ,  

4.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ேமல�ெத2 வா�: 1 ,  

5.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ெத*�ெத2 வா�: 1 ,  

6.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) கிழ!��ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

99 99 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ேம*� பா��த  ஓ�: க�$ட� 

ெத*� ப�தி,              

தி2வாள,-ைற 

1.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) அ�ேப�கா� ெத2  வா�: 2 ,  

2.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ரா�ஜி நக�  வா�: 3  

3.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ேகாவ�� ெத2  வா�: 3 , 

4.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) ெதகிராம�C)$ வா�: 3 , 

5.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� தி2வாள,-ைர (ஊ) கா�:!ெகா�டாH வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

100 100 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ெத*� பா��த J:த� ெம�ைத 

க�$ட� ,  அகர� 

1.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

2.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) ெப2மா. ேகாய�� ெத2 வா�: 1 ,  

3.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 1 ,  

4.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) கிழ!�ெத2 வா�: 1 ,  

5.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�: 1 ,  

6.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) த)ணP� ப,த� வா�: 1 ,  

7.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) mைலேம: வா�: 1 , 

8.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) அ"ஜன ெத2 வா�: 1 , 

9.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) காலண�  வா�: 2 , 

10.தி2வாள,-ைர (வ.கி) ம*+� அகர� (ஊ) கா�: ெகா�டைக  வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

101 101 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

(ெப)க.)  வட!�ப�தி வட!� 

ெம�ைத க�$ட� கிழ!� பா��த-, 

வ)ணார�C)$  வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 ,  

2.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

102 102 ஊரா�சி ஒறிய ெப)க. 

ந:நிைல3ப.ள&  வட!� 

ெம�ைத!க�$ட� ெத*� ப�தி 

கிழ!� பா��த-,                            

வ)ணார�C)$ வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) வ�.கள�^� வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

2.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) மி�ல� நக� வா�: 4 ,  

3.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ேபாMடாப�M ெத2 வா�: 2 

 4.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) அ!கரகார�ெத2 வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

103 103 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

வட!� பா��த ேம*� 

ஓ�:!க�$ட� ,                             

வ)ணார�C)$ வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) அ!கரகார�ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

104 104 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத! க�$ட�, 

கிழ!� பா��த-, 

வ)ணார�C)$ வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ேமல� ெத2 வா�: 4 ,  

2.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 4 , 

3.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ேம�:# ேச" வா�: 5 , 

4.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ேபாMடாப�M ெத2வா�: 2  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

105 105 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

(ெப)க.)   கிழ!� ஓ�: 

க�$ட� வட!�ப�தி ெத*� 

பா��த-,             

வ)ணார�C)$ வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) காமராஜ� நக� வா�: 4 ,  

2.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) மி�ல�நக�வா�: 4 ,  

3.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

106 106 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

வட!� பா��த கிழ!�  ஒ�: 

க�$ட� ெத*�ப�தி,                               

வ)ணார�C)$ வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) வ�.கள�^� ப.ள&வாச� வ Pதி வா�: 1,2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

107 107 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ெப)க. வட!� பா��த க*ேபா� 

க*ப�3ேபா� ெம�ைத க�$ட�,                               

வ)ணார�C)$ வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) வ)ணார�C)$ ேரசெத2 வா�: 4 ,  

2.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) மி�ல� நக� வா�: 4 ,  

3.வ�.கள�-ர� (ஊ) வ)ணார�C)$ காலன&ெத2 வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

108 108 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� பா��த-, ராய3பா நக�  

வ� கள�^�, வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) ராய3ப நக� வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

109 109 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி வட!� 

பா��த-,ேம�:#ேச" ,                               

வ.கள�^� 

1.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) வ.ள&h� வா�: 6 ,  

2.வ�.கள�^� (வ.கி) ம*+� வ�.கள�^� (ஊ) இ,திரா நக�  வா�: 6 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

110 110 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& வல- 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� பா��த-, ேம�:3பாைளய�. 

1.ேம�:3பாைளய�(வ) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 2 ,  

2.ேம�:3பாைளய�(வ) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய�(ஊ) ஆதிதிராவ�ட� காலண� வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

111 111 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& 

இட-4ற கிழ!� ேம*� ெம�ைத 

க�$ட� வட!� பா��த-, 

ேம�:3பாைளய�. 

1.ேம�:3பாைளய�(வ) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ெச�$யா� ெத2 வா�: 1 ,  

2.ேம�:3பாைளய�(வ) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ப�.சி ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

112 112 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

ேம*� ெம�ைத க�$ட� வட!� 

பா��த-,   சா�தனவா$ 

1.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 4 ,  

2.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 3 ,  

3.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) சி+வய�� ேரா: வா�: 4 , 

4.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) சி+வய�� வா�: 4 ,  

5.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 4 ,  

6.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 3 ,  

7.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) ந: ெத2 வா�: 3 , 

8.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: 3 ,  

9.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) காலன& ெத2 வா�: 3 ,  

10.ேம�:3பாைளய�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேம�:3பாைளய� (ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

113 113 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத! க�$ட�, 

ெத*� ப�தி, வட!� பா��த-, 

அT!J� 

1.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

2.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) வ Pதி!�ெத4ர� வா�: 1 ,  

3.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) கிழ!� வ Pதி வா�: 1 , 

 4.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 1 , 

5.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: 1 ,  

6.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

114 114 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& , 

கிழ!� ேம*� ஓ�:!க�$ட�, 

ெத*� பா��த-, அT!J� 

1.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 ,  

2.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) கிழ!� ெத2  வா�: 2 , 

3.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ந:� ெத2  வா�: 2 ,  

4.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ந:�ெத2வ�*� ேம*�  வா�: 2 ,  

5.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ேம*� ெத2  வா�: 2 ,  

6.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ம�ட!கிண+ ெத2  வா�: 2 ,  

7.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� கிழ!�  வா�: 2 , 

8.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ேம*�  வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

115 115 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

4திய ெம�ைத!க�$ட� வட!� 

பா��த-,                               

அT!J� 

1.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ேம*� ெத2  வா�: 2 , 

2.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) �+�ப� ெத2  வா�: 2 ,  

3.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2  வா�: 2 ,  

4.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) அ.உ.நிைல3ப.ள& ெத2  வா�: 2   

5.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) அ.உ.நிைல3ப.ள& கிழ!�  வா�: 2 ,  

6.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ம,ைதெவள& ெத2  வா�: 2 ,  

7.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) கிழ!� ெத2  வா�: 2 ,  

8.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) அ)ணா நக�  வா�: 2 , 

9.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ� நக�  வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

116 116 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

கிழ!� பா��த ெம�ைத க�$ட� ,                               

அ.�$!கா: 

1.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2  வா�: 4 ,  

2.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ஏ"!கைர வா�: 4 ,  

3.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) வட!��ெத2 வா�: 4 ,  

4.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 4 ,  

5.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 4 , 

6.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) ஒ�ட�ெத2 வா�: 4 ,  

7.அT!J� (வ.கி) ம*+� அT!J� (ஊ) �+!��ெத2 வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

117 117 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!�பா��த  ேம*�ப�தி 

4தியெம�ைத க�$ட� ,                               

ப�ர�மேதச� 

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) கீழ�ெத2வா�: 1 ,  

2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 , 

3.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

118 118 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� 4திய 

ெம�ைத!க�$ட� ெத*� 

பா��த-,                               

ப�ர�மேதச� 

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) அ"சன�ெத2 வா�: 3 ,  

2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) அ"சனகாலன& வா�: 3 ,  

3.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

119 119 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

எM.எM.ஏ ெம�ைத! க�$ட� 

வட!� ப�தி ெத*� பா��த-,                               

ப�ர�மேதச� 

1.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) nவ�னாயக� ெத2 வா�: 4 ,  

2.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) கிழ!��ெத2 வா�: 4 , 

 3.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 4 ,  

4.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 4 ,  

5.ப�ர�மேதச� (வ.கி) ம*+� ப�ர�மேதச� (ஊ) ஏ"!கைரெத2 வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

120 120 எM ஆ� பk (மா*+� 

திறTைடேயா2!கான 

உ.ளட�கிய க�வ� பக� ேநர 

பா-கா34 ைமய�) வட!� ெத*� 

ெம�ைத க�$ட� கிழ!� 

பா��த-, வாலிக)ட4ர�. 

1.வாலி க)ட4ர� (வ.கி) ம*+� வாலி க)ட4ர� (ஊ) கீழ� ெத2வா�: 2 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

121 121 எM ஆ� பk 

(மா*+�திறTைடேயா2!கான 

உ.ள&ட�கிய க�வ�, பக� ேநர 

பா-கா34 ைமய�, வட!� ெத*� 

ெமய� ெம�ைத க�$ட� கிழ!� 

பா��த-, வாலிக)ட4ர�. 

1.வாலி க)ட4ர� (வ.கி) ம*+� வாலி க)ட4ர� (ஊ) கீழ� ெத2  வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

122 122 4-வா1S தி�ட பய�*சி அைற  

ேம*� பா��த  ெம�ைத! 

க�$ட� வட ப�தி  ,                               

வாலிக)ட4ர� 

1.வாலி க)ட4ர� (வ.கி) ம*+� வாலி க)ட4ர� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2, UM_� 

ெத2வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

123 123 4-வா1S தி�ட பய�*சி அைற ேம*� 

பா��த ெத ப�தி  கிழ!� க�$ட�,                               

வாலிக)ட4ர� 

1.வாலி க)ட4ர� (வ.கி) ம*+� வாலி க)ட4ர� (ஊ) UM_� ெத2 வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

124 124 ஊரா�சி ஒறிய -வ!கப.ள&  

ேம*� பா��த  ந:ப�தி கிழ!� 

க�$ட�,  வாலிக)ட4ர� 

1.வாலி க)ட4ர� (வ.கி) ம*+� வாலி க)ட4ர� (ஊ) வ�லா4ர� வா�: 4 ,  

2.வாலி க)ட4ர� (வ.கி) ம*+� வாலி க)ட4ர� (ஊ) த�ைப வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

125 125 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

கிழ!� ப�தி ெம�ைத! க�$ட� 

ெத*� பா��த-,                               

ேதைவh� 

1.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) எM.சி ெத2 வா�: 1 ,  

2.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) எM.சி காலன& ெத2 வா�: 1 ,  

3.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) காமராR காலண� வா�: 1 

4.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) கீழைத!கா� வா�: 1  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

126 126 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

ேம*� ெம�ைத! க�$ட�, ெத*� 

பா��த-,                               

ேதைவh� 

1.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ேமல ைத!கா� வா�: 1 ,  

2.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) கா�: ெகா�டைக வா�: 1 ,  

3.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ப�.சி ெத2 வா�: 1 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

127 127 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

4திய கிழ!� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� ப�தி வட!� பா��த-,                               

ரGச�$ 

1.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) எM.சி ெத2 வா�: 2 ,  

2.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) சி.எ� ெத2 வா�: 2 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

128 128 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� பா��த-,                               

ரGச�$ 

1.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) வட!��ெத2 வா�: 2 , 

2.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 3 , 

3.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) C!கார ெத2 வா�: 3 , 

4.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) நாo: ெத2 வா�: 3 ,  

5.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ெத*��ெத2 வா�: 3 ,  

6.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) �ள�- ெத2 வா�: 3 ,  

7.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ஆ*கா: ேரா: வா�: 3 , 

8.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ெச�$யா� ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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129 129 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

4திய ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெதப�தி வட!� பா��த-,                               

ரGச�$ 

1.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

2.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) �ள�- ெத2 வா�: 3 , 

3.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ெச�$யா� ெத2 வா�: 3 ,  

4.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ஆ*கா: சாைல வா�: 3 ,  

5.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) காள&ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

6.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

7.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) மlனவ� ெத2 வா�: 3 ,  

8.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) அ�காள�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 3 ,  

9.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) கா,தி நக� வா�: 3 ,  

10.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) வ)ணார�ெத2 வா�: 3  

11.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) நாo: ெத2 வா�: 3 , 

12.ேதைவh�(ெத) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) அHய� ெத2 வா�: 3  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

130 130 த.F.].தி. -வ!க3ப.ள& 

ெத*�பா��த  வட!� ெம�ைத 

க�$ட�,                               

ம�கல�  

1.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 4 ,  

2.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ந:� ெத2  வா�: 4 ,  

3.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) கிழ!� ெத2  வா�: 4 , 

4.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ெத*� ெத2  வா�: 4 ,  

5.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: 4 ,  

6.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2  வா�: 4 ,  

7.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ேமல�ெத2  வா�: 4 ,  

8.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� கிழ!� ெத2  வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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131 131 த.F.].தி..-வ!கப.ள& ெத*� 

பா��த வட!� ெம�ைத க�$ட�,                               

ம�கல�  

1.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ேமல�ெத2  வா�: 4 ,  

2.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) பைழய ஒ�ட�ெத2  வா�: 4  

3.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) 4- ஒ�ட� ெத2  வா�: 4 ,  

4.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ம�களேம: ெமய� ேரா: ேபா_M 

�$ய�234 வா�:5  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

132 132 த.F.].தி.-வ!க3ப.ள& ேம*� 

ெம�ைத!க�$ட� வட!� ப�தி 

கிழ!� பா��த-,                               

ம�கல�  

1.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) ேக.ேக நக�  வா�: 5 ,  

2.ேதைவh�(வ) (வ.கி) ம*+� ேதைவh� (ஊ) இ,திரா நக�  வா�: 5 ,  

3.ேதைவh�(வ)(வ.கி)ம*+� ேதைவh� (ஊ) எைறo� ச�!கைரஆைல ேக� அ2கி� வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

133 133 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ப�தி 1 ேம*� பா��த 

வட!�ப�தி ெம�ைத!க�$ட� ,                               

ேபைரh� 

1.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ப�.சி வட!��ெத2 ,  

2.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ப�.சி.ெத*��ெத2 , 

3.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ப�.சி ந:�ெத2 ,  

4.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ப�.சி ேம*��ெத2  ,  

5.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ப�.சி கிழ!��ெத2  , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

134 134 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� பா��த-,                               

ேபைரh� 

1.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) எM.சி கிழ!��ெத2   

2.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) எM.சி ெத*��ெத2    

3.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) எM.சி ந:�ெத2  ,  

4.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) எM.சி ேம*� ெத2  , 

 5.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ராஜPY கா,தி நக�  , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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135 135 ராஜPY கா,தி ேசவா பய�*சி 

ைமய�, கிழ!� ேம*� ெம�ைத! 

க�$ட�, வட!� பா��த-, 

ேபைரh� 

1.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ைத!கா� ெத*��ெத2 ,  

2.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ந:�ெத2 ,  

3.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) வட!�ெத2 ,  

4.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) கிழ!��ெத2  , 

5.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ேம*� ெத2 , 

6.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ராஜPY நக� ,  

7.அயேபைரh� (வ.கி) ம*+� அயேபைரh� (ஊ) ப�மா காலண� , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

136 136 ேந2 ேம�நிைல3ப.ள&  

ெத*�பா��த  வட!� ெம�ைத 

க�$ட� ,                               

எைறh� 

1.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ப�.சி ெத*� ெத2  வா�: 1 , 

2.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ப�.சி வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

3.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) கா,தி நக� வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

137 137 ேந2 ேம�நிைல3ப.ள&  

ெத*�பா��த வட!� ெம�ைத 

க�$ட� கிழ!� ப�தி ,                               

எைறh� 

1.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) சினா+ வா�: 1 ,  

2.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) 4- �$ய�234 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

138 138 ேந2 -வ!க3ப.ள&  ேம*� 

பா��த கிழ!� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� ப�தி,                               

எைறh� 

1.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) 4-�$ய�234 வா�: 2 ,  

2.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh�(ஊ) எைறh� ச�!கைரஆைல �$ய�234 1வ- ெத2 வா�:,  
,  

3.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) எைறh� ச�!கைர ஆைல �$ய�2342 வ- ெத2 ,  

4.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) எைறh� ச�!கைர ஆைல �$ய�234 3வ- ெத2  , 

5.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) எைறh� ச�!கைர ஆைல �$ய�234 4- ெத2   ,  

6.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) எைறh� ச�!கைர ஆைல �$ய�234 5வ - ெத2  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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139 139 ேந2 -வ!க3ப.ள&  ேம*� 

பா��த கிழ!� ெம�ைத க�$ட� 

வடப�தி,                               

எைறh� 

1.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ேகானப�"கா: வா�: 2 ,  

2.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ச�கைரஆைல �$ய�234 வா�: 2 , 

3.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) எM.எ�.ஆ�. காலன& வா�: 2 ,  

4.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ந"�றவ� காலன& வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

140 140 த.F.].தி ந:நிைல3ப.ள&, வட!� 

ப�தி, ேம*� பா��த ஓ�: 

க�$ட�, எைறh� 

1.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2 வா�: 3 , 

2.எைறh� (வ.கி) ம*+� எைறh� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� 4-காலன& வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

141 141 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, ேம*� 

4ற�, ந:3ப�தி, கிழ!� பா��த-, 

ேமல34லிh� 

1.ேமல34லிh�(ேம) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) ேம*��ெத2 வா�:-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

142 142 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, ெத*� 

4ற�, ந:3ப�தி, வட!� பா��த-, 

ேமல34லிh� 

1.ேமல34லிh�(ேம) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) கிழ!��ெத2 வா�: - 1 2 ,  

2.ேமல34லிh�(ேம) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) காலன&�ெத2 ெத2 வா�:-3       , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

143 143 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, கிழ!� 

4ற�, வட!� ப�தி, ேம*� 

பா��த-, ேமல34லிh� 

1.ேமல34லிh�(ேம) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: எ)  3 ,  

2.ேமல34லிh�(ேம) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�:  எ)-2 ,  

3.ேமல34லிh�(ேம) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) காலன& ெத2 வா�: - 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

144 144 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

கிழ!� ேம*�  ெம�ைத க�$ட� 

வட!�  பா��த-    ,                               

தி23ெபய� 

1.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 5  

2.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: 5  

3.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) ந: ெத2 வா�: 5 ,  

4.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ)  ேம*� ெத2 வா�: 5  

5.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: 5 

6.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) சி�ேத" ெத2 1. 2 வா�: 5 ,  

7.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 1.,2  வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

145 145 ஊரா�சி ஒறிய -வ!கப.ள&  

கிழ!� பா��த  வடெத*� 

ெம�ைத க�$ட� ெதப�தி,                               

நாவ�� 

1.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) நாவ�� வட!�� ெத2  வா�: 4 ,  

2.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) நாவ�� கிழ!�� ெத2  வா�: 4 ,  

3.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) நாவ�� இ,திரா காலன&  வா�:4 ,  

4.ேமல34லிh�(கி) (வ.கி) ம*+� ேமல34லிh� (ஊ) நாவ�� கா�: ெகா�டைக  வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

146 146 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைலப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� பா��த- ெத*� க�$ட�,                               

எசைன 

1.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  கீழ!கைர வட!� வ Pதி வா�: எ)1 ,  

2.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  கீழ!கைர ப�.ைளயா�ேகாவ�� ந:வ Pதி வா�: எ)1 ,  

3.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  கீழ!கைர �+!� ச,- வா�: எ) 2 ,  

4.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  ப�.ைளயா� ேகாவ�� ந:வ Pதி வா�: எ) 3 ,  

5.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  அT!J� சாைல வா�: எ) 3 ,  

6.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: எ) 3 , 

7.எசைன (வ.கி) கீழ!கைர (ஊ)  �+!� ச,- 1 வா�: எ) 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

147 147 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெம�ைத க�$ட� கிழ!� 

ப�தி ெத*� பா��த- ,                               

எசைன 

1.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) எசைன க�ஒ�ட� ெத2 ,  

2.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) எசைன ேகானா� ெத2 ,  

3.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) எசைன கS)ட�ெத2 ,  

4.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) எசைன கா�:!ெகா�டைக ,  

5.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெர�$யா� ச,- ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

148 148 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*�ப�தி ெத*� பா��த-,                               

எசைன 

1.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 ,  

2.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) சிவ ேகாவ��ெத2 ,  

3.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ��ெத2 ,  

4.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) வட!� மாதவ� சாைல ,  

5.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ம)ஒ�ட� ெத2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

149 149 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள&, 

ெத*� ப�தி கிழ!� ேம*� 

க�$ட� வட!� பா��த-, எசைன 

1.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�:4 ,  

2.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) மா"ய�ம ேகாய�� ெத2 வா�: 4 ,  

3.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெத*�ெத2 வா�: 4 ,  

4.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 வா�: 4 ,  

5.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 5 ,  

6.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) அGFக� நக� வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

 

 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

150 150 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

4தியெம�ைத க�$ட� 

ேம*�ப�தி வட!� பா��த-, 

எசைன 

1.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) கிழ!�! காலன& வா�: 4 ,  

2.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) கிழ!�� ெத2 வா�: 4 ,  

3.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெத*�� ெத2 வா�: 4 , 

 4.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�: 4 ,  

5.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) மாதா ேகாவ�� ெத2 வா�: 4 ,  

6.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) அGFக� நக� ெமய�  வா�: 6 ,  

7.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ேஜ ேஜ காலன& ெத2  வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

151 151 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள&  

ெத*�ப�தி ந: ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி வட!� பா��த- ,                               

எசைன 

1.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) அ�ேப�கா� நக� வட!� ெத2  வா�:-5 ,  

2.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�:-5 ,  

3.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) Uதலி வ�ட� ெத2  வா�:-5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

152 152 ஊரா�சி ஒறிய. -வ!க3ப.ள& 

J:த� ஒ2 அைற க�$ட� 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� பா��த-,                        

பா3பா�கைர, எசைன 

1.எசைன (வ.கி) ம*+� (ஊ) பா3பா�கைர வா�:-7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

153 153 ஊரா�சி ஒறிய. -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� 4திய ெம�ைத 

க�$ட� ெத*� பா��த- ,                               

ேசாம)டா4^� 

1. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாமா)ட4^� வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

2. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாமா)டா4^� ந:ெத2 வா�: 1 ,  

3. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாமா)டா4^� ெப2மா. ேகாவ�� ெத2 வா�:1 ,  

4. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாமா)டா4^� ெத*�ெத2 வா�: 1 ,  

5. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) பாரதிநக� வா�: 1 ,  

6. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாமா)டா4^� கா�:ெகா�டைக வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

154 154 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

,ெர�ைடமைலச,-  ஓ�: 

க�$ட�  வட!� பா��த- ,                               

கீழ!கைர 

1. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாம)டா4^� இர�ைடமைல#ச,- வா�: 1 ,  

2. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாம)டா4^� ேந2நக� வா�: 1  

3. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாம)டா4^� ேகாவ�,த4ர� வா�: 1 ,  

4. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேசாம)டா4^� ஆல�பா$ேரா: வா�:1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

155 155 அரF உய�நிைல3ப.ள&, வட!� 

பா��த 4திய ேம*� ெம�ைத  

க�$ட� ப�ளா! 2 கிழ!� ப�தி ,                               

வட!�மாதவ� 

1. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) அ)ணா நக� - வா�: - 2 ,  

2. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ந:� ெத2 - வா�: - 2 ,  

3. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ெத2 - வா�: - 2 ,  

4. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ேம�: ெத2 - வா�: - 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

156 156 அரF உய�நிைல3ப.ள&, வட!� 

பா��த 4திய கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத  க�$ட� ப�ளா! 2 

ேம*� ப�தி ,  வட!�மாதவ� 

1. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ஆதி திராவ�ட� ெத2 - வா�: - 2 ,  

2. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) கா�: ெகா�டைக - வா�: - 2 , 

3. கீழ!கைர (வ.கி)  வட!�மாேதவ� (ஊ) ஏ"!கைர - வா�: - 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

157 157 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� 4திய ெம�ைத 

க�$ட� வடேம*� ப�தி கிழ!� 

பா��த-, எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) க�ஒ�ட�ெத2 வா�: 1 ,  

2.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

158 158 த,ைத ேராவ� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ந: ப�தி கிழ!� ப�தி ெத*� 

பா��த-, இ,திரா நக�,                               

எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) இ,திரா நக� வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

159 159 த,ைத ேராவ� உய�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ந: ப�தி ேம*� ப�தி ெத*� 

பா��த-, இ,திரா நக�,                               

எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) இ,திரா நக� இற!க�  வா�: 2 ,  

2.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ஆoதபைட காவ� �$ய�234  வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

160 160 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி வட!� பா��த-, 

எ�.ஜி.ஆ�. நக�, எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) எ�.ஜி. ஆ� நக�  வா�:  2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

161 161 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� 

ெதேம*� ப�தி கிழ!� 

பா��த-, எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாய�� ெத2  வா�: 2 ,  

2.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெப2மா. ேகாய�� ெத2  வா�: 2 ,  

3.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: 2 , 

4.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) அைன34ைடயா ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

162 162 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� ப!க� கிழ!� பா��த-,                         

எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ேநதாஜி நக� வா�: 2 ,  

2.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) சம�-வ4ர� வா�: 2 ,  

3.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) கா,தி நக� வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

163 163 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� ந: 

ப�தி கிழ!� பா��த-,                               

எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத2 வா�:  3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

164 164 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� ப�தி கிழ!� பா��த-,                               

எள�ப�� 

1.எள�ப�� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத2 வா�:  3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

165 165 அரF உய�நிைல3ப.ள&, வட!� 

ெத*� 4திய ெம�ைத க�$ட�, 

ந:3ப�தி, வட!� 4ற�, கிழ!� 

பா��த-, ெச��ண� 

1.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ந:�ெத2,ேம*��ெத2  வா�:-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

166 166 அரF உய�நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத! க�$ட�, ேம*� 

ப�தி, வட!� பா��த-  ,                               

ெச��ண� 

1.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ெத*��ெத2 கா�:!ெகா�டைக வா�: 2 ,  

2.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) கிழ!��ெத2  வா�:-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

167 167 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட�, 

ந:3ப�தி, வட!� பா��த-, 

ெச��ண� 

1.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) கிழ!� ெத2  வா�:-3 ,  

2.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ந:� ெத2  வா�:-3 ,  

3.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ேம*� ெத2  வா�:-3 ,  

4.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ப.ள&!Jட� ெத2  வா�:-3 ,  

5.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) ஏ"கைர வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

168 168 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத!க�$ட�, 

ந:3ப�தி, கிழ!� பா��த-,                               

அ2மட� 

1.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) அ2மட� கிழ!�ெத2  ,  

2.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) பாலா�பா$ ச+!ைகபால� ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

169 169 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத!க�$ட�, 

ெத*� ப�தி கிழ!� பா��த-  ,                               

அ2மட� 

1.ெச��ண� (வ.கி) ம*+� (ஊ) அ2மட� ெத*�ெத2  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

170 170 அைன ஈ.வா.ேம" ேகா! 

ெப)க. ேம�நிைல3 ப.ள&  

ெத*� பா��த கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� கிழ!� ப�தி,                               

-ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) -ைறம�கல� வட!� வா�: எ)10 ,  

2.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) வட!� ெத2 வா�: எ)10 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

171 171 அைன ஈ.வா.ேம" ேகா! 

ெப)க. ேம�நிைல3 ப.ள&  

ெத*� பா��த கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� ந:3ப�தி,                               

-ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: எ)10 ,  

2.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) சிவ ேகாவ�� ெத2 வா�: எ) 10 ,  

3.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 ேம*� வா�: எ)-10    ,  

4.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ந:�ெத2 வா�: எ) 10 , 

5.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ெத*�ெத2 வா�: எ) 10 ,  

6.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ஹSசி�ேபா�:,அ)ணாநக� வா�: எ) 10 ,  

7.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ெமய�ேரா: வா�: எ) 10 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

172 172 அைன ஈ.வா.ேம" ேகா! 

ெப)க. ேம�நிைல3ப.ள&  

ெத*� பா��த கிழ!� ேம*� 

ெம�ைதக�$ட�  ேம*� ப�தி,                               

-ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) -ைறம�கல� 4-காலன& வா�: 8  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

49 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

173 173 அைன ஈவா.ேம" ேகா! 

ெப)க.ேம�நிைல3ப.ள&  

-ைறம�கல� வட!� ெத*� 

ெம�ைத!க�$ட� ந:3ப�தி 

கிழ!� பா��த-, -ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) -ைறம�கல� வா�: 8 , 

2.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ேக ேக நக� வா�: 8 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

174 174 த.F.].தி ந:நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ஓ�:! க�$ட�, ேம*� 

ப�தி, ெத*� பா��த-,                               

-ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ஔைவயா� ெத2 வா�:9 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

175 175 த.F.].தி ந:நிைல3ப.ள& 

-ைறம�கல� கிழ!� ேம*� 

ஓ�:!க�$ட� ந:3ப�தி வட!� 

பா��த- அைறஎ) 3 A,                               

-ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ஔைவயா� ெத2 வா�:9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

176 176 த.F.].தி ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!�ேம*� ஓ�:க�$ட� 

கிழ!� ப�தி ெத*�பா��த-,                               

-ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) வாFகி ெத2 . வா�:  9 ,  

2.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) அYைவ நக� வா�:9 ,  

3.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) நா� ேரா: சிேலா காலண�  வா�:9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

177 177 த.F.].தி ந:நிைல3ப.ள& 

-ைறம�கல� வட!�ெத*� 

ஓ�:!க�$ட� ெத*� ப�தி 

ேம*� பா��த-,  -ைறம�கல� 

1.-ைறம�கல� (வ.கி) எள�ப��(ஊ) மி நக� வா�:9 ,  

2.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) ெப"யா� நக� வா�:9 ,  

3.-ைறம�கல� (வ.கி) எள�ப��(ஊ) மிவா"ய ஊழிய� �$ய�234  வா�:9 ,  

4.-ைறம�கல� (வ.கி) ெபர�ப�� (ந) தPர நக� வா�:9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க.  

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

178 178 4ன&த ேடாமின&! ெப)க. 

ேம�நிைல3ப.ள&  ேம*� 4திய 

ெம�ைத க�$ட� ந:ப�தி 

கிழ!�பா��த-,                              

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) இ,திரா ெத2 வா�:  17 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சா!ரgM ெத2 வா�:   17 ,  

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) க�ப ெத2 வா�:  16 ,  

4. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சGசவீ�ராய ேகாவ�� ெத2  வா�: 17 ,  

5. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தியாகராஜ ெத2 வா�:  17 ,  

6. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அழேகசனா� ெத2 வா�:17 ,  

7. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ஈMவர ேகாய�� ெத2  வா�: 17 ,  

8. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சி�$பா4 ெத2 வா�: 13 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

179 179 4ன&த ேடாமின&! ெப)க. 

ேம�நிைல3ப.ள& ேம*� 

ெம�ைத!க�$ட� ெத*� ப�தி 

கிழ!� பா��த-,  ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ெப"ய� ெத2 வா�: 13 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 13 ,  

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அழகி" ெத2 வா�:  13 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

180 180 4ன&த ேடாமின&! ெப)க. 

ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� அைற 

வட!� ெம�ைத க�$ட� ெத*� 

பா��த- ெத*� ப�தி, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) இள�ேகா ெத2 வா�: 12 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி23C� �மர ெத2  வா�: 12 , 

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி2வ.rவ� ெத2 வா�: 12 ,  

4. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ராஜாஜி ெத2 வா�: 12 ,  

5. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேந2 ெத2 வா�: 12 ,  

6. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ராதாகி2aண ெத2 வா�: 12 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

181 181 த,ைத ேராவ� ேம�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி வட!� பா��த- 

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேம"4ர� வா�:  14 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

182 182 த,ைத ேராவ� ேம�நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி வட!� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ெவ�கேடச4ர� வா�: 11 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

183 183 த,ைத ேராவ� ேம�நிைல3ப.ள&,  

ந: ப�தி ெம�ைத க�$ட�, 

ெத*� 4ற� வட!� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) பைழய எM.ப� ஆபkM  வா�: 11 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ைரMமி� ெத2 வா�: 11 ,  

3. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) பால!கைர வா�: 11 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

184 184 த,ைத ேஹM ேராவ� 

ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத! க�$ட�, ந:3ப�தி, 

வட!� பா��த-, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) 4திய மதனேகாபால4ர� வா�: எ)-7      ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

185 185 த,ைத ேஹM ேராவ� 

ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத! க�$ட�, ேம*� ப�தி, 

வட!� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) பாரதிதாச நக� வா�: எ) 7 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

186 186 த,ைத ேஹM ேராவ� 

ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� பா��த 

ெம�ைத!க�$ட� கிழ!� ப�தி, 

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேராவ� எதி�4ர� வா�: எ) 7 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேராவ�ப.ள&வட4ர� வா�: எ) 7 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

187 187 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&,  கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, வட!� 

4ற�, ேம*� ப�தி, ெத*� 

பா��த-, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப��(ந)மதனேகாபால4ர� hhhjவட!�ெத2,ந:�ெத2,�+!��ெத2  ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) பாரதிதாச நக�  2 1,2,3,4,5வ- ெத2   வா�: 14 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

188 188 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&,  வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, ேம*� 

4ற�, வட!� ப�தி, கிழ!� 

பா��த-, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேராM நக�1 2 3  ெத2,�+!��ெத2  வா�: 7 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) U�- நக� (கிழ!�  1,2,3வ- ெத2 வா�: 7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

189 189 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&,  கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, வட!� 

4ற�, கிழ!� ப�தி, ெத*� 

பா��த-, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) மதனேகாபால4ர� வட!� ெத2  வா�: 14 ,  

2.ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அ)ணா�$ய�234 ேராவ� ப�4ற�  வா�: 7 ,  

3. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) U�-நக� கிழ!� 1,2,3 வ- ெத2   வா�: 7 ,  

4. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேராMநக� கிழ!�� ெத2  வா�: 7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

190 190 4ன&த ேதாமின&! ெப)க. 

ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� கிழ!� ப�தி, 

வட!� பா��த-, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) பன&மாதா காலன& வா�: 16 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ெச!க$ ெத2 வா�: 17 ,  

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) வ. உ. சித�பரனா� ெத2 வா�:18 , 

 4. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) வ.ளலா� ெத2 வா�: 18 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

191 191 அரF ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத! க�$ட�, 

ந:3ப�தி ெத*� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) இ,திரா நக� வா�: 2 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி2நக� வா�: 2 ,  

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) எ�.வ�.ேக நக� வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

192 192 ெமௗலானா ேம�நிைல3ப.ள&, 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத!க�$ட�, 

கிழ!� ப�தி வட!� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அ�காள�மெத2 வா�: 16 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேபாMடாபkM ெத2 வா�: 2 , 

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) வ�ேவகான,த� ெத2 வா�: 2 ,  

4. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) காய�ேத மி�ல� ெத2 வா�: 16 , 

5.ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ப.ள&வாச� ெத2 வா�: 16 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

193 193 ெமௗலானா ேம�நிைல3ப.ள&, 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத!க�$ட�, 

ேம*� ப�தி வட!� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேம�:�ெத2,மத�ஸாேரா:,ஒ�ட� ெத2              , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

194 194 ெமௗலானா ேம�நிைல3ப.ள&, 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத! 

க�$ட�, ந:3ப�தி, வட!� 

பா��த-,  ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ஜமா�யா நக� 1,2 ,ெர�கா நக� . ேம*�,வட!� ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

195 195 ெமௗலானா ேம�நிைல3ப.ள& 

ெதவட� ஓ�: க�$ட� வட!� 

ப�தி ேம*� பா��த-, 

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) கிரஸ)� ப.ள& �$ய�234 ப�தி வா�: எ) 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

196 196 ெமௗலானா ேம�நிைல3ப.ள& 

வட!� ெத*� ஓ�:!க�$ட� 

ெத*� ப�தி ேம*� பா��த-, 

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந)  கிரஸ� ேரா�$ வட!� ப�தி வா �: எ)-4 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) எ�ஜிஆ� நக� வா�: எ) - 4  ,  

3. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ெதாைலேபசி �$ய�234 வா�: எ) 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

197 197 ஆ�.சி.பா�திமா -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!�ப�தி ேம*� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) F3ரமண�யபாரதியா� ெத2 வா�: எ) 16 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) க�ப ெத2  வா�: எ) 15 ,  

3. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி2வ.�வ� ெத2 வா�: 16 ,  

4. ெபர�ப��(வ)(வ.கி.)  ெபர�ப��(ந)ேம�:�ெத2,கேணசா காலன&, பைழயUச3ீேகா��ெத2 
,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

198 198 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� ெத*� 

ைமய ெம�ைத க�$ட�, வட!� 

ப�தி, கிழ!� பா��த-, 

ெபர�ப��. 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேம�:� ெத2  வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

199 199 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� ெத*� 

ைமய ெம�ைத க�$ட�, ெத*� 

ப�தி, கிழ!� பா��த-, 

ெபர�ப��. 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) U�ைல நக� வா�: 6 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

200 200 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட�, ெத*� 4ற�, 

கிழ!� ப�தி, வட!� பா��த-, 

ெபர�ப��. 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சாமிய3பா நக�   வா�: 6 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி2மைல நக� வா�: 6  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

201 201 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட�, ெத*� 4ற�, 

ேம*� ப�தி, கிழ!� பா��த-, 

ெபர�ப��. 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேம�:�ெத2,த�ப� நக� வா�: எ) 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

202 202 n ராமகி2aணா 

ெம�"!�ேலச 

ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� ெத*� 

ெம�ைத க�$ட�, ேம*� 4ற�, 

ெத*� ப�தி, கிழ!� பா��த-, 

ெபர�ப��. 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) நேடச நக�,ராஜாதிேய�ட�எதி�4ற�,சாமிய3பாநக� ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ஆ�.எ�.ேக.நக� , ெர�கா நக�  வா�: எ)  6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

203 203 4ன&த ேதாமின&! ெப)க. 

ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� ந:3ப�தி ப�தி, 

வட!� பா��த-, ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேம�:�ெத2 -1  வா�: - 15 ,  

2. ெபர�ப��(வ) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ேம�: ெத2 2 வா�: - 15 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

204 204 ஆ�. சி பா�திமா ெதாட!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� க�$ட� ந:ப�தி 

கிழ!� பா��த-,                               

ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) ெப"ய ெத*� ெத2  வா�:  19 ,  

2. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சின ெத*� ெத2  வா�:  19 ,  

3. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) வ.ளாள� ெத2 வா�:  19 ,  

4. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சனதி ெத2 வா�:  19 ,  

5. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) Mடா�4 ெவ)ட� ெத2  வா�:  19 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

205 205 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&, 

ெபர�ப�� (ெத*�) வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, வட!� 

4ற�, ெத*� ப�தி, கிழ!� 

பா��த- 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) கைடவ Pதி ெத2 வா�: எ) 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

206 206 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ஓ�:!க�$ட� 

கிழ!� பா��த-,  ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) கைடவ Pதி ெத2 2 வா�: எ) 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

207 207 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத!க�$ட�, 

ந:3ப�தி, ேம*� 4ற�, ெத*� 

பா��த-,  ெபர�ப�� 

1. ெபர�ப��(ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அ)ணாநக� வா�: எ) 1 ,  

9.அய�நா: வா1 வா!காள�க. அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

208 208 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

வட!� ெத*� ஓ�:வ��ைல 

க�$ட� கிழ!�பா��த-,                               

அரணாைர 

1.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அரணாைர ந:வ Pதி ச,- வா�: 21 ,  

2.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அரணாைர ெத*�ெத2ச,- வா�: 21 ,  

3.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அரணாைர வட!�ெத2 ச,- வா�: 21 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

209 209 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கி1ேம�  ஓ�:!க�$ட� வட!� 

பா��த-,  அரணாைர 

1.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) சிேலாகாலன& வா�: 21 , 

2.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) -ைறh� ேரா: வா�: 21 , 

3.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) வட!� காலன& ேரா: வா�: 21 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

210 210 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழேம� எM. எM. ஏ ெம�ைத 

க�$ட� ெத*� பா��த-, 

அரணாைர 

1.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) அறிஞ� அ)ணா ெத21 வா�: 20  

2.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி2வ.�வ� ெத2 2வா�: 20 , 

3.அரணாைர (ெத) (வ.கி.)  ெபர�ப�� (ந) தி2வ.�வ� ெத2 காலன& 3வா�: 20 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

211 211 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ெதவட� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� பா��த- ,                            

ேகாேன"3பாைளய� 

1.ெபர�ப�� (வ) (வ.கி.) ேகாேன"பாைளய� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: எ)-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

212 212 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!�ெத*� ெம�ைத!க�$ட� 

வட!� ப�தி கிழ!� பா��த-,              

ேகாேன"3பாைளய� 

1.ெபர�ப�� (வ) (வ.கி.) ேகாேன"பாைளய� (ஊ) பாரதிதாச நக� வா�: எ)-2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

213 213 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� பா��த-, ெசGேச" 

1.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" வட!��ெத2 வா�: 1 ,  

2.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" கிழ!��ெத2 வா�: 1 ,  

3.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" -ைரh� ேரா:  வா�:  2    

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

214 214 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� ப�தி ேம*� பா��த-, 

ெசGேச" 

1.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" ெத*��ெத2ேரா: வா�: 2 ,  

2.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" ெகா�த$ைம காலன&  வா�:  2 ,  

3.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" ஆதி திராவ�ட� காலன&    வா�: 2 ,  

4.அரணாைர(ெத) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசGேச" ேம*� வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

215 215 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!கப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி ெத*� பா��த-,                               

ெசா!கநாத4ர� 

1.அரணாைர(வ) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசா!கநாத4ர� வட!�� ெத2  வா�:-3 ,  

2.அரணாைர(வ) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ெசா!கநாத4ர� கிழ!�� ெத2  வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

216 216 ஆதிதிராவ�ட� நல ஆர�பப.ள& 

கீ1ேம� எM.எM.ஏ ெம�ைதக�$ட� 

கிழ!�ப�தி ெத*� பா��த-, 

ஆல�பா$ 

1.அரணாைர(வ) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) ேமல�ெத2 வா�:-4 , 

 2.அரணாைர(வ) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) வட!�ெத2 வா�:-4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

217 217 ஆதிதிராவ�ட� நல ஆர�பப.ள& 

கிழ!� ேம*� ைமய 

ெம�ைத!க�$ட� கிழ!� ப�தி 

வட!� பா��த-, ஆல�பா$ 

1.அரணாைர(வ) (வ.கி.) ஆல�பா$(ஊ) கீழ�ெத2 வா�:-5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

218 218 ேராம க�ேதாலி! ந:நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட�, 

வட!� ப�தி, ேம*� பா��த-, 

�.பாைளய� 

1.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) பாைளய� அ�ேப�கா� ெத2 வா�: 1 ,  

2.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) தி2வ.�வ� வ Pதி வா�: 1 , 

3.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) பாரதியா� வ Pதி வா�: 1      ,  

4.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மாதா ேகாவ�� ெத2 வா�: 1  

5.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

6.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேம*� வ ஊ சி ெத2 வா�: 1 ,  

7.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) காமராஜ� (காலன&) வா�: 1 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

219 219 ேராம க�ேதாலி! 

ந:நிைல3ப.ள& வட!� ெத*� 

ெம�ைத க�$ட� ேம*� பா��த 

ெத*� ப�தி �.பாைளய� 

1.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) பாைளய� வட!� ெத2 வா�: எ)-2  ,  

2.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ந:� ெத2  வா�: எ)-2    , 

3.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: எ)-3 ,  

4.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மாதா ேகாவ�� ெத2 வா�: �எ)-3   � ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

220 220 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� எMஎMஏ 

ெம�ைத! க�$ட�, ேம*� 

பா���- �.பாைளய� 

1.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) கீழ வ Pதி வா�: 4 , 

 2.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) கீழவ Pதி ச,- வா�: 4 , 

3.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மகா�மா கா,தி ெத2 வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

221 221 அரF ேம�நிைல3ப.ள& வட!� 

ெத*� ெம�ைத! க�$ட�, வட!� 

ப�தி கிழ!� பா��த-,                               

�2�ப�� 

1.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ெமய�ேரா: ,ெத3ப!�ள�ெத2 வா�: 15 ,  

2.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ந:�ெத2 வா�:  12 , 

3.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) தி2ெபய� ேரா: வா�:  12 , 

4.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேந2 வ Pதி வா�: 13 , 

5.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) பஜைனமட�ெத2 வா�:12,   

6.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) சிவேகாவ�� ெத2 வா�: 13 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

222 222 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, 

ந:3ப�தி, வட!� பா��த-, 

�2�ப��. 

1.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேதா34 ெத2 வா�: 15 ,  

2.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) அ,ேதான&யா�4ர� வா�: 14 ,  

3.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) கீழவ Pதி வா�: 13 ,  

4.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ெமய� ேரா: வா�: 14 , 

5.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேவ]ர�மா. ச,- வா�: 14 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 
 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

223 223 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, ெத*� 

4ற�, கிழ!� ப�தி, வட!� 

பா��த-, �2�ப��. 

1.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) காமராச� வ Pதி, கைட வ P ச,- வா�: 11 ,  

2.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) வ�ேவகான,த� வ Pதி வா�: 8 ,  

3.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) த)ணP� கிண*+ வ Pதி வா�: 8 ,  

4.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) கைட வ Pதி  வா�:   11 , 

5.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) கைட வ Pதி ச,- வா�:   11 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

224 224 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 4திய 

ெம�ைதக�$ட� ெத*�ப�தி 

கிழ!� பா��த-,                               

�2�ப�� 

1.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேநதாஜி ெத2 வா�: -10 , 

2.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) அ)ணா ெத2 வா�: -8 , 

3.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ஜகஜPவரா� ெத2 வா�: -9 , 

4.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாவ�� வட!�� ெத2 வா�: -9 ,  

5.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாய�� ெத*� ெத2 வா��: -9 , 

6.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) அ)ணா நக� வட!�� ெத2 வா�: -9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

225 225 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 

கீ1ேம�  ெம�ைதக�$ட� கிழ!� 

ப�தி வட!�  பா��த-,                               

�2�ப�� 

1.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாவ�� கிழ!� வ Pதி வா�:-10 ,  

2.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாவ�� ேம*� வ Pதி வா�: 9 -10 ,  

3.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) அ"சன 4- காலன&  வா�: -9 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

226 226 ஆதிதிராவ�ட� நல 

உய�நிைல3ப.ள& கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� ந: ப�தி 

ெத*� பா��த-, ஈ#ச�ப�$ 

1.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) இ,திராகா,தி ெத2 - ஈ#ச�ப�$  வா�:-5 ,  

2.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) சGசHகா,தி ெத2 - ஈ#ச�ப�$  வா�:-6 ,  

3.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ெப"யா� ெத2 - ஈ#ச�ப�$  வா�:-5 ,  

4.�2�ப�� (ெத) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) அ�ேப�கா� காலன& வா�:-5  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

227 227 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� பா��த-, ேக.4^� 

1.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேமா�டா�கா: வா�:-6 ,  

2.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) வட!�� ெத2 வா�:-7 , 

3.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ந:� ெத2 வா�:-7 ,  

4.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�:-7 ,  

5.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) கா�:! ெகா�டைக வா�:-7 ,  

6.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ெத*�� ெத2 வா�:-7 , 

7.�2�ப�� (வ) (வ.கி.)  �2�ப��(ேப.ஊ.) ேம*�� ெத2 வா�:-7 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

228 228 அரF உய�நிைல3ப.ள&, வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, கிழ!� 

4ற�, ேம*� பா��த-, இலாட4ர�  

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) சிவேகாவ�� ெத2 வா�: 1 ,  

2.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

229 229 அரF உய�நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, ேம*� 

4ற�, ந:3ப�தி, வட!� பா��த-, 

இலாட4ர�  

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர� ம)ஒ�ட�ெத2 வா�: எ - 2 ,  

2.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர� ெவ.ளாள� ெத2வா�: எ-2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

230 230 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

கிழ!� 4ற ெம�ைத க�$ட�, 

வட!� ப�தி, ேம*� பா��த-, 

இலாட4ர�. 

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) வட!� கS)ட�ெத2 வா�: 3 , 

2.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) ெத*� கS)ட�ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

231 231 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ஓ�: க�$ட�,  

ந:3ப�தி, ேம*� பா��த-, 

இலாட4ர� 

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர� ெச�$�ெத2 வா�: 4 ,  

2.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர� சரவண4ர� வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 
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க�$ட�தி ெபயா் 
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ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

232 232 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

வட!� பா��த-, லாட4ர� 

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர� ப.ள�ெத2 வா�: - 5 , 

2.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 வா�: - 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

233 233 ஆதிதிராவ�ட� நல 

உய�நிைல3ப.ள&, கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட�, கிழ!� 4ற�, 

ேம*� ப�தி, வட!� பா��த-, 

இலாட4ர� 

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர�  ேம*� ஆதிதிராவ�ட�ெத2  வா�: -6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

234 234 ஆதிதிராவ�ட� நல 

உய�நிைல3ப.ள&, அறிவ�ய� 

ஆHவக�, வட!� ெத*� ெம�ைத 

க�$ட�, ேம*� 4ற�,வட!� 

ப�தி, ெத*� பா��த-, 

இலாட4ர� 

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) லாட4ர� கிழ!� ஆதிதிராவ�ட�ெத2  வா�: -7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

235 235 UM_� மாய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

ெத*� பா��த- ேம*� ப�தி, 

4-ஆ�^�, ஈ#ச�ப�$ 

1.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) 4- ஆ�^� UM_� ெத2 வா�: எ)-8 ,  

2.லாட4ர� (கி) (வ.கி.) லாட4ர� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: எ)-8 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

236 236 ஆதிதிராவ�ட� நல -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி ெத*� பா��த-,                               

அ�மாபாைளய� 

1.அ�மாபாைளய�(வ.கி.)அ�மாபாைளய� (ஊ) அ�மாபாைளய� ஆதிதிராவ�ட� ெத2   வா�:-5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

237 237 ஆதிதிராவ�ட� நல -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� 4திய ெம�ைத 

க�$ட� ேம*� ப�தி ெத*� 

பா��த-, அ�மாபாைளய� 

1.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) ஏZ�ெதைன மர�ெத2  வா�: -6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

238 238 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

ெத*� பா��த-,                               

அ�மாபாைளய� 

1.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) சிவ ேகாவ�� ெத2 , 

2.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) கிழ!� வ Pதி ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

239 239 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

வட!� ப�தி, கிழ!� பா��த-, 

அ�மாபாைளய� 

1.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) வன&�மைல ெத2 வா�: -4 ,  

2.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) த)ணP�ப,த� ெமய� ேரா: வா�: - 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

240 240 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� ப�தி ெத*� பா��த-,                               

அ�மாபாைளய� 

1.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) ேகானா� சாவ$ வ Pதி  வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

241 241 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத க�$ட�, 

ைமய3 ப�தி, ேம*� 4ற�, ெத*� 

பா��த-, அ�மாபாைளய� 

1.அ�மாபாைளய� (வ.கி.) அ�மாபாைளய� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

242 242 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!� ப�தி ேம*� பா��த-, 

களர�ப�$ 

1.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) ேம*� ெத2 வா�:-1 ,  

2.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:-2 ,  

3.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) ெபர�ப�� -- -ைறh� சாைல   வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

243 243 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� 4திய ெம�ைத 

க�$ட� கிழ!� ப�தி 

ெம�ைத!க�$ட� ெத*� ப�தி 

ேம*� பா��த-, களர�ப�$ 

1.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2  வா�:-1 , 

2.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) ேதேரா�ட ெத2  வா�:-2 ,  

3.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

244 244 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ஓ�: க�$ட� ேம*� 

பா��த-,   களர�ப�$ 

1.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:-4 ,. 

2.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) ேம*� ெத2 வா�:-4 ,  

3.களர�ப�$ (வ.கி.) களர�ப�$ (ஊ) காலன& ெத2  வா�:-4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

245 245 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� பா��த-,                               

ெபா�மன3பா$ 

1.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) ந:வ Pதி வா�: - 1 , 

2.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) �2�ப� ெத2 வா�:-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

246 246 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

கிழ!� 4திய ெம�ைத க�$ட� 

வட!� பா��த-,                               

ெபா�மன3பா$ 

1.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) காலன& வா�: - 1 ,  

2.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) ப.ள&!Jட� வ Pதி வா�: - 1 

 3.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) ச�திரமைன ேரா: வா�: - 1  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

247 247 ஆதிதிராவ�ட� நல உய�நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத!க�$ட�, 

ேம*� பா��த-, ெபா�மன3பா$ 

1.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) ைக!கா�$ ெத*� வ Pதி , . 

2.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) அ�ம ேகாவ�� ெத2 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

248 248 ஆதிதிராவ�ட� நல  உய� நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத!க�$ட�, 

கிழ!� பா��த-, ெபா�மன3பா$ 

1.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) கிழ!� ெத2 , 

2.ெபா�மன3பா$ (வ.கி.) ெபா�மன3பா$ (ஊ) இ,திரா கா,தி காலன& , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

249 249 அரF ேம�நிைல3ப.ள&,  கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, ேம*� 

4ற�, ெத*� பா��த-, 

ச�திரமைன 

1.ச�திரமைன (வ.கி.) ச�திரமைன (ஊ) ெத*� ெத2 வா�: எ) 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

250 250 அரF ேம�நிைல3ப.ள&,  கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�, ந:3ப�தி, 

கிழ!� 4ற�, ெத*� பா��த-, 

ச�திரமைன 

1.ச�திரமைன (வ.கி.) ச�திரமைன (ஊ) UM_� ெத2 வா�: 2 , 

2.ச�திரமைன (வ.கி.) ச�திரமைன (ஊ) காமராஜ� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

251 251 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&, 

கிழ!� ப�தி, கிழ!� ேம*� ஓ�: 

க�$ட� வட!� பா��த-  ,                               

ச�திரமைன 

1.ச�திரமைன (வ.கி.) ச�திரமைன (ஊ) பாரதியா� ெத2 வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

252 252 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள& 

வட!� ெத*�  ெம�ைத க�$ட� 

(எM எM எ )வட!� ப�தி 

கிழ!�  பா��த-, ச�திரமைன 

1.ச�திரமைன (வ.கி.) ச�திரமைன (ஊ) அ)ணா நக�, அ�ேப�கா� நக� , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

253 253 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

J:த� கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத!க�$ட� வட!� 

பா��த-,   த�ப�ராப�$ 

1.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) த�ப�ராப�$ ெமய� ேரா: வா�: 4 , 

2.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) த�ப�ராப�$ த�மலி�க� வ Pதி வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

254 254 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!�ேம*� ெம�ைத!க�$ட� 

ேம*� ப�தி ெத*� பா��த-, 

கீழ!கணவாH 

1.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) கீழ!கணவாH மா"ய�ம ேகாய�� ெத2 வா�: - 4 , 

2.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) கீழ!கணவாH க23பாய� ெத2 வா�: - 4 ,  

3.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) கீழ!கணவாH ஆதி திராவ�ட� ெத2 வா�: - 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

255 255 அரF உய�நிைல3 ப.ள&,  கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத க�$ட�,  ேம*� 

4ற�, ந: ப�தி, வட!� பா��த-, 

ேவ�� 

1.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2 வா�: எ) -1 , 

 2.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�:-3 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

256 256 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத!க�$ட� 

ந:3ப�தி ேம*� பா��த-,                               

ேவ�� 

1.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) UMலி� ச,- வா�: எ)-1 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

257 257 திரவ�ய சகாய மாய 

-வ!க3ப.ள&  கிழ!� ேம*� 

ெம�ைத க�$ட� ெத*� பா��த-,                               

ெர�கநாத4ர� 

1.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) ெர�கநாத4ர� மாதாேகாய�� ெத2 வா�: 5 , 

2.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) ெர�கநாத4ர� ெமய� ேரா: வா�: 5 ,  

3.ேவ�� (வ.கி.) ேவ�� (ஊ) ெர�கநாத4ர� மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2வா�: 5 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

258 258 சரMவதி உதவ�ெப+� 

-வ!க3ப.ள& வட!��ெத2 

கீ1ேம� ஆMெப�டாM க�$ட� 

ெத*� பா��த-, 4-ந:வ�� 

1.4- ந:வ�� (வ.கி.) 4- ந:வ�� (ஊ) வட!� வ Pதி , 

2.4- ந:வ�� (வ.கி.) 4- ந:வ�� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� காலன&  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

259 259 சரMவதி உதவ� ெப+� நல 

ெதாட!க3ப.ள&, மா"ய�ம 

ேகாவ�� ெத2 அ2கி�, கிழ!� 

ேம*� ஓ�: க�$ட�, வட!� 

பா��த-, 4-ந:வ��. 

1.4- ந:வ�� (வ.கி.) 4- ந:வ�� (ஊ) ேம�[� காமராR நக� வா�: எ)-3 , 

2.4- ந:வ�� (வ.கி.) 4- ந:வ�� (ஊ) ெவ.ளV� வா�: எ)-3 ,  

3.4- ந:வ�� (வ.கி.) 4- ந:வ�� (ஊ) சா�தV� வா�: எ)-3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

260 260 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட�, 

கிழ!� 

பா��த-,ெச�லிய�பாைளய�. 

1.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெச�லிய�பாைளய� ேம*�ெத2 வா�:  2 ,  

2.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெச�லி�பாைளய� கிழ!�ெத2 வா�: 2 ,  

3.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) U�ைதய�பாைளய� வா�: 2 ,  

4.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

261 261 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

4திய ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!�3பா��த- ,                               

வ�ளாU�^� 

1.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�: 3 , 

2.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ந:� ெத2 வா�: 3 ,  

3.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெமய� ேரா: வா�: 3 ,  

4.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) வ�ளாU�^� ேம*� ெத2 வா�: 3 , 

5.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) வ�ளாU�^� வ�நாயக� ேகாய�� ெத2  வா�:  3 , 

6.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) வ�ளாU�^� அ2,ததிய� ெத2 வா�: 3 ,  

7.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) வ�ளாU�^� கா�:! ெகா�டைக  வா�:  3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

262 262 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� பா��த-,                               

ெநா#சிய� 

1.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) வ�ளாU�^� ேரா:வா�: 2 , 

2.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) காலண� ெத2 வா�: 2 , 

3.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 , 

4.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெத*�ெத2 வா�: 2  , 

5.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ேம*�ெத2 வா�: 2 , 

6.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ந:�ெத2 வா�:-1 , 

7.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெபர�ப�� ெமய�ேரா: வா�:-1 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

263 263 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெம�ைத க�$ட� ெத*� 

பா��த-, ெநா#சிய� 

1.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெபtமா. ேகாய�� ெத2  வா�:-1 ,  

2.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ெத*� ெத2  வா�:-1 , 

3.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) ேம*� ெத2 வா�:-1 ,  

4.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) வட!� ெத2  வா�:-1 , 

5.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) சிவ ேகாவ�� ெத2   வா�:-1 , 

6.ெநா#சிய�  (வ.கி.) ெநா#சிய� (ஊ) கா�:! ெகா�டைக  வா�:-1 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

264 264 அரF ேம�நிைல3ப.ள&,  வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட�, வட!� 

ப�தி, ேம*� பா��த-, 

சி+வா#m� 

1.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) வட!�� ெத2 ,  

2.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) அமராவதி ெத2  , 

3.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) மா"ய�ம ேகாய�� ெத2 , 

4.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) க�பா$ெச�]� ெத2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

265 265 அரF ேம�நிைல3ப.ள& ெத*� 

ப�தி வட!� ெத*� ெம�ைத 

க�$ட� ந:3ப�தி ேம*� 

பா��த-, சி+வா#m� 

1.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ெத*� ெத2 ,  

2.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 ,  

3.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ேதேவ,திர �ல� ெத2 ,  

4.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) காலன& ெத2 ,  

5.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ெமய� ேரா: ,  

6.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) �+!�� ெத2 1 , 

 7.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) �+!�� ெத2  2 ,  

8.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) �+!�� ெத2  3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

266 266 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, வட!� 

ெத*� ஓ�:!க�$ட�, ந:3ப�தி, 

வட!� 4ற�, கிழ!� பா��த-, 

சி+வா#m�. 

1.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ெப2மா. ேகாய�� ெத2 -வா�:-2 , 

 2.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ெத*� ெத2 -வா�:2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

267 267 அரF ேம�நிைல3ப.ள&, 

சி+வா#m� வட!� ெத*� 

ெம�ைத க�$ட�, கிழ!� ப�தி, 

ெத*� 4ற�, ேம*� பா��த-. 

1.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ெப2மா. ேகாவ�� ப�4ற� வா�:-2 , 

2.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ந:�ெத2 -வா�:-2 , 

3.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) Uத� �+!� ெத2 -வா�:-3 , 

4.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) இர)டாவ- �+!� ெத2 வா�:-3 , 

5.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) Qறாவ- �+!� ெத2 -வா�:-3 , 

6.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ம)ஒ�ட� ெத2-வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

268 268 அரF ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� 

ேம*� J:த� ெத*� க�$ட� 

(எM.எM.எ) கிழ!� ப�தி வட!� 

பா��த-, சி+வா#m� 

1.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) �+!�� ெத2 வா�:-4 , 

2.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) வட!�� ெத2 வா�:-4 ,  

3.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) சிவ ேகாய�� ெத2 வா�:-4 , 

4.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) க�ஒ�ட�ெத2 வா�:-4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

269 269 அரF ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� 

ேம*� J:த� ெத*� க�$ட� 

(எM.எM.எ) ேம*� ப�தி வட!� 

பா��த-, சி+வா#m� 

1.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ெமய� ேரா: வா�:-5 , 

2.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) அய��� ேரா: வா�:-5 ,  

3.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) ேகாழி3ப)ைண�ெத2 வா�:-5 ,  

4.சி+வா#m� (வ.கி.) சி+வா#m� (ஊ) கா�:!ெகா�டைக வா�:-5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

270 270 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ேம*� 4தியெம�ைத க�$ட� 

வட!� ப�தி ேம*� பா��த- 

,அய��� 

1.அய��� (வ.கி.) அய��� (ஊ) ேமல� ெத2 வா�: எ)- 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

271 271 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&  

ேம*� 4தியெம�ைத க�$ட�  

ெத*� ப�தி ேம*� பா��த- ,                               

அய���  

1.அய��� (வ.கி.) அய��� (ஊ) ந:� ெத2  வா�: எ) �  -2 , 

2.அய��� (வ.கி.) அய��� (ஊ) வட!� வ Pதி  வா�: எ)   -3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

272 272 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

ஓ�: க�$ட� ேம*� பா��த- ,                               

அய��� 

1.அய��� (வ.கி.) அய��� (ஊ) மா"ய�ம ேகாய�� ெதt  வா�:-4 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

273 273 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!க3 

ப.ள&, கிழ!� ேம*� 

ஓ�:!க�$ட�, வட!� பா��த-, 

அ.�$!கா: 

1.அய��� (வ.கி.) அய��� (ஊ) ஈMவர ேகாய�� ெத2  வா�:-5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 
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274 274 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

J:த� 4திய ெம�ைத க�$ட� 

வட!� பா��த- ,                               

எைறயசU�திர� 

1.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:-7 ,  

2.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�:-8 ,  

3.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) அ"சன ெத2 வா�:-8 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

275 275 பGசாய�- hன&ய 

ெதாட!க3ப.ள& கிழ!� ேம*� 

ஓ�:!க�$ட� வட!� ப�தி ,                          

க�பா$ 

1.க�பா$ (ெத) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) வட!�ெத2 வா�: 1 ,  

2.க�பா$ (ெத) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) ந:� ெத2 வா�:-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

276 276 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

வட!� ெத*� ஓ�: க�$ட� 

ேம*� பா��த- வட!� ப�தி,                               

க�பா$ 

1.க�பா$ (ெத) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) ெத*� ெத2  வா�:-2 , 

2.க�பா$ (ெத) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) அ"சனெத2 வா�:-2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

277 277 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

கிழ!�ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� பா��த-,                               

ெந:வாச� 

1.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 5 ,  

2.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) அ"சன ெத2 வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

278 278 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

கி1ேம� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

ந: ப�தி வட!� பா��த- ,                               

கS�பாைளய� 

1.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) காேவ" ெத2,ெப2மா. ேகாவ�� ெத2, 

ெத*� ெத2 வா� , 

2.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) ெமய� ெத2, வா�: எ)-1 ,  

3.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) எ� ஜி ஆ� நக� வா�: எ)-1  , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 
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க�$ட�தி ெபயா் 
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உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

279 279 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெத*� ெம�ைத க�$ட� ேம*�  

ப�தி வட!� பா��த- ,                               

கS�பாைளய� 

1.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) ப.ள&Jட ெத2 வா�: - 2  , 

2.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) காள&ய��ம நக� வா�:-2  ,  

3.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) ேம*� மைல அ$வார� வா�:-2 , 

4.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) வட!� மைல �அ$வார� வா�:- 2   , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

280 280 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ப�தி வட!� பா��த 

ெம�ைத க�$ட�, கS�பாைளய� 

1.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) எ�.ப�.சி காலன& வா�: எ)-2   , 

2.கS�பாைளய� (வ.கி.) கS�பாைளய�  (ஊ) கா�:! ெகா�டைக வா�:-2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

281 281 ஊரா�சிய ஒறிய ந:நிைல 

ப.ள& கிழ!� ேம*� வட!� 

பா��த ெம�ைத  க�$ட�  ெத*� 

பா��த ந: ப�தி,                               

க.எைறh� 

1.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) கிழ!� ெத2 வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

282 282 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3 

ப.ள&,  வட!� ெத*� ெம�ைத 

க�$ட�, கிழ!� ப�தி, ேம*� 

பா��த-, க.எைறh� 

1.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) ேம*� ெத2 வா�:-3 ,  

2.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) கா,தி நக� வா�:-4 , 

3.க�பா$ (வ) (வ.கி.) க�பா$ (ஊ) அ)ணா நக� வா�:-4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

283 283 ேநதாஜி மான&ய ந:நிைல3ப.ள&  

ெமய� ஓ�: க�$ட� கிழ!� 

பா��த- ெத*�ப�தி,                               

அைட!க�ப�$ 

1.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) அைட!க�ப�$ வட!�ெத2 வா�:  3 , 

2.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) அைட!க�ப�$ ேபாMடாபkM ெத2  வா�:  3 , 

3.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) அைட!க�ப�$ வட!� ெத2  வா�:  4 , 

4.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) அைட!க�ப�$ கிழ!� ெத2  வா�:  4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

73 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 
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க�$ட�தி ெபயா் 
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அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

284 284 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& ெத*� 

ெம�ைதக�$ட� .கிழ!� ப�தி 

வட!� பா��த-, -.கள�^� 

1.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) எல,தல3ப�$ வா�: 1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

285 285 ேநதாஜி மான&ய ந:நிைல3ப.ள& 

J:த� ெம�ைத க�$ட�  

ந:3ப�தி கிழ!� பா��த- ,                               

அைட!க�ப�$ 

1.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) வட!��ெத2 - வா�:  2 ,  

2.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:  2 , 

3.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) ேம*��ெத2 - வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

286 286 ேநதாஜி மான&ய ந:நிைல3ப.ள& 

ஓ�: க�$ட� வட!� ைமய 

ப�தி கிழ!� பா��த-,                               

அைட!க�ப�$ 

1.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) ெவ.ளாள� ெத2 - வா�: 5 ,  

2.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) அ2,ததிய� ெத2 - வா�: 5 ,  

3.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) ெத*��ெத2 - வா�: 6 ,  

4.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) காலன&�ெத2 - வா�: 6 ,  

5.எல,தல3ப�$ (வ.கி.) எல,தல3ப�$ (ஊ) $.கள�^� ப�"S ேரா: - வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

287 287 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள&  

வட!� ெம�ைத க�$ட� ந:ப�தி 

ெத*� பா��த-,                                

ந!கேசல� 

1.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ெபர�ப�� ெமய�ேரா: வா�: 1 , 

2.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) சிவேகாவ�� ெத2 வா�: 2 , 

3.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ெர�$யா�ெத2 வா�: 2 , 

4.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) கS)ட�ெத2 வா�: 3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

288 288 அரF ேம�நிைல3ப.ள& ெம�ைத!  

க�$ட� வட!� ப�தி, கிழ!� 

பா��த-,                                

ந!கேசல� 

1.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ேதேவ,திர�ல ெத2  வா�: 4 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

289 289 அரF ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத! க�$ட�, 

ந:3ப�தி வட!� பா��த-,                                

ந!கேசல� 

1.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) U�-ராஜா ெத2 வா�: 3 , 

2.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ெச�$�ள� ேரா: வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

290 290 அரசின� ேம� நிைல3ப.ள& 4திய 

ெத*� க�$ட� ெத*�ப�தி 

கிழ!� பா��த-,                                

ந!கேசல� 

1.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ந!கேசல� அ�ேப�கா� நக�  வா�: 5 , 

2.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ�. காலன& வா�: 5 ,  

3.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ெத*��ெத2 வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

291 291 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ெம�ைத Uதைம 

க�$ட�, ெத*� பா��த-, 

4-அ�மாபாைளய� 

1.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 3 , 

2.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) ெச�$யா� ெத2 வா�: 3 ,  

3.ந!கேசல� (வ.கி.) ந!கேசல� (ஊ) U�-ராஜா ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

292 292 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

வட!�ெத*�  ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� பா��த-  ,                                

-.கள�^� 

1.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) UM_� ெத2  ,  

2.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ேவளாள� ெத2  ,  

3.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) கSட� ெத2 ,  

4.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ெர�$யா� ெத2 வா�:-1 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

293 293 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&   

கிழ!�ேம*� ெம�ைத  க�$ட� 

வட!� பா��த- ேம*� ப�தி,                                

-.கள�^� 

1.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ெர�$யா�ெத2  , 

2.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ேதேவ,திர�லெத2  ,  

3.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2  , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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எ) 
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ம�:மா? 
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294 294 அரசின� உய�நிைல3ப.ள&  ெபா- 

அர�க� ( காம ஹா�) வட!� 

க�$ட� ெத*� பா��த-,                                

-.கள�^� 

1.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ப.ள�ெத2 வா�: 5 , 

2.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) ச!கிலி ெத2 வா�: 6 , 3 

3.-.கள�^� (வ.கி.) -.கள�^� (ஊ) அ"ஜனெத2 வா�: 6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

295 295 ஆதிதிராவ�ட� நல-வ!க3ப.ள&  

ேம*�ப�தி ெம�ைத! க�$ட� 

ெத*� பா��த-,                                

ேதV� 

1.ேதV� (வ.கி.) ேதV� (ஊ) ேதV� ந:�ெத2 சிவேகாவ�� ெத2  , 

2.ேதV� (வ.கி.) ேதV� (ஊ) கிழ!��ெத2   ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

296 296 அரF ேம� நிைல3ப.ள&, வட!� 

ெத*� ெம�ைத! க�$ட�, ேம*� 

ப�தி கிழ!� பா��த-,                                

ேதV� 

1.ேதV� (வ.கி.) ேதV� (ஊ) ெத*� ெத2 , 2.ேதV� (வ.கி.) ேதV� (ஊ) ெதா�$ய3ப�$ , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

297 297 அரF ேம� நிைல3ப.ள&, கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத! க�$ட�, ேம*� 

ப�தி ெத*� பா��த-, ேதV� 

1.ேதV� (வ.கி.) ேதV� (ஊ) வட!�ெத2 க�லா���- வா�: 1 ,  

2.ேதV� (வ.கி.) ேதV� (ஊ) ேமல�ெத2 வா�: 2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

298 298 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைலப.ள& 

கிழ!� ேம*� , ஓ�:க�$ட�, 

வட!� பா��த- , க)ண3பா$ 

1.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) வட!� ெத2 வா�:-1 ,  

2.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2 வா�:-1 , 

3.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) சிவேகாய�� ெத2 வா�:-2 ,  

4.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) ேதர$ ெத2 வா�:-2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

76 

 

வ. 

எ) 
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எ) 
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ம�:மா? 
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299 299 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைலப.ள& 

வட!� ெத*� , ெம�ைத க�$ட�, 

கிழ!� பா��த- க)ண3பா$ 

1.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) ம): ேகாவ�� ெத2 வா�:-2 , 

2.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2 வா�:-3 , 

3.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) காலண� ெத2 வா�:-3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

300 300 ஆதி திராவ�ட� நல-வ!க3ப.ள&  

ெமய� ஒ�: க�$ட� கிழ!� 

பா��த-,                                

ந�த!கா: 

1.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) ந�த!கா: மா"ய�ம ேகாய�� ெத2  வா�:-7 , 

2.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) ந�த!கா: ந:� ெத2. வா�:-7 , 

3.க)ண3பா$ (வ.கி.) க)ண3பா$ (ஊ) ந�த!கா: ெத*� ெத2. வா�:-7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

301 301 ஆதிதிராவ�ட� நல-வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*� ,ஒ�: க�$ட� , 

ெத*� பா��த- மாவ�லி�ைக 

1.மாவ�ல�ைக (வ.கி.) மாவ�ல�ைக (ஊ) மாவ�ல�ைக வட!� ெத2  ,  

2.மாவ�ல�ைக (வ.கி.) மாவ�ல�ைக (ஊ) மாவ�ல�ைக ஆதிதிராவ�ட� ெத2  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

302 302 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ேம*�, ஒ�: க�$ட� 

ெத*� பா��த- , �t� 

1.சி+வய�� (வ.கி.) �t� (ஊ) ம�J  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

303 303 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

கிழ!� ேம*� ெம�ைத! க�$ட� 

வட!� பா��த-,                                

�t� 

1.சி+வய�� (வ.கி.) �t� (ஊ) வட!�வ Pதி, ந:�ெத2 ,  

2.சி+வய�� (வ.கி.) �t� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட� ெத2  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

304 304 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� பா��த-,                                

சி+வய�� 

1.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) சி+வய��, ெமய�ேரா:, வட!�ெத2, ந:ெத2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

305 305 ஊரா�சி ஓறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� பா��த-, சி+வய�� 

1.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) சி+வய�� ஆதிதிராவ�ட� ெத2  வா�:-2 , 

2.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) ம�டபாைற வா�:-2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

306 306 ஊரா�சி ஒறிய  

ந:நிைல3ப.ள&  கிழ!� ேம*� 

ஓ�: க�$ட� ேம*�ப�தி ெத*� 

பா��த- , 4-வ�ராலி3ப�$ 

1.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) 4-வ�ராலி3ப�$ வட!� ெத2  வா�:  3 ,  

2.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) 4-வ�ராலி3ப�$ ேம*�ெத2  வா�: 3 , 

3.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) 4-வ�ராலி3ப�$ ெத*� ெத2  வா�:  3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

307 307 ஊரா�சி ஒறிய  

ந:நிைல3ப.ள&  கிழ!� ேம*� 

ஓ�: க�$ட� கிழ!� ப�தி 

ெத*� பா��த- ,  

4-வ�ராலி3ப�$ 

1.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) 4-வ�ராலி3ப�$ ஆதி திராவ�ட� ெத2   , 

2.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) பைழயவ�ராலி3ப�$ வட!��ெத2  ,  

3.சி+வய�� (வ.கி.) சி+வய�� (ஊ) பைழயவ�ராலி3ப�$ ெத*��ெத2  ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

308 308 அரF ேம�நிைல3ப.ள& கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத!க�$ட� 

ந:3ப�தி ெத*� பா��த- ,                                

ெச�$!�ள� 

1.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) ெச�$�ள�  ,  

2.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) ெச�$�ள� ேமல�ெத2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

309 309 அரF ேம�நிைல ப.ள& , 

எM.எM.எ (அைனவ2!�� க�வ� 

இய!க�) ெம�ைத! க�$ட�, 

கிழ!� பா��த- , ெச�$!�ள� 

1.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) ெச�$�ள�  , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

310 310 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

வட!�ப�தி ேம*� ஓ�: 

க�$ட� ெத*� பா��த-,                                

ெச�$!�ள�  

1.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) பஜா� ெத2 வா�:4 ,  

2.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) கைலஞ� நக� வா�:4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

311 311 அரF ேம�நிைல ப.ள& , கிழ!� 

ேம*� ெம�ைத! க�$ட�, ெத*� 

ந:3ப�தி, வட!� பா��த-, 

ெச�$!�ள� 

1.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) ெத*!� ெத2 வா�: 5 ,  

2.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) ெச�$�ள� மா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:-6 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

312 312 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

கிழ!� ஓ�: க�$ட�, 

ெத*�பா��த-, ெச�$!�ள� 

1.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) �+ேம: வா�: 7 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

313 313 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள&  

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

வட!� பா��த-, ெச�$!�ள� 

1.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) மைலய$வார� வா�: 7 , 

2.ெச�$�ள� (வ.கி.) ெச�$�ள� (ஊ) ஹ"சன� ெத2 வா�: 7 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

314 314 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ஓ�: க�$ட�, கிழ!� 

ப�தி, ெத*� பா��த-, 

நா�டா�ம�கல� 

1.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ) நா�டா�ம�கல� வட!�� ெத2  வா�:  1 , 

2.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ) நா�டா�ம�கல� ந:�ெத2 வா�: 1 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

315 315 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

கிழ!� ஓ�: க�$ட� ேம*� 

ப�தி, வட!� பா��த-, 

நா�டா�ம�கல� 

1.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ) நா�டா�ம�கல� ேம*��ெத2 வா�: 2 , 

2.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ)நா�டா�ம�கல� ஆதிதிராவ�ட�ெத2  வா�:2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

316 316 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ெமய� ெம�ைத க�$ட� ெத*� 

பா��த-,   J�தV� 

1.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ) J�தV� கிழ!��ெத2 வா�: 3 , 

2.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ) J�தV� வட!��ெத2 வா�: 3 , 

3.நா�டா�ம�கல�  (வ.கி.) நா�டா�ம�கல� (ஊ) J�தV� ேம*�ெத2 வா�: 3 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

317 317 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*� ஓ�: க�$ட� வட!� 

பா��த-,  நாரணம�கல� 

1.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) வட!�ெத2வா�: 1 , 

2.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) ேம�:�ெத2 வா�: 2 , 

3.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) அ"சன�ெத2 வா�: 3 ,  

4.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) ெத*�ெத2 வா�: 4 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

அைன�- வா!காள�க. 

318 318 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!கப.ள& 

வட!� ெத*�  ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� பா��த-,                                

நாரணம�கல� 

1.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) வட!��ெத2 வா�: 1 ,  

2.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத2 வா�: 3 ,  

3.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட�ெத2 காலன&ெத2 வா�: 4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 

319 319 ஊரா�சிஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

கிழ!� ப�தி ேம*� பா��த-, 

வ�ஜயேகாபால4ர� 

1.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) வ�ஜயேகாபால4ர� வா�: 5 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

320 320 ஊரா�சிஒ*ய ந:நிைல3ப.ள& 

Uதைம ெம�ைத! க�$ட� 

ெத*� ப�தி ,வட!� பா��த-, 

ம2த$ 

1.நாரணம�கல� (வ.கி.) நாரணம�கல� (ஊ) ம2த$ வா�: 6 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 
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வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

321 321 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& ெத*� 

ெம�ைத க�$ட� கிழ!� ப�தி 

வட!� பா��த-,  இt� 

1.இt� (வ.கி.) இt� (ஊ) வட!�ெத2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

322 322 அரசின� உய�நிைல3ப.ள& ெத*� 

ெம�ைத க�$ட� ேம*� ப�தி 

வட!� பா��த-,   இt� 

1.இt� (வ.கி.) இt� (ஊ) ேம*�ெத2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

323 323 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*� ஓ�: க�$ட� ெத*� 

பா��த-,   இt� 

1.இt� (வ.கி.) இt� (ஊ) ெத*� ெத2 ெப2மா. பாைளய� ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

324 324 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட!கப.ள& 

கிழ!� ேம*� ஓ�: க�$ட� 

ெத*� பா��த-, ஆல�^ா் 

1.இt� (வ.கி.) இt� (ஊ) ஆல�^�, ஆதிதிராவ�ட� ெத2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

325 325 அரசின� ேம�நிைல3ப.ள& 4திய 

ேம*� ெம�ைத க�$ட� 

வட!�ப�தி கிழ!� பா��த-,                               

பாடா�� 

1.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ெமய�ேரா: ேம�ப�தி வா�:-2 , 

2.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ெமய�ேரா: கீ1ப�தி வா�:-2 , 

3.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) காமராஜ4ர� வா�:-2 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

326 326 அரF ேம�நிைல3ப.ள& வட!� 

ெத*� 4திய ெம�ைத க�$ட� 

ெத*� ப�தி ேம*� பா��த-, 

பாடா�� 

1.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ெமய�ேரா: ெதப�தி வா�:-3 ,  

2.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) மண�ய��றி#சி ேரா: வா�:-3 ,  

3.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) எ� ஜி ஆ� காலன&  வா�:-3 , 

 99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

81 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

327 327 அரF ேம�நிைலப.ள& வட!� 

ெத*�  ெம�ைத க�$ட� ேம*� 

பா��த ெத*� ப�தி,                               

பாடா�� 

1.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) கீழமா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�: -4 , 

2.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ேமலமா"ய�ம ேகாவ�� ெத2  வா�:-4 , 

3.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ப�.ைளயா� ேகாவ�� ெத2  வா�:-4 , 

4.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) இ,திரா நக� வா�:-4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

 

 

அைன�- வா!காள�க. 

328 328 அரF ேம�நிைலப.ள& வட!� 

ெத*� ெம�ைத க�$ட� வட!� 

ப�தி, ேம*� பா��த-, பாடா�� 

1.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ெப"யா� நக� வா�:-4 , 

2.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ஊ�ட�^� ேரா: வா�:-4 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

329 329 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*�ெம�ைத  க�$ட� வட!� 

ப�தி, கிழ!� பா��த- ,                               

பாடா��  

1.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) வட!� ெத2 வா�: 1 , 

2.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) அரச மர�- ெத2  வா�:  1 ,  

3.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) hன&ய ப.ள& Jட ெத2   வா�:  1 ,  

4.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ைரMமி� ெத2 வா�: 2 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

330 330 ஊரா�சி ஒறிய -வ!க3ப.ள& 

ேம*� ெம�ைத ைமய க�$ட�, 

ெத*� ப�தி , கிழ!� பா��த- 

பாடா�� 

1.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ந:�ெத2 வா�: 2 , 

2.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) F3ரமன&ய ேகாவ�� ெத2 கிழ!� ெத2   வா�:   3 , 

3.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ெத*� ெத2  வா�: 3 , 

4.பாடா��(ேம) (வ.கி.) பாடா�� (ஊ) ெச!க$ ேம�: ெத2  வா�:  3 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

331 331 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள& 

வட!� ெத*� ெம�ைத க�$ட� 

ேம*� பா��த- , 

தி2வ�ள!�றி#சி 

1.பாட��(கி) (வ.கி.) பாட�� (ஊ) தி2வ�ள!�றி#சி வா�: 5 , 

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 



 

82 

 

வ. 

எ) 

வா.சா. 

எ) 

வா!�#சாவ$ அைமவ�ட� ம*+� 

வா!�# சாவ$ அைம,-.ள 

க�$ட�தி ெபயா் 

பாக�தி கீ1வ2� பர34 

அைன�- வா!காளா்க�!�� 

உ"யதா? அ�ல- ஆ)க�!� 

ம�:மா? அ�ல- ெப)க�!� 

ம�:மா? 
1 2 3 4 5 

332 332 ஊரா�சி ஒறிய ந:நிைல3ப.ள&, 

வட!� ெத*� ெம�ைத!க�$ட�, 

கிழ!� பா��த-,                               

தி2வ�ள!�றி#சி  

1.பாட��(கி) (வ.கி.) பாட�� (ஊ) தி2வ�ள!�றி#சி வா�: ஊ�தா�க.,��$ய3ப    

   காலண�,வட!கிமைல வா�: எ) 6 ,  

2.பாட��(கி) (வ.கி.) பாட�� (ஊ) தி2வ�ள!�றி#சி வா�: 5 ,  

99.அய�நா: வா1 வா!காள�க. 

அைன�- வா!காள�க. 

 

நா. : 

இட� : ெபர�ப��              மாவ�ட ேத�த� அதிகா" ம*+� மாவ�ட ஆ�சிய� 


