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27 சித�பர� நாடா�மற� ெதா�திய�� அட�கிய  
148 �ன� 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

1 1 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைலப-ள%, 

தி1மா+,ைற, 3திய ெம�ைத 

க�#ட�, வட � ப�தி, ேம)� 

பா.�த,,     தி1மா+,ைற 

1.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா+தி நக. வா.9 1 ,  

2.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*�  (ஊ) காமரா@நக. சிவேகாவ��ெத1 வா.9 2 , 

3.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

2 2 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

ேம)� பா.�த ெத)� ப�தி கிழ � 

ெம�ைத க�#ட� ,  தி1மா+,ைற. 

1.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9-3 , 

2.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1மா- ேகாவ��ெத1 வா.9 2 ,  

3.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3, ெத1  வா.9 2 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

3 3 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைலப-ள%, 

3திய ெம�ைத க�#ட�, ெத)� 

ப�தி, ேம)� பா.�த,, 

தி1மா+,ைற 

1.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீரE. வா.9 4 ,  

2.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேநாவா நக. வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

4 4 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

3திய ஓ�9 க�#ட� கிழ �ப�தி 

ேம)� பா.�த,,                       

தி1மா+,ைற 

1.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ(ணாநக. கிழ � வா.9 3 ,  

2.தி1மா+,ைற (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ(ணா நக. ேம)�  வா.9  3 , 

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

5 5 அரசின. ெப(க- 

ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � ெம�ைத 

க�#ட� வட � ப�தி ேம)� 

பா.�த, ,     ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ப�லா� ெத1. ,  

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ெமய� ேரா9. , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

6 6 அரசின. ெப(க- 

ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � ெம�ைத 

க�#ட� ெத)� ப�தி ேம)� 

பா.�த,,   ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ந9�ெத1. ,  

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ெத)� ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

7 7 அரH ெப(க- ேம�நிைலப-ள%  

ெத)� ப�தி கிழ � ெம�ைத 

க�#ட� ேம)� பா.�த,,                       

ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ப�லா� ரலி�ெத1  ,  

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ெமய� ேரா9  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

8 8 அரH ெப(க- ேம�நிைல2ப-ள% 

I9த� வட � ெத)� ெம�ைத 

க�#ட� ேம)� ப�தி ெத)� 

பா.�த, ,  ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ந9�ெத1  , 

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ெத)� ெத1   ,  

3.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ப�லா� ெத1.  ,  

4.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ெமய� ேரா9. ,  

5.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ந9� ெத1. , 99. - 

அைன�, வா காள.க- 

9 9 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ெதவட� ப�தி ேம)� பா.�த,,                      

ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) கிழ � ெத)� ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

10 10 அரசின. ெப(க- 

ேம�நிைல2ப-ள% I9த� கிழ � 

ெம�ைத க�#ட�  ெத)�பா.�த,,       

ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ேம)� ெமய� ேரா9  ,  

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ேம)� ந9�ெத1  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

11 11 அரசின. ெப(க- 

ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� கிழ � ப�தி 

ெத)�பா.�த,,                        

ல2ைப �# கா9 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ேமலெத)�ெத1  ,  

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) �ள�, ேம�9 ெத1   ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

12 12 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

ந9 ப�தி, வட � ப�தி, ேம)� 

பா.�த,, ெம�ைத க�#ட�, 

ல2ைப �# கா9. 

1.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ஜமா� நக. மா�9 பால�.  வா.9 15 , 

2.ெபனேகாண� (வ.கி),ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ெமய� ேரா9  வா.9 15 , 

3.ல2ைப�#கா9 (சி. ஊ) ஒ�ைத ெத1. வா.9 15 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

13 13 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

ெத)� ப�தி வட � ெம�ைத 

க�#ட� கிழ � பா.�த,, 

ல2ைப �# கா9. 

1.ெபனேகாண� (வ.கி), ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) ேம)� ெமய� ேரா9   ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

14 14 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

ந92ப�தி, வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� , கிழ � ப�தி, 

ேம)� பா.�த,,ல2ைப �# கா9. 

1.ெபனேகாண�(வ) (வ.கி), ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) அலிஅ ப. ெத1  ,  

2.ெபனேகாண� (வ.கி), ல2ைப�#கா9  (ேப. ஊ) காய�ேதமி�ல� ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

15 15 ஊரா�சி ஒறிய  ெதாட க2ப-ள% 

,ெதவட� ஓ�9 க�#ட�, வட � 

ப�தி ,கிழ � பா.�த,, 

ெபன ேகாண�. 

1.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 ,  

2.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9 1 ,  

3.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�-ைளயா.ேகாவ�� ெத1 வா.9 1 , 

4.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேவ2L. ேரா9 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

16 16 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

ெத)� வட � ெம�ைத  க�#ட�, 

ெத)� ப�தி, ேம)� பா.�த, , 

ெபனேகாண�. 

1.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேவ2L. ேரா9 வா.9 -2 , 

2.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�ெத1 வா.9 -2 ,  

3.ெபனேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9 -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

17 17 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � ப�தி, வட � பா.�த,, 

கீழ �# கா9. 

1.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) வட �ெத1 வா.9 4 , 

2.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) ேம)�மா!ய�மேகாவ��ெத1 

வா.9 4 ,  

3.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) ேம)�ெத1 வா.9 4 , 

4.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) ப-ள%Iட�ெத1 வா.9 4 , 

5.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) கிழ �மா!ய�மேகாவ��ெத1 

வா.9 4 ,  

6.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) ம,ைரவ Nரசாமி ேகாவ��ெத1 

வா.9 4 ,  

7.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) ஆPப�தி! ேரா9 வா.9 4 , 

8.கீழ �#கா9,ெப(ணேகாண�(வ) ,(வ.கி )ம)*� (ஊ) மதNனாப-ள% வாச� வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

18 18 த.H.Q.தி ெதாட கப-ள%, கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�, வட � 

ப�தி ,கிழ � பா.�த,, 

ெபனேகாண�. 

1.ெபன ேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 3 ,  

2.ெபன ேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9  3 , 

3.ெபன ேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9 3 ,  

4.ெபன ேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 3 ,  

5.ெபன ேகாண�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

19 19 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

ப�தி வட � பா.�த,                             

H. ஆ9,ைற 

1.H. ஆ9,ைர (வ.கி) ம)*� (ஊ) மRனவ.ெத1 வா.9 2 ,  

2.H. ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அSயனா.ேகாவ��ெத1 வா.9 2 ,  

3.H.ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*�(ஊ) ந9வ Nதி வா.9 2 ,  

4.H.ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*�(ஊ) கைடவ Nதி வா.9 2 ,  

5.H.ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*�(ஊ) ெமய�ேரா9 வா.9 2 ,  

6.H.ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!சனகாலன% வா.9 2 ,  

7.H.ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத2ப �ள�ெத1 வா.9  2 ,  

8.H.ஆ9,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) திT.�2ப� வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

20 20 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

ெதவட� 3திய ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி ேம)� பா.�த,,                        

H.ஆ9,ைற 

1.H.ஆ9,ைற  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�#யா. ெத1 வா.9 1 ,  

2.H.ஆ9,ைற  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 1 ,  

3.H.ஆ9,ைற  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ(ணார�ெத1 வா.9 1 ,  

4.H.ஆ9,ைற  (வ.கி) ம)*� (ஊ) U2பனா. ெத1  வா.9 1 ,  

5.H.ஆ9,ைற  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9  1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

21 21 ஆதிதிராவ�ட. உய.நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)�ப�தி, வட � பா.�த,, 

ஒகV. 

1.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) வ.உ.சி நக..  வா.9 5 ,  

2.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) 3, காலன%  வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

22 22 ஆதிதிராவ�ட. உய.நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� க�#ட� கிழ � 

ப�தி, வட � பா.�த,,   ஒகV. 

1.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) அ�ேப�கா. நக. - வா.9 4 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

23 23 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

3திய ெம�ைத க�#ட�. வட � 

ெத)� ேம)� பா.�த,, ஒகV.. 

1.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) காமரா@நக. வா.9 6 ,  

2.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) கா+தி நக. வா.9 6 ,  

3ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) ந�தேம9 வா.9 6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

24 24 3ன%த ெதரசா ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� ப�தி வட � பா.�த,, 

கழன%வாச� 

1.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) கழன%வாச� கிழ � ெத1  வா.9  7 ,  

2.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) கழன%வாச� 3, காலன%.  வா.9  7 ,  

3.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) கழன%வாச� ேம)� ெத1  வா.9  7 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

25 25 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

3திய ஓ�9 க�#ட� ,கிழ � ப�தி, 

வட � பா.�த,, ஒகV.. 

1.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9-1 ,  

2.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) ெப1மா-ேகாவ�� ெத1 வா.9-1 ,  

3.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) அ(ணா நக. வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

26 26 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

ெம�ைத க�#ட�, வட � ெத)�. 

கிழ � பா.�த, , ஒக�.. 

1.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ��ெத1 வா.9-2 ,  

2.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-2 ,  

3.ஓக�.(கி) வ.கி ம)*� (ஊ) ேம)� ெத1. வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

27 27 ஊரா�சி ஒறிய  ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த,, அ�திW. 

1.அ�திW.(ேம) (வ.கி) ம)*�அ�திW. (ஊ) சிவ ேகாய�� ெத1  வா.9  2 , 

2.அ�திW.(ேம) (வ.கி) ம)*�அ�திW. (ஊ) கீழராஜ வ Nதி வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

28 28 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள%,   

வட � க�#ட�  ெத)� பா.�த,,                        

3,2ேப�ைட 

1.அ�திW.(ேம) (வ.கி) ம)*� அ�திW. (ஊ) 3,2ேப�ைட வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

29 29 அரH உய.நிைல2ப-ள% , ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� வட � ப�தி 

கிழ � பா.�த, ,    அ�திW. 

1.அ�திW.(வ) வ.கி ம)*� அ�திW. (ஊ) அ�திW.  ெத)� ெத1  வா.9  4 , 

2.அ�திW.(வ) வ.கி ம)*� அ�திW. (ஊ) அ�திW. கிழ � ெத1  வா.9  4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

30 30 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%  

3திய ெம�ைத க�#ட�, கிழ � 

ப க�, ெத)� பா.�த,,      அ�திW. 

1.அ�திW.(வ) வ.கி ம)*� அ�திW. (ஊ) மா!ய�மேகாவ�� ெத1 வா.9 5 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

31 31 ஊரா�சி ஒறியந9நிைல2ப-ள% 

3திய ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

ப�தி ெத)� பா.�த,, அ�திW. 

1.அ�திW.(வ) வ.கி ம)*� அ�திW. (ஊ) இ+திரா நக. வா.9 5 ,  

2.அ�திW.(வ) வ.கி ம)*� அ�திW. (ஊ) அ�திW. �#கா9 வா.9  5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

32 32 அரசின. ,வ க2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத  க�#ட� ெத)� 

பா.�த,,  அகர�சIீ. 

1.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அகர� சIீ. ேம)� ெத1 வா.9-1 ,  

2.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழவ Nதி வா.9-2 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

33 33 அரH ெதாட க2ப-ள% வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட� ெத)� 

ப�தி ேம)� பா.�த,,  அகர�சIீ. 

1.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அகர� சIீ. வட �ெத1 வா.9 1 ,  

2.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அகர� சIீ. கிழ �ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

34 34 ெச�வY1க மான%ய 

ந9நிைல2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத  க�#ட� வட � பா.�த 

ேம)� ப�தி, வயZ. 

1.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய�ேரா9 க12ப�டா��றி"சி  வா.9 3 ,  

2.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 க12ப�டா��றி"சி வா.9 3 ,  

3.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 க12ப�டா��றி"சி வா.9 3 ,  

4.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 க12ப�டா��றி"சி வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

35 35 ெச�வY1க மான%ய 

ந9நிைல2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத  க�#ட� வட � பா.�த 

கிழ � ப�தி, வயZ. 

1.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வயZ. வா.9 4 ெத)� ெத1 ,  

2.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வயZ. வா.9 4 ந9�ெத1 ,  

3.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வயZ. வா.9 4 வட � ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

36 36 ெச�வY1க மான%ய 

ந9நிைல2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத  க�#ட� வட � பா.�த 

ந9 ப�தி, வயZ. 

1.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வயZ. வா.9 5 வட � ெத1 ,  

2.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வயZ. வா.9 5 ெத)� ெத1 ,  

3.அகர� சIீ. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வயZ. வா.9 5 3, காலன% ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

37 37 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

ெத)� ப�தி ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � பா.�த,,    வசி[ட3ர� 

1.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெர�#�#கா9 - வட ��ெத1  வா.9 1 ,  

2.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெர�# �#கா9 - ெத)��ெத1  வா.9  1 ,  

3.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெர�# �#கா9 - காலன%  வா.9  1 ,  

4.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர� - வட ��ெத1  வா.9  2 ,  

5.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர� - ெமய�ேரா9  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

38 38 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

ெம�ைத க�#ட� கிழ � ப�தி 

வட � பா.�த,,    வசி[ட3ர� 

1.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர�  ந9�ெத1  வா.9  2 ,  

2.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர�  ேம)��ெத1  வா.9  2 ,  

3.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர� ெத)��ெத1 வா.9 2 ,  

4.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர� - கிழ ��ெத1  வா.9  2 ,  

5.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) வசி[ட3ர� - காலன%   வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

39 39 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � ப�தி வட � பா.�த,, 

ேம�9காள%�கராயந�Z. 

1.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9 காள%�கராயந�Z.-மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1   

, 2.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9 காள%�கராயந�Z. - ந9�ெத1  வா.9-3 , 

3.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9 காள%�கராயந�Z. - ெமய�ேரா9  வா.9-3 , 

4.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9 காள%�கராயந�Z. ெத)��ெத1 வா.9-3 , 

5.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9 காள%�கராயந�Z. வட �ெத1 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

40 40 3ன%த கிறிPேடாப. உதவ� ெப*� 

ெதாட க2ப-ள%, கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�, கிழ � ப�தி, 

வட � பா.�த,, 

ப-ளகாள%�கராயந�Z. 

1.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப-ள காள%�கராயந�Z.-வட ��ெத1 வா.9-4 , 

2.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப-ள காள%�கராயந�Z.-ெத)��ெத1 வா.9 4 , 

3.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப-ள காள%�கராயந�Z. - ெமய�ேரா9  வா.9-4 , 

4.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப-ள காள%�கராயந�Z.-3திய காலன% வா.9-4 , 

5.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப-ள காள%�கராயந�Z. ப�\. பாைதெத1 வா.94 , 

6.வசி[ட3ர� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப-ள காள%�கராயந�Z. - பைழய காலன%  வா.9-4 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

41 41 அரசின. ேம�நிைலப-ள% வட � 

ெத)�  ெம�ைத க�#ட� வட � 

ப�தி கிழ � பா.�த,,                        

கீழ2ெபர�பZ. 

1.கீழ2ெபர�பZ.(வ.கி), (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

42 42 அரசின. ேம�நிைலப-ள% வட � 

ெத)�  ெம�ைத க�#ட� வட � 

ப�தி ேம)� பா.�,,                        

கீழ2ெபர�பZ. 

1.கீழ2ெபர�பZ.(வ.கி), (ஊ) வட � ெப1மா-  ேகாவ�� ெத1  ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

43 43 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� கிழ � 

பா.�த,,   கீழ2ெபர�பZ. 

1.கீழ2ெபர�பZ.(வ.கி), (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 3 ,  

2.கீழ2ெபர�பZ.(வ.கி), (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9 3 ,  

3.கீழ2ெபர�பZ.(வ.கி), (ஊ) கா+தி நக. வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

44 44 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

ெதவட� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி ேம)� பா.�த,,                        

கீழ2ெபர�பZ. 

1.கீழெபர�பZ.(வ.கி), (ஊ) ெப!யா. நக. வா.9 4 ,  

2.கீழெபர�பZ.(வ.கி) (ஊ) இ+திரா நக. வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

45 45 அரH ந9நிைல2ப-ள%, வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட�, ேம)� 

ப�தி. கிழ � பா.�த,, 

ேவ-வ�ம�கல� 

1.கீழெபர�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ேவ-வ�ம�கல� அ(ணா நக. வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

46 46 அரH ந9நிைல2ப-ள%, கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�. ேம)� 

ப�தி, வட � பா.�த,, 

ேவ-வ�ம�கல� 

1.கீழெபர�பZ.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ேவ-வ�ம�கல� அ�ேப�கா. நக. வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

47 47 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த,, வ.கீரE. 

1. வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 ,  

2.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)� ெத1 வா.9 1 ,  

3.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

48 48 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ �ப�தி வட � பா.�த,,  

வ.கீரE. 

1.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய காலன% அ�ேப�கா. நக. வா.9 2 ,  

2.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3திய காலன% அ�ேப�கா. நக.   வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

49 49 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

ப�தி வட � பா.�த,,  வ.கீரE. 

1.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ Nரமந�Z. காலன% வா.9 5 ,  

2.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ Nரமந�Z. கிழ � ெத1வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

50 50 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � ப�தி வட � பா.�த,, 

வ.கீரE. 

1.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ. கீரE. வட ��ெத1  வா.9 3 ,  

2.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ. கீரE. ெத)��ெத1  வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

51 51 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த,, வ.கீரE. 

1.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ.கீரE. பைழய காலன% க கஜN நக. வா.9   4 , 

2.வயல2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ. கீரE. 3தியகாலன% க கஜி நக.   வா.9   4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

52 52 அரH உய.நிைல2ப-ள%, வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட�, வட � 

ப�தி, ேம)� பா.�த,, கி]ம�^. 

1.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) வட ��ெத1 ,  

2.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கீழ�ெத1 ,  

3.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ேம)��ெத1  ,  

4.கி]ம�^.(ெத), (வ.கி), (ஊ) ந9�ெத1 ,  

5.கி]ம�^.(ெத), (வ.கி), (ஊ) வட கZ. ேரா9  ,  

6.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி), (ஊ) ைக2 ெபர�பZ.  ேரா9  ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

53 53 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#� 

வட � ப�தி கிழ � பா.�த,, 

கி]ம�^. 

1.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. ெத)��ெத1 வா.92 ,  

2.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. ப�#ெத1 வா.92 ,  

3.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. பைழயகாலன%�ெத1 வா.92 , 

4.கி]ம�^. ( ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. L�காநக. வா.92 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

54 54 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#� 

ேம)� ப�தி ெத)� பா.�த,, 

கி]ம�^. �# கா9 

1.கி]ம�^. (வ), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. �# கா9 வட ��ெத1 வா.9 -3 , 

2.கி]ம�^. (வ), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. �# கா9 ேம)��ெத1 வா.9 -3 , 

3.கி]ம�^. (வ), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. �# கா9 கிழ ��ெத1 வா.9 -3 , 

4.கி]ம�^. (வ), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) கி]ம�^. �# கா9 ெத)��ெத1 வா.9 -3 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

55 55 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� ப�தி கிழ � பா.�த, , 

ேகாவ�+தராசப�#ன� 

1.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ேகாவ�+தராசப�#ன� வட � வ Nதி  வா.9  5 , 

2.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ேகாவ�+தராசப�#ன� ந9 வ Nதி  வா.9  5 , 

3.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ேகாவ�+தராசப�#ன� ெத)� வ Nதி  வா.9  5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

56 56 அரH ,வ க2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� ெத)� ப�தி 

வட � பா.�த, , ைக2ெபர�பZ. 

1.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ைக. ெபர�பZ. வட � வ Nதி  வா.9  4 , 

2.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ைக. ெபர�பZ. ந9 வ Nதி  வா.9  4 ,  

3.கி]ம�^. (ெத), (வ.கி),ம)*�  (ஊ) ைக. ெபர�பZ. ெத)� வ Nதி   வா.9  4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

57 57 ஊரா�சி ஒறிய  ெதாட க ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட�, 

ேம)� ப�தி வட � பா.�த,,                        

வட கZ. 

1.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட கZ. ேம)� ெத1 வா.9  1 ,  

2.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

58 58 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

வட � பா.�த,,  வட கZ. 

1.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 3 , 

2.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

59 59 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட�, 

ேம)� ப�தி, ெத)� பா.�த,,                         

வட கZ. 

1.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய அரசம�கல� வா.9 4 ,  

2.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) க�தாைழேம9 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

60 60 மான%ய ,வ க2ப-ள% கிழேம)� 

ஓ�9 க�#ட� ேம)� ப�தி வட � 

பா.�த,, வட கZ. அ ரஹார� 

1.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) அ ரஹார� ெத)� ெத1  வா.9  5 ,  

2.வட கZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) அ ரஹார� வட � ெத1  வா.9  5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

61 61 த.H.Q.தி ெதாட க2ப-ள%, வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட� வட � 

ப�தி ேம)� பா.�த,, ெப1ம�^. 

1.ெப1ம�^.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.91 ,  

2.ெப1ம�^.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�� ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

62 62 த.H.Q.தி ெதாட க2ப-ள%கிழ � 

ெம�ைத க�#ட� ெத)�ப�தி 

ேம)� பா.�த,, ெப1ம�^. 

1.ெப1ம�^.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1ம�^. வா.9  2 ,  

2.ெப1ம�^.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) மிளகாந�த� வா.9  5 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

63 63 த.H.Q.தி ெதாட கப-ள% ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ம�திய ப�தி 

வட � பா.�த,, ெப1ம�^. 

1.ெப1ம�^.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1ம�^. ந�Z. வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

64 64 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

Yதைம ஓ�9 க�#ட� ெத)� 

பா.�த,, ெப1ம�^. �# கா9 

1.ெப1ம�^.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1ம�^. �# கா9 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

65 65 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள% 

வட � ெத)� 3திய ெம�ைத 

க�#ட�, ேம)� பா.�த,, ெத)� 

ப�தி,  Y1 க�# 

1.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.94 ஆதிதிராவ�ட. வட ��ெத1 , 

2.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 4 ஆதிதிராவ�ட. கிழ ��ெதர , 

3.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 4 ஆதிதிராவ�ட. ெத)��ெத1 , 

4.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 4 ஆதிதிராவ�ட. ேம)� ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

66 66 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள%  

வட � ெத)� 3திய ெம�ைத 

க�#ட�, வட � ப�தி, ேம)� 

பா.�த,,  Y1 க�# 

1.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 5 ப�.சி ெமய�ேரா9 , 

2.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 5 ப�.சி ேம)� ெத1 , 

3.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 5 ப�.சி. ந9�ெத1 ,  

4.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 5 ப�.சி. வட �� ெத1 , 

5.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) Y1 க�# - வா.9 5 ப�.சி.  ெத)� ெத1 , 

6.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 5 - சி*ம�^.  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

67 67 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

Yதைம ஓ�9 க�#ட� வட � 

பா.�த, , சி*ம�^. �# கா9 

1.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) சி*ம�^. �# கா9 - வட �� ெத1 வா.9 6 , 2.சி*ம�^.(வ.கி) 

ம)*� (ஊ) சி*ம�^. �# கா9 - ந9�ெத1   வா.9   6 , 3.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) சி*ம�^. 

�# கா9-கிழ � ெமய�ேரா9 வா.9 , 4.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) சி*ம�^. �# கா9 - 

ெத)��ெத1   வா.9 6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

68 68 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

ெதவட� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த ெத)� ப�தி,                           

ெபானகர� 

1.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 ,  

2.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

3.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�#யா. ெத1 வா.9 1 ,  

4.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 வா.9 1 ,  

5.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

69 69 த.H.Q.தி ,வ க2ப-ள% ேம)� 

ப�தி ஓ�9 க�#ட� வட � 

பா.�த,, நைமW. 

1.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 2 வட �� ெத1 ,  

2.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 2 மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1 , 

3.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 2 கிழ �� ெத1 ,  

4.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 2 ெத)�� ெத1 ,  

5.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 2 3, காலன% ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

70 70 த.H.Q.தி ெதாட க2ப-ள% கிழ � 

ப�தி ஓ�9 க�#ட� ம�திய ப�தி 

ேம)� பா.�த,, நைமW.. 

1.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 3 வட ��ெத1 ,  

2.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 3 ந9�ெத1 ,  

3.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 3 ெத)��ெத1 ,  

4.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 3 எ�.ஜி.ஆ..நக. ,  

5.சி*ம�^.(வ.கி) ம)*� (ஊ) நைமW. - வா.9 3 ந! �றவ. காலன% ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

71 71 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைலப-ள% 

ேம)� ப�தி Yதைம 

ஓ�9 க�#ட� ெத)� பா.�த,,  

சி*�ட� 

1.கீழ23லிW.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 5 ,  

2.கீழ23லிW.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9  5 , 

3.கீழ23லிW.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

72 72 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ப�தி ெத)� பா.�த ஓ�9 

க�#ட�. , சி*�ட�  

1.கீழ23லிW.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9 5 ,  

2.கீழ23லிW.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)� ெத1  வா.9 6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

73 73 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

ெம�ைத க�#ட� ெத)� பா.��,, 

அ காலன% ,  கீழ23லிW.. 

1.கீழ23லிW.(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ காலன%  வா.9 6 ,  

2.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப� காலன% வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

74 74 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� 3திய ெம�ைத 

க�#ட�, வட � பா.�த,, கீ.3,. 

1.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேக. 3^., ெத)�ெத1 ந9�ெத1 கிழ � ெத1 வா.9 1  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

75 75 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%  

கிழ � ேம)� 3திய ெம�ைத 

க�#ட� கிழ � ப�தி ெத)� 

பா.�த,,  கீ.3,. 

1.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3^. வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

76 76 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட கப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி கிழ � 

பா.�த,,.கீழ23லிW. 

1.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எP.சி.ெத1 மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9 2 , 

2.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எP.சி. ெத)� ெத1  வா.9  2 ,  

3.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1. வா.9 2 ,  

4.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய காலன% ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

77 77 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

I9த� 3திய ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி கிழ � பா.�த, 

,.கீழ23லிW. 

1.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3திய காலன% ெத1  வா.9  2 , 

2.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)� ெத1 வா.9 2 ,  

3.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!யா. நக. வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

78 78 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ெம�ைத க�#ட� வட � 

ப�தி ேம)� பா.�த,, கீழ23லிW.. 

1.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�சி வட � ெத1  வா.9-3 ,  

2.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�.சி ந9 ெத1  வா.9-4 ,  

3.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம) � ெத1 வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

79 79 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட�, 

ேம)� ப�தி ெத)� பா.�த,, ,                          

கீழ23லிW. 

1.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9-4 ,  

2.கீழ23லிW.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத) � ெத1 வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

80 80 த.H.Q.தி ந9நிைல2ப-ள% ஓ�9 

க�#ட� ேம)�ப�தி வட � 

பா.�த,, ஆS �#. 

1.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆS �# ேமல�ெத1 வா.9 4 ,  

2.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆS �# வட � ெத1  வா.9  4 ,  

3.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆS �# ந9 ெத1  வா.9  4 ,  

4.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆS �# ெத)� ெத1  வா.9  4 ,  

5.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆS �# கிழ � ெத1  வா.9  4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

81 81 த.H.Q.தி ந9நிைல2ப-ள% கிழ � 

ப�தி ஓ�9 க�#ட� வட � 

பா.�த,, ஆS �#. 

1.மழவராயந�Z.(வ.கி) ஆS�# - எ]U.  (ஊ) ஆS �# வட �� ெத1  வா.9  5 , 

2.மழவராயந�Z.(வ.கி) ஆS�# - எ]U.  (ஊ) ஆS �# ெத)� ெத1  வா.9  5 , 

3.மழவராயந�Z.(வ.கி) ஆS�# - எ]U.  (ஊ) ஆS �# ேம)� ெத1  வா.9  5 , 

4.மழவராயந�Z.(வ.கி) ஆS�# - எ]U.  (ஊ) ஆS �# கிழ � ெத1  வா.9  5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

82 82 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட� 

வட � பா.�த,, மழவராயந�Z. 

1.மழவராயந�Z.(வ.கி) ஆS�# - எ]U.  (ஊ) மழவராயந�Z. கீழ�ெத1 வா.9 5 , 

2.மழவராயந�Z.(வ.கி) ஆS�# - எ]U.  (ஊ) மழவராயந�Z. ேம)� ெத1  வா.9  6 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

83 83 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

ெதவட� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � பா.�த ந92ப�தி,  கா1�# 

1.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா1�# காலன% ெத1  வா.9 1 ,  

2.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா1�# வட � ெத1  வா.9  1 ,  

3.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா1�# ெத)� ெத1  வா.9  1 ,  

4.எ]U.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா1�# கிழ � ெத1  வா.9  1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

84 84 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� பா.�த,, ம�திய2 ப�தி, 

எ]U. 

1.எ]U.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ]U. ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9  2 , 

2.எ]U.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ]U. வட � ெத1  வா.9  3 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

85 85 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)�ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � பா.�த,, ேம)� ப�தி, 

எ]U.. 

1.எ]U.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ]U. ெத)� ெத1  வா.9  3 ,  

2.எ]U.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ]U. கேண[3ர� வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

86 86 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%, 

ெத)� ப�தி வட � பா.�த, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � ப�தி வ�2பைற, பரவாS 

1.பரவாS(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 1 ,  

2.பரவாS(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

87 87 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

வட � ப�தி ெத)� 

பா.�த,,பரவாS 

1.பரவாS(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய�ேரா9 ெத)��ெத1 வா.9 2 ,  

2.பரவாS(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)��ெத1 வா.9 2 ,  

3.பரவாS(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கலி"சேம9, சம�,வ3ர� வா.9 2 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

88 88 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெம�ைத  க�#ட� ேம)� 

பா.�த, , பரவாS 

1.பரவாS(கி), (ஊ) வ-�வ ெத1 வா.9  -3 ,  

2.பரவாS(கி), (ஊ) காலன% ெத1 வா.9 -3 , 

3.பரவாS(கி), (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1, அ1+ததிய. ெத1   வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

89 89 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த, சினபரவாS  

1.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) சின பரவாS ப�.சி. ெமய� ேரா9    வா.9    4 , 

2.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) சின பரவாS ப�.சி. ெத)� ெத1   வா.9   4 , 

3.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. ெத1 மா!ய�ம ேகாவ�� ேம)� வ Nதி    , 

4.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) கிழ � வ Nதி  வா.9  4 ,  

5.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 4 ,  

6.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) ம1ைதயா ேகாவ�� ெத1  வா.9  4 ,  

7.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) அ1+ததிய. ெத1 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

90 90 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � ப�தி ேம)� பா.�த,,                  

க�ல�3^. 

1.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) க�ல�3^. ெமய� ேரா9  வா.9  5 ,  

2.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) க�ல�3^. வட � ராஜ வ Nதி  வா.9  5 ,  

3.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) க�ல�3^. ெத)� ெத1  வா.9  5 ,  

4.பரவாS(ேம), (வ.கி),ம)*� (ஊ) க�ல�3^. ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9  5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

91 91 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ஓ�9  க�#ட� ெத)� 

பா.�த, ,                             

ைவ�தியநாத3ர�  

1.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ைவ�தியநாத3ர� வட � ெத1.   வா.9   2 , 

2.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ைவ�தியநாத3ர� ேமல ெத1  வா.9  2 , 

3.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ைவ�தியநாத3ர� ந9� ெத1  வா.9 2 , 

4.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ைவ�தியநாத3ர� கீழ � ெத1  வா.9  2 , 

5.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ைவ�தியநாத3ர� ெமய� ேரா9  வா.9 2 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

92 92 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%,  

ெத)� ப�தி, கிழ � ேம)� ஓ�9 

க�#ட�, வட � பா.�த, ,                             

ைவ�தியநாத3ர�  

1.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) �1�L. கீழ� ெத1, ெமய� ேரா9 வா.9 1 , 

2.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) �1�L. ந9� ெத1வா.9 1     , 

3.ஆ#�1�பZ.(வ.கி) ம)*� (ஊ) �1�L. ெத)� ெத1, ேமல ெத1   வா.9   1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

93 93 அரH உய.நிைல2ப-ள%, வட � 

ெம�ைத க�#ட�, ேம)� ப�தி, 

ெத)� பா.�த, , நைன 

1.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. ெத1 வா.9 2 ,  

2.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. 3திய காலன% ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

94 94 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த,, நைன  

1.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9 ெத1 வா.9 1 ,  

2.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 1 ,  

3.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆசா! ேகாவ�� ெத1  வா.9  1 ,  

4.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ச+ேத! ெத1 வா.9 1 ,  

5.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ைவ�தியநாத3ர� ேரா9 வா.9 1 ,  

6.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3, கிண* வ Nதி  வா.9  1 ,  

7.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பரவாS ேரா9 வா.9 1 ,  

8.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஏ! கைர வ Nதி  வா.9 1 ,  

9.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேவ2L.-இல2ைப�#கா9 சாைல  வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

95 95 அரH உய.நிைல2ப-ள%, ெத)� 

ெம�ைத க�#ட�, ேம)� 

ப�தி,வட � பா.�த, ,நைன 

1.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) சா�தந�த� - வட ��ெத1  வா.9  3 ,  

2.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) சா�தந�த� - ந9�ெத1  வா.9  3 ,  

3.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) சா�தந�த� - ேம)��ெத1  வா.9  3 ,  

4.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) சா�தந�த� - ெதவ Nதி  வா.9  3 , 

5.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) சா�தந�த� - க�ைல ேரா9  வா.9  3 , 

6.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 ,  

7.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)� வ Nதி வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

96 96 தனெல�Hமி மான%ய 

ெதாட க2ப-ள%, வட � 

ஓ�9 க�#ட� ெத)� பா.�த,, 

கிள%W.. 

1.நைன (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிள%W. வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

97 97 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� 3திய ெம�ைத 

க�#ட� ெத)� ப�தி ேம)� 

பா.�த,, ேவ2L.. 

1.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �2ப�தி ெத1 வா.9 1 ,  

2.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�2ப�தி ெத1 வா.9 1 ,  

3.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) �1�பZ. பாைத - வா.9 1 ,  

4.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய�ேரா9 - வா.9 1 ,  

5.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �2ப�தி ெத1 - வா.9 2 ,  

6.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�2ப�தி - வா.9 2 ,  

7.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) நைன ேரா9 - வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

98 98 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� ப�தி, வட � பா.�த,, 

ேவ2L. 

1.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) Wன%ய ஆப�P ெத1 - வா.9 1 ,  

2.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ராஜிa கா+தி நக. - வா.9 1 ,  

3.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,ேவ�ட �# ேரா9 - வா.9 1 ,  

4.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழெகா�டாS ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

99 99 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� I9த� 3திய 

ெம�ைத க�#ட� ேம)� பா.�த,, 

ேவ2L.. 

1.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9 3 ,  

2.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 3 ,  

3.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)�ெத1 வா.9 3 ,  

4.ஓைல2பா#(ேம) (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

100 100 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� ப�தி, ேம)� பா.�த,,                             

க�ைல 

1.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைல வட ��ெத1 வா.9 4 ,  

2.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைல மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9  4 , 

3.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைல ெத)� ெத1  வா.9  4 ,  

4.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைல ந9�ெத1 வா.9 4 ,  

5.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைல கிழ � ெத1  வா.9  4 ,  

6.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைல ெப1மா- ேகாவ�� ெத1   வா.9  4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

101 101 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ைமயப�தி கிழ � பா.�த,, 

க�ைல 

1.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைலகாலன% வட � ெத1  வா.9  5 , 

2.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைலகாலன% ேம)� ெத1  வா.9  5 , 

3.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைலகாலன% கிழ � ெத1  வா.9  5 , 

4.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைலகாலன% ந9�ெத1 வா.9  5 ,  

5.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைலகாலன% மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9  5 , 

6.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) க�ைலகாலன% Y1க ேகாவ�� ெத1  வா.9  5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

102 102 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

ெதவட� ெம�ைத க�#ட�, 

வட � ப�தி, கிழ � பா.�த,,                            

ஓைல2பா#  

1.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1  ,  

2.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  ,  

3.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 ,  

4.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1  ,  

5.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ ��ெத1 ,  

6.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)��ெத1 ,  

7.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,காலண�  ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

103 103 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

ேம)� ப�தி ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த, ,                            

ஓைல2பா# 

1.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1  ,  

2.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1  ,  

3.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1  ,  

4.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய காலன%  ,  

5.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3திய காலன% ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

104 104 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி கிழ � பா.�த, ,                            

காைர2பா# 

1.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) காைர2பா# வட ��ெத1  ,  

2.ஓைல2பா#(கி) (வ.கி) ம)*� (ஊ) காைர2பா# ெத)��ெத1  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

105 105 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ெத)� 

ெம�ைத  க�#ட� ேம)� ப�தி 

வட � பா.�த, ,   ,�க3ர� 

1.,�க3ர�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ,�க3ர� வட � ெத1  வா.9  1 ,  

2.,�க3ர�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ,�க3ர� கிழ ��ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

106 106 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழேம� ெம�ைத  க�#ட� 

வட � பா.�த,, ,�க3ர� 

1.,�க3ர�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ,�க3ர� ெத)� ெத1  வா.9 2 , 2.,�க3ர�(வ.கி) ம)*� 

(ஊ) ,�க3ர� ெமய� ேரா9  வா.9  2 , 99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

107 107 அரH ேம�நிைல2ப-ள% ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�. கிழ � பா.�த 

ெத)� ப�தி,  ,�க3ர� 

1.,�க3ர� (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ,�க3ர� காலன% வா.9 3 ,  

2.,�க3ர� (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதாள NPவர� ேம)� ெத1  வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

108 108 அரH ேம�நிைல2ப-ள%. ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�. வட � ப�தி. 

கிழ � பா.�த, ,  ,�க3ர� 

1.,�க3ர� (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதாள NPவர� வட � ெத1  வா.9  3 ,  

2.,�க3ர� (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதாள NPவர� ெத)� ெத1  வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

109 109 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ேம)� 

ெம�ைத  க�#ட� வட � ப�தி 

கிழ � பா.�த, ,   ,�க3ர�  

1.,�க3ர�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதாள NPவர3ர� வட ��ெத1 வா.9 4 , 

2.,�க3ர�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதாள NPவர3ர� ந9�ெத1 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

110 110 ஊரா�சி ஓறிய ,வ க2ப-ள% 

Yதைம க�#ட� ெத)�பா.�த,,  

கிள%ய2ப�9 

1.,�க3ர�(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிள%ய2ப�9 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

111 111 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ந9 

ப�தி 3திய ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � பா.�த,,  ,�க3ர�  

1.,�க3ர�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதாள NPவர3ர� ெத)��ெத1 வா.9 5 , 

2.,�க3ர�(ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேதE. வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

112 112 பா(#ய மான%ய 

ந9நிைல2ப-ள% வட � ெத)� 

3திய க�#ட� ெத)�2 ப�தி 

கிழ � பா.�த,, ந�லறி ைக. 

1.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வட � ெத1 ந�லறி ைக  வா.9 3 ,  

2.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேம)� ெத1 ந�லறி ைக  வா.9  3 ,  

3.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந9�ெத1 ந�லறி ைக  வா.9 3 ,  

4.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கிழ � ெத1 ந�லறி ைக  வா.9 3 ,  

5.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெத)� ெத1 ந�லறி ைக  வா.9 4 ,  

6.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெமய� ேரா9 ந�லறி ைக  வா.9 4 ,  

7.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சினா- ேதா23  வா.9  3 ,  

8.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ச�ட2ப �ள� வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

113 113 பா(#ய மான%ய 

ந9நிைல2ப-ள% வட � ெத)� 

3திய க�#ட� வட � ப�தி கிழ � 

பா.�த,, ந�லறி ைக. 

1.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) காலன% ெத)� ெத1  வா.9-4 ,  

2.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) காலன% வட � ெத1  வா.9-4 ,  

3.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) காலன% கிழ �ெத1 வா.9-4  ,  

4.கா\.(ெத), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அ�ேப�கா. நக. வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

114 114 அரH உய.நிைல2ப-ள%, I9த� 

ெம�ைத  க�#ட�, ேம)� ப�தி, 

ெத)� பா.�த,, கா\.. 

1.கா\.(வ), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வட �ெத1 வா.9 1 ,  

2.கா\.(வ), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

3.கா\.(வ), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெத)��ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

115 115 அரH உய.நிைல2ப-ள%, I9த� 

ெம�ைத   க�#ட�, கிழ � ப�தி, 

ெத)� பா.�த,,   கா\. 

1.கா\.(வ), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) பைழயகாலண� வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

116 116 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த,,    கா\. 

1.கா\.(வ), (வ.கி) ம)*�  (ஊ) 3தியகாலண� வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

117 117 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி ேம)� பா.�த, , 

3,ேவ�ட �#. 

1.3,ேவ�ட �#(வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன%�ெத1  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

118 118 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� க�#ட� 

(எP.எP.ஏ) ெதப�தி ேம)� 

பா.�த,, 3,ேவ�ட �# 

1.3,ேவ�ட �#(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 ,  

2.3,ேவ�ட �#(வ.கி) ம)*� (ஊ) 3^.  ,  

3.3,ேவ�ட �#(வ.கி) ம)*� (ஊ) ,ண�bசபா# ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

119 119 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� I9த� ெம�ைத 

க�#ட� (எP.எP.ஏ) வட � ப�தி 

ேம)� பா.�த,, 3,ேவ�ட �# 

1.3,ேவ�ட�#(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய�ேரா9 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

120 120 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� (மாவ�ட ெதாட க 

க�வ� தி�ட�) க�#ட� ேம)� 

ப�தி ெத)� பா.�த,,  

3,ேவ�ட �# 

1.3,ேவ�ட�#(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 1 ,  

2.3,ேவ�ட �# (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

121 121 த.H.Q.தி ெதாட க2ப-ள%, வட � 

ஓ�9  க�#ட� ெத)� பா.�த,, 

ெகாள2பா# 

1.ெகாள2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 ,  

2.ெகாள2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)� ெத1  வா.9 1     ,  

3.ெகாள2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9  1 ,  

4.ெகாள2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

122 122 த.H.Q.தி ெதாட க2ப-ள%, ேம)� 

ஓ�9 க�#ட� வட � ப�தி கிழ � 

பா.�த,, ெகாள2பா# 

1.ெகாள2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9 2 ,  

2.ெகாள2பா# (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1  வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

123 123 அரH உய.நிைல2ப-ள% வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட�, வட � 

ப�தி, கிழ � பா.�த,,வரI. 

1.வரI.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வரI. ெத)� ெத1  வா.9  2 ,  

2.வரI.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வரI. ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

124 124 அரH உய.நிைல2ப-ள% வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட�, ெத)� 

ப�தி, கிழ � பா.�த,,வரI. 

1.வரI.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வரI. வட � ெத1  வா.9 1 ,  

2.வரI.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வரI. கிழ � ெத1,  வா.9  1 ,  

3.வரI.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வரI. ேம)� ெத1  வா.9  1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 



 

27 

 

வ. 

எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

125 125 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ந92ப�தி வட � பா.�த, , 

அ+^.. 

1. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. வட � ெத1  வா.9  1 ,  

2. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. கிழ � எP.சி ெத1  வா.9  2 ,  

3. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. வரI. சாைல  வா.9  2 ,  

4. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. அc. சாைல  வா.9  2 ,  

5. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. �ன� சாைல  வா.9  2 ,  

6. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. எP.சி காலன% ெத1  வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

126 126 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� ப�தி ெத)� பா.�த,, 

அ+^.. 

1. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) கிள%W. வா.9 1 ,  

2. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. பைழய காலன%  வா.9  1 ,  

3. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. 3, காலன%  வா.9  1 ,  

4. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. ெத)� ெத1  வா.9  2 ,  

5. வரI. (வ.கி) ம)*� அ+^. (ஊ) அ+^. எ�.ப�.சி காலன% ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

127 127 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட கப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, 

ேம)� ப�தி, ெத)� பா.�த,,                              

அc. 

1.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

2.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�ெத1 வா.9 1 ,  

3.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) மண கா�9�ெத1 வா.9 1 , 

4.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ச+,வ�ட�ெத1 வா.9 1 ,  

5.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 1 ,  

6.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)��ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

128 128 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட கப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, 

கிழ � ப�தி, ெத)� பா.�த,,                  

அc. 

1.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �ெத1 வா.9-2 ,  

2.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ��ெத1 வா.9-2 ,  

3.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 ,  

4.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) காY�#� ெத1 வா.9-2 ,  

5.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) காமராச. ெத1 வா.9-2 ,  

6.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9-2 ,  

7.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) சிவேகாவ�� ெத1 வா.9-2 ,  

8.அc. (வ.கி) ம)*� (ஊ) சி�தள% சாைல வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

129 129 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%  

Yதைம ஓ�9  க�#ட� கிழ � 

ப�தி ெத)� பா.�த,, சி�தள% 

1.சி�தள% (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9-1 ,  

2.சி�தள% (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�ெத1 வா.9-2 ,  

3.சி�தள% (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

130 130 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

Yதைம ஓ�9  க�#ட� ேம)� 

ப�தி ெத)� பா.�த,, சி�தள% 

1.சி�தள% (கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) அc. ேரா9 வா.91 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

131 131 அரH ெதாட கப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�, கிழ � ப�தி, 

ெத)� பா.�த,, பd�வா# 

1.சி�தள% (ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பd�வா# வட � ெத1 வா.9 4 ,  

2.சி�தள% (ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பd�வா# ந9�ெத1. வா.9 4 ,  

3.சி�தள% (ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பd�வா# ெத)� ெத1  வா.9  4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

132 132 அரH ெதாட கப-ள% வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட�, ெத)� ப�தி, 

கிழ � பா.�த,, பd�வா# 

1.சி�தள% (ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) சி�தள% கிழ � ெத1  வா.9  5 ,  

2.சி�தள% (ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பd�வா# ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9  5 ,  

3.சி�தள% (ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பd�வா# ஆதிதிராவ�ட.  காலன% ெத1.  வா.9   5 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

133 133 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� ப�தி ெத)� பா.�த,, 

ேபரள% 

1.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ �ெத1 வா.9 1 ,  

2.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. காலன% ெத1  வா.9  1 ,  

3.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ைரPமி� ெத1 வா.9 1 ,  

4.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எைறW. பாைத வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

134 134 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � ப�தி கிழ � பா.�த,, 

ேபரள% 

1.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய� ேரா9 வா.9 1 ,  

2.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1  வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

135 135 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � பா.�த ெத)� ப�தி, ேபரள% 

1.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�ேப�க. ெத1, வா.9 2 ,  

2.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதி திராவ�ட.ெத1,வா.9 2 ,  

3.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1,வா.9 2 ,  

4.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 , வா.9 2 ,  

5.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1, வா.9 2 ,  

6.ேபரள% (வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ� ஜி ஆ. நக., வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

136 136 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

I9த� ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

ப�தி கிழ � பா.�த,, ம1வ�^. 

1.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1வ�^. வட �ெத1 வா.9 3 ,  

2.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1வ�^. ந9�ெத1  வா.9 3 ,  

3.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1வ�^. ெத)�ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

137 137 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�. 

 கிழ � ப�தி, ெத)� பா.�த,, 

ம1வ�^.. 

1.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1வ�^. கிழ �ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 



 

30 

 

வ. 

எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

138 138 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

Yதைம ஓ�9  க�#ட� வட � 

பா.�த,,   பன�I. 

1.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பன�I. ேம)��ெத1 வா.9 4 ,  

2.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பன�I. ெத)��ெத1 வா.9 4 ,  

3.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பன�I. ந9�ெத1 வா.9 4 ,  

4.ேபரள% (ெத), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பன�I. கிழ ��ெத1 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

139 139 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ந92ப�தி கிழ � பா.�த,,                              

ஒதிய� 

1.ஓதிய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) �#�ெத1,வா.91, 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

140 140 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�. 

ெத)� ப�தி. கிழ � பா.�த, ,                             

ஒதிய� 

1.ஓதிய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெல�Hமி3ர�, வா.91 ,  

2.ஓதிய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

141 141 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க ப-ள% 

வட � ெத)� 3திய ெம�ைத  

க�#ட� ெத)� ப�தி ேம)� 

பா.�த, , U�கி�பா# 

1. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� U�கி�பா# (ஊ) எP.சி.கிழ �ெத1 வா.9 1 ,  

2. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� U�கி�பா# (ஊ) ப�சி கிழ ��ெத1 வா.9 1 ,  

3. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� U�கி�பா# (ஊ) ப�.சி.  ந9�ெத1  வா.9  2 ,  

4. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� U�கி�பா# (ஊ) ப�.சி. வட � ெத1  வா.9  2 ,  

5. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� U�கி�பா# (ஊ) ப�.சி. ெத)� ெத1  வா.9  2 ,  

6. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� U�கி�பா# (ஊ) ப�.சி ேம)� ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

142 142 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ேம)� பா.�த,, கர�ப�ய�. 

1. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) கர�ப�ய� ப�.சி. கிழ �ெத1  வா.9  1 ,  

2. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) கர�ப�ய� ப�.சி.ந9�ெத1 வா.9 1  ,  

3. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) கர�ப�ய� எP.சி. ேம)� ெத1  வா.9  1  1 ,  

4. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) கர�ப�ய� எP.சி. ெத)�  ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

143 143 அரH உய.நிைல2ப-ள%, கிழ � 

ப�தி, கிழ � ேம)� ெம�ைத  

க�#ட�, ெத)� பா.�த,, 

ெப!ய�மாபாைளய� 

1. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!ய�மாபாைளய� ப�.சி. கிழ �ெத1 வா.9 2 

2. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!ய�மாபாைளய� ப�.சி. ெமய�ேரா9 வா.9 2 ,  

3. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!ய�மாபாைளய� ப�.சி. வட �ெத1 வா.9 2 

4. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!ய�மாபாைளய� ப�.சி. ந9�ெத1  வா.9 2 , 

5. ெப!ய�மாபாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!ய�மாபாைளய� ப�.சி. ெத)�ெத1 வா.9 2 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

144 144 அரH ஆ(க- ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

ேம)� ப�தி வட � பா.�த,,                            

�ன�  

1.�ன�(வ.கி) ம)*� (ஊ) �ன� (ஊ)அ(ணாநக. வா.9-1 ,  

2.�ன�(வ.கி) ம)*� (ஊ) �ன� (ஊ) மா!ய�ம ேகாய�� ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

145 145 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

ப�தி ெத)� பா.�த,, �ன�  

1.�ன�(வ.கி) ம)*� (ஊ) �ன� (ஊ) ேம�9 ெத1  வா.9-3 ,  

2.�ன� (வ.கி) வ)*� (ஊ) ெத)� ெத1 �ன�  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

146 146 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� வட � 

ப க� ந9 ப�தி ெத)� பா.�த,,                            

�ன�  

1.�ன� (வ.கி) வ)*� (ஊ) ெமய�ேரா9 �ன�  வா.9-1 ,  

2.�ன� (வ.கி) வ)*� (ஊ) ேமல�ெத1 �ன� வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

147 147 சித�பர� ந9நிைல2ப-ள% கிழ � 

ஓ�9  க�#ட� வட � பா.�த,,                         

சினெவ(மண� 

1.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெப!ய ெவ(மண� வட � ெத1  வா.9  1 , 

2.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெப!ய ெவ(மண� சின�ெத1 வா.9 1 , 

3.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெப!ய ெவ(மண� ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

4.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெப!ய ெவ(மண� ெத)� ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

148 148 சித�பர� ந9நிைல2ப-ள% வட � 

ெத)� ஓ�9 க�#ட� வட � 

ப�தி ேம)� பா.�த,, 

சினெவ(மண� 

1.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� கிழ � ெத1 வா.9 2 , 

2.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� வட � ெத1 வா.9 2 , 

3.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� ந9�ெத1 வா.9 2 ,  

4.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� �யவ. ெத1 வா.9 3 , 

5.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� ேம)� ெத1 வா.9 3 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

149 149 சித�பர� ந9நிைல2ப-ள% வட � 

ெத)�ஓ�9 க�#ட� ெத)� ப�தி 

ேம)� பா.�த, , சினெவ(மண� 

1.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� ெத)� ெத1 வா.9 3 , 

2.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� பைழய காலன% வா.9 3 , 

3.ெப!ய ெவ(மண� (ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) சினெவ(மண� 3திய காலன% வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

150 150 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி கிழ � பா.�த,, 

ெகா�தவாச� 

1.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) 3, �#ைச ப�.சி.ெத1  வா.9 4 ,  

2.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகா�தவாச� கிழ � ெத1  வா.9  4 ,  

3.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகா�தவாச� ெத)� ெத1  வா.9  4 ,  

4.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகா�தவாச� ேம)� ெத1  வா.9  4 ,  

5.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகா�தவாச� ந9�ெத1 வா.9 4 ,  

6.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகா�தவாச� வட � ெத1  வா.9  4 ,  

7.ெப!ய ெவ(மண� (கி), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகா�தவாச� எP.சி.காலன% ெத1  வா.9  4 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

151 151 அரH உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� 3திய ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� ப�தி ெத)� பா.�த, 

ெதரண� 

1.ெதரண�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெதரண� வட � ப�தி  ,  

2.ெதரண�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெதரண� ெதபாக� வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

152 152 அரH உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� I9த� ெம�ைத க�#ட� 

ந9 ப�தி ெத)� பா.�த, ெதரண� 

1.ெதரண�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெதரண� வடபாக�  வா.9 3 ,  

2.ெதரண�(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெதரண� ெத)� ப�தி   ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

153 153 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ஓ�9  க�#ட� ,ெத)� 

பா.�த,, 3, �றி"சி 

1.காைர(ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 5 ,  

2.காைர(ேம), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 வா.9 6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

154 154 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � பா.�த,, 3, �றி"சி  

1.காைர(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,�றி"சி வட � ெத1 வா.9 5 ,  

2.காைர(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,�றி"சி ெத)� ெத1  வா.9 6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

155 155 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

ேம)� ஓ�9  க�#ட� ெத)� 

பா.�த,,     காைர 

1.காைர(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 2 ,  

2.காைர(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ ��ெத1 வா.9 3 ,  

3.காைர(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கைலI�, மைலய2ப நக. வா.9 6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

156 156 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%. 

கிழ � ப�தி. ஓ�9 க�#ட�. 

ெத)� பா.�த,, காைர 

1.காைர(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) காைர சனதி�ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

157 157 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�. 

கிழ � பா.�த,,     காைர 

1.காைர(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல ெத1 வா.9 1 ,  

2.காைர(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) காைர அ(ணா நக. வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

158 158 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

ெமய� ெம�ைத க�#ட�, வட � 

ப�தி, ெத)� பா.�த,, வர�பா# 

1.வர�பா#(வ.கி) ம)*� (ஊ) வர�பா# - கிழ ��ெத1  வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

159 159 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)�  ெம�ைத க�#ட� 

ந92ப�தி. ெத)� பா.�,,                            

வர�பா# 

1.வர�பா#(வ.கி) ம)*� (ஊ) வர�பா#-ேம)��ெத1 வா.9 1 ,  

2.வர�பா#(வ.கி) ம)*� (ஊ) வர�பா# - ந9�ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

160 160 ஆதிதிராவ�ட. நல,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

வட � பா.�த,, சி*கL. 

1.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய� ேரா9 வா.9 1 ,  

2.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கe(ட.ெத1 வா.9 1 ,  

3.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) அSயனா.ெத1 வா.9 1 ,  

4.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1மா- ேகாவ��ெத1 வா.9 1 ,  

5.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேபாP� ஆபdPெத1 வா.9  1 , 

6.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலண�ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

161 161 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

3திய ெம�ைத  க�#ட� ,ெத)� 

பா.�த,, ெத)�மாதவ� 

1.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�மாதவ� ெத)�ெத1 வா.9 3 ,  

2.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�மாதவ� காலன%ெத1 வா.9 3 ,  

3.சி*கL.(ேம), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந�த கா9 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

162 162 அரH உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�, ெத)� 

பா.�த, ெகா�டைர 

1.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமலவ Nதி   ,  

2.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � வ Nதி  ,  

3.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9வ Nதி  ,  

4.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�ெத1  ,  

5.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ �வ Nதி  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 
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எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

163 163 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ேம)� பா.�த,, �1�பபாைளய� 

1.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம)� ெத1 ,  

2.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 ,  

3.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9 வ Nதி ,  

4.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 ,  

5.ெகா�டைர(வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ ��ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

164 164 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%. 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட�. 

வட � ப�தி. ெத)� பா.�த,,                            

ஆதE. 

1.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ��ெத1 வா.9 1 ,  

2.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9�ெத1 வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

165 165 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%. 

கிழ � ேம)� 3திய க�#ட� 

வட � பா.�த,, ஆதE. 

1.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9 3 ,  

2.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�ெத1 வா.9 3 ,  

3.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) காமா�#ெத1 வா.9 3 ,  

4.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!சனெத1 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

166 166 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� 3திய 

ெம�ைத க�#ட� ெத)� 

ப�தி,ெத)� பா.�த, , ஆதE. 

1.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதE. வா.9-2 ,  

2.ஆதE.(வ), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதE. வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

167 167 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத  க�#ட� 

,ேம)� பா.�த, , இழ+த��ழி 

ெதா(டாபா#(வ.கி) 

1.ெதா(டபா#(வ.கி) ம)*� இல+த��ழி (ஊ) இல+த��ழி வட ��ெத1 , 

2.ெதா(டபா#(வ.கி) ம)*� இல+த��ழி (ஊ) இல+த��ழி ெத)��ெத1 , 

3.ெதா(டபா#(வ.கி) ம)*� இல+த��ழி (ஊ) இல+த��ழி கிழ ��ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 
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வ. 
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எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

168 168 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

ெமய� ஓ�9க�#ட� ,கிழ � 

பா.�த, , இழ+த��ழி 

ெதா(டாபா#(வ.கி) 

1.ெதா(டபா#(வ.கி) ம)*� இல+த��ழி (ஊ) இல+த��ழி சிவ ேகாவ�� ெத1 ,  

2. ெதா(டபா#(வ.கி) ம)*� இல+த��ழி (ஊ) இல+த��ழி வட ��ெத1 , 

3.ெதா(டபா#(வ.கி) ம)*� இல+த��ழி (ஊ) சரீான�த� ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

169 169 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

ேம)� ப�தி ஓ�9 க�#ட�, வட � 

பா.�த,, ேமலமா�^. 

1.ேமலமா�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ேமலமா�^. ெமய�ேரா9 வா.9 1 , 

2.ேமலமா�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) பன% க. ெத1 வா.9 2 ,  

3.ேமலமா�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) த�கநகர� வா.9 1 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

170 170 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத ந9 

க�#ட� ெத)� பா.�த, ,                        

ேமலமா�^. 

1.ேமலமா�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ஆசா!�ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

171 171 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ப�தி ஓ�9 க�#ட�, 

வட � பா.�த,,                        

ேமலமா�^. 

1.ேமலமா�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) வா.9 2 சாவ# ெத1 ,  

2.ேமலமா�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) வா.9 3 ஆதி திராவ�ட. ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

172 172 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

ேம)� ப�தி ெம�ைத க�#ட� , 

கிழ � பா.�த, , கீழமா�^. 

1.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) ச�ீதாராம3ர� வா.9 3 ,  

2.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) அழகி!பாைளய� ெமய�ேரா9  வா.9 4 , 

3.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) சைட கப�# வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

173 173 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%,  

ெத)� ப�தி கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�, கிழ � ப க�, 

வட � பா.�த,, ம�கல� 

1.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) ம�கல� அ!ஜனெத1 வா.9 1 , 

2.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) ம�கல� ப�.சி ெத1  வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

174 174 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ப�தி ஓ�9 க�#ட� கிழ � 

பா.�த,, கீழமா�^. 

1.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) ம1ைதயா ேகாய��  வா.9  2 , 

2.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) ம1ைதயா ேகாய�� அழகி!பாைளய� 

�#ய�123 வா.9 ,  

3.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) கீழமா�^. எP.சி பைழய ம)*� 3திய 

காலன%  வா.9   ,  

4.ேமலமா�^.(வ.கி) ம)*� கீழமா�^. (ஊ) கீழமா�^. ப�.சி  ெத1   வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

175 175 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

I9த� ெம�ைத க�#ட� வட � 

பா.�த,, அ�லிநகர� 

1.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) அ�லிநகர� கிழ � ெத1  வா.9-1 , 

2.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) அ�லிநகர� காலன% வா.9-2 , 

3.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) அ�லிநகர� ேம)� ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

176 176 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத ைமய 

க�#ட�. வட � பா.�த,,  கீழ 

உேசநகர�, அ�லிநகர� 

1.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) ேமல உேச நகர�  வா.9-1 , 

2.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) உேச நகர� காலன%  வா.9-2 , 

3.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) கீழ உேச நகர�  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

177 177 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%. 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�. 

கிழ � பா.�த,,  ெதா(ட2பா# 

1.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) ெதா(ட2பா# காலன% வா.9-4 , 

2.அழகி!பாைளய� (வ.கி) - அ�லிநகர� (ஊ) ெதா(ட2பா# ப�.சி. ெத1  வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 
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வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

178 178 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� கிழ � 

பா.�த,, I�^.  

1.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. ேம)� ெத1  வா.9  1 ,  

2.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. வட � ெத1  வா.9 1 ,  

3.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. ந9�ெத1 வா.9 2 ,  

4.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. காலன% ெத1  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

179 179 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ெத)� 

ெம�ைத  க�#ட� ேம)� ப�தி 

வட � ப.�த, ,   I�^.  

1.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. (ம) �றிbசி2பா#  வா.9  2 ,  

2.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. கிழ ��ெத1 வா.9 3 ,  

3.I�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) I�^. ெத)��ெத1 வா.9 3 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

180 180 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

3திய ெம�ைத க�#ட� ெத)� 

ப�தி ேம)� பா.�த,   ,                           

ப�லிமிைச 

1.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) வட ��ெத1  ,  

2.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) ேதர#�ெத1  ,  

3.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) �* ��ெத1 ,  

4.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) ெத)��ெத1  ,  

5.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) கிழ ��ெத1  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

181 181 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � 3திய ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த,, ப�லிமிைச 

1.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) ேம)��ெத1  ,  

2.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) காலண��ெத1 ,  

3.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) ைரPமி� ெத1  ,  

4.ஆதf.(ெத), (வ.கி) - ப�லிமிைச (ஊ) எ�.ப�.சி காலன% ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

182 182 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

ெமய� ஓ�9 க�#ட� 

ெத)�பா.�த, ,  சா�தE. 

1.சா�தE.(வ.கி) - (ஊ) சா�தE. ேம)�ெத1 ,  

2.சா�தE.(வ.கி) - (ஊ) காலன% ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

183 183 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட �பா.�த,, சா.�# கா9 

1.சா�தE.(வ.கி) - (ஊ) �மார2பாைளய� �# கா9 ேம)� ெத1 ,  

2.சா�தE.(வ.கி) - (ஊ) �மார2பாைளய� �# கா9 காலன% ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

184 184 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% வட � 

ப�தி ெம�ைத  க�#ட� ெத)� 

பா.�த, ,   ெகாள காந�த� 

1.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகாள காந�த� வட � ெத1  வா.9  1 , 

2.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1  வா.9  1 , 

3.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) சிவ ேகாய�� ெத1  வா.9  1 , 

4.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெச�#யா. ெத1  வா.9  1 , 

5.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) வன% மர�, ெத1  வா.9  1 , 

6.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) பeெப�# ெத1 வா.9 1 , 

7.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9 1 ,  

8.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) எ�.ப�.சி.  காலன%.  வா.9  1 , 

9.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) இ1ள. ெத1 வா.9 1 ,  

10.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) எP.சி. காலன%.  வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

185 185 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ப�தி ெம�ைத  க�#ட� ேம)� 

பா.�த,,                     ெகாள காந�த� 

1.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெகாள காந�த� ேமல�ெத1 வா.9-2 , 

2.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ெத1 வா.9-2 , 

3.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) வன%மர�ெத1 வா.9-2 , 

4.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 , 

5.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 வா.9-2 ,  

6.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) காம ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 , 

7.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெச�#யா. ெத1 வா.9-2 , 

8.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ப-ள%வாச� ெத1 வா.9-2 , 

9.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) த�டார ெத1 வா.9-2 ,  

10.ெகாள காந�த�(வ.கி)ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. ெத1 வா.9 -3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

186 186 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� ஒ�9 க�#ட� 

வட � ப�தி கிழ � பா.�த, , 

அய�னா3ர� 

1.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அய�னா3ர� வட � ெத1  வா.9 1 , 

2.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அய�னா3ர� ந9� ெத1  வா.9  1 , 

3.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அய�னா3ர� ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1  வா.9  1 , 

4.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அய�னா3ர� மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1   வா.9  1 , 

5.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அய�னா3ர� ஆதி திராவ�ட. ெத1  வா.9  1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

187 187 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

ெமய�ஓ�9 க�#ட� கிழ � ப�தி 

வட � பா.�த, , அைன2பா# 

1.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அைன2பா# வட �ெத1  வா.9 2 , 

2.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அைன2பா# H2ரமண�ய. ேகாவ�� ெத1  வா.9  2 , 

3.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அைன2பா# ெத)� ெத1  வா.9  3 , 

4.அய�னா3ர�(வ.கி)ம)*� (ஊ) அைன2பா# ஆதி திராவ�ட. ெத1  வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

188 188 அரH உய.நிைல2ப-ள%, ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�, அைற எ( 3 

ெத)� பா.�த,,   ெகாள�^. 

1.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 ,  

2.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) H+தரU.�தி ேகாய�� ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

189 189 அரH உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ெம�ைத க�#ட�. ேம)� ப�தி. 

ெத)� பா.�த, , ெகாள�^. 

1.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெகாள�^. வட � ெத1  வா.9-2 ,  

2.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெகாள�^. ந9� ெத1  வா.9-2 ,  

3.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெகாள�^. ெத)� ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

190 190 அரH உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ெம�ைத க�#ட�, கிழ � ப�தி 

ெத)� பா.�த,, ெகாள�^. 

1.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய காலன% ெத1  வா.9-3 ,  

2.ெகாள�^.(கி), (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3திய காலன% ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

191 191 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

ேம)� ஓ�9 க�#ட�, கிழ � 

பா.�த,,   IடZ. 

1.IடZ. (ஊ) வட � ெத1 IடZ.  வா.9  1 ,  

2. IடZ. (ஊ)  கீழ�ெத1 IடZ.  வா.9  1 ,  

3.IடZ. (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 IடZ.   வா.9   1 ,  

4.IடZ. (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. ெத1 IடZ.  வா.9  1 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

192 192 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ஓ�9 க�#ட�, ேம)� 

பா.�த,, IடZ. 

1.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) ேமல�ெத1 IடZ. வா.9 2 ,  

2.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) ெமய� ேரா9 IடZ.  வா.9  2 ,  

3.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) ெத)� ெத1 IடZ.  வா.9  2 ,  

4.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 IடZ.   வா.9  2 ,  

5.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. ெத1 IடZ.  வா.9  2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

193 193 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)�பா.�த,  ,   இQ2ைப �# 

1.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) இQ2ைப �# கீழ�ெத1 வா.9 3 ,  

2.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) இQ2ைப �# ேம)��ெத1 வா.9 3 ,  

3.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) இQ2ைப �# வட � ெத1  வா.9  3 ,  

4.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) இQ2ைப �# ெத)� ெத1  வா.9  3 ,  

5.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) இQ2ைப �# ந9�ெத1 வா.9  3 ,  

6.IடZ.(வ.கி) - (ஊ) இQ2ைப �# ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9  3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

194 194 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத 

க�#ட�,ெத)� ப�தி ,ேம)� 

பா.�த, ெஜமRேபைரW. 

1.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - ஜமR ேபைரW. (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 , 

2.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - ஜமR ேபைரW. (ஊ) கிழ �ெத1 வா.9 2 , 

3.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - ஜமR ேபைரW. (ஊ) ெத)�ெத1 வா.9 3 ,  

4.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - ஜமR ேபைரW. (ஊ) காலன% ெத)� ெத1  வா.9  4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

195 195 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� பா.�த,,                  

3ஜ�கராயந�Z. 

1.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - (ஊ) 3ஜ�கராயந�Z.-ெத)��ெத1 வா.9 1 , 

2.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 2 ,  

3.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 3 ,  

4.3ஜ�கராயந�Z. (வ.கி) - (ஊ) கீழ�ெத1 காலன% வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

196 196 ஊரா�சிஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட �ெத)� ெம�ைதக�#ட�, 

வட � ப�தி ,ேம)� பா.�த,, 

ெநா"சி�ள� 

1.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநா"சி�ள� வட � ெத1 வா.9 -1   ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

197 197 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட �ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

,ெத)� ப�தி , ேம)� பா.�த,, 

ெநா"சி�ள� 

1.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநா"சி�ள� ெத)� ெத1  வா.9 -2.   ,  

2.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநா"சி�ள� ஆதிதிராவ�ட. ெத1 வா.9 -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

198 198 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத  க�#ட� 

கிழ � ப�தி, ேம)� பா.�த,, 

அ1ணகி!ம�கல� 

1.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ1ணகி!ம�கல� ப�)ப�ேடா. ெத1. வா.9  -1 , 

2.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ1ணகி!ம�கல� ஆதிதிராவ�ட. ெத1 வா.9 -1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

199 199 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%. 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�. 

வட � பா.�த,. மா காS�ள� 

1.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா காS�ள� மிக ப�)ப�ேடா., ஆதிதிராவ�ட. ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 



 

43 

 

வ. 

எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

200 200 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � ப�தி வட � பா.�த,, 

இராமலி�க3ர� 

1.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) இராமலி�க3ர� வட � ெத1  வா.9 -1 ,  

2.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) இராமலி�க3ர� கிழ � ெத1  வா.9 -1 ,  

3.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) இராமலி�க3ர� ெத)� ெத1 வா.9 -1 ,  

4.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) இராமலி�க3ர� ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9  -1 , 

5.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ரHலாபா� வட � ெத1  வா.9  -2 ,  

6.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ரHலாபா� கிழ � ெத1  வா.9  -2 ,  

7.ெநா"சி�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ரHலாபா� ெத)� ெத1  வா.9  -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

201 201 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

,வட � பா.�த, , தN�U. 

1.தி�U.(வ.கி)ம)*� (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9 1 ,  

2.தி�U.(வ.கி)ம)*� (ஊ) காலன%�ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

202 202 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � ப�தி கிழ � பா.�த, , 

தN�U. 

1.தி�U.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9 2 ,  

2.தி�U.(வ.கி)ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 1 ,  

3.தி�U.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 வா.9 2 ,  

4.தி�U.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

203 203 ஊரா�சி ஓறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ந9 ஓ�9 க�#ட� 

கிழ � பா.�த, ,   சி�ல �# 

1.சி�ல �#(ெத), (வ.கி)ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1. வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

204 204 ஊரா�சி ஓறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ந9 ெம�ைத 

க�#ட� ேம)� பா.�த, ,                          

சி�ல �# 

1.சி�ல �#(ெத), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1. வா.9 2 ,  

2.சி�ல �#(ெத), (வ.கி)ம)*� (ஊ) வட � ெத1. வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

205 205 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� பா.�த,, ேம�தா� 

1.சி�ல �#(வ), (வ.கி)ம)*� (ஊ) காைர2பா# வா.9 3 ,  

2.சி�ல �#(வ), (வ.கி)ம)*� (ஊ) ேம�தா� வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

206 206 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � ப�தி கிழ � பா.�த,,                      

ெஜமRஆ�^. 

1.ஜமR ஆ�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ஜமR ஆ�^. வட ��ெத1  ,  

2.ஜமR ஆ�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ஜமR ஆ�^. கிழ ��ெத1   ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

207 207 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

கிழ � ப�தி ெத)� பா.�த,,                      

ெஜமRஆ�^. 

1.ஜமR ஆ�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ஜமR ஆ�^. ெத)��ெத1  ,  

2.ஜமR ஆ�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) ஜமR ஆ�^. காலன% ெத1  ,  

3.ஜமR ஆ�^.(வ.கி)ம)*� (ஊ) பாலா�பா#  ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

208 208 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த, ந9 ப�தி,                     

சனாசிந�Z.  

1.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9 1 ,  

2.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9-2 ,  

3.சனாசி ந�Z.(வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �ெத1 வா.9 -1 ,  

4.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9ெத1 வா.9-1  ,  

5.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*�(ஊ) ேம)� ெத1 வா.9-1 ,  

6.சனாசி ந�Z.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9-2 ,  

7.சனாசி ந�Z.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

209 209 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%,  

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ேம)� பா.�த,, ெத)� ப�தி,                     

சனாசிந�Z.  

1.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ந�த� மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1 வா.9-2 , 2.சனாசி 

ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ந�த� ந9�ெத1 வா.9-2 ,  

3.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ந�த� வட � ெத1 வா.9-2 ,  

4.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ந�த� 3, காலண� வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

210 210 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)�  ெம�ைத க�#ட� 

(அைனவ1 �� க�வ�) கிழ � 

ப�தி ெத)� பா.�த,,                        

சிவராம3ர� 

1.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*�(ஊ) சிவராம3ர� அ!சனந�த�  வா.9-3 ,  

2.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ந�த� வட �ெத1  வா.9-3 ,  

3.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ந�த� ெத)�ெத1  வா.9-3 ,  

4.சனாசி ந�Z.(வ.கி) ம)*� (ஊ) சிவராம3ர� கிழ �ெத1  வா.9-3 ,  

5.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) சிவராம3ர� வட �ெத1  வா.9-3 , 

6.சனாசிந�Z.(வ.கி) ம)*�(ஊ) சிவரம3ர� ந9�ெத1  வா.9-3 ,  

7.சனாசி ந�Z. வ(வ.கி) ம)*� (ஊ) சிவராம3ர� வட � ெத1 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

211 211 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � பா.�த,, ந92ப�தி, 

அ�கE. 

1.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�கE. ெமய�ேரா9  வா.9-4 ,  

2.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�கE. ந9�ெத1  வா.9-4 ,  

3.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�கE. கிழ ��ெத1  வா.9-4 ,  

4.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாய��ெத1  வா.9-4 ,  

5.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல� ெத1 வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

212 212 ஊரா�சி ஓறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த, ந9 ப�தி ,                          

அ�கE. 

1.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய அ�கE. வா.9-5 ,  

2.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழய அ�கE. கீழ�ெத1 வா.9-5 ,  

3.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�கE. வட � ெத1  வா.9-5 ,  

4.சனாசி ந�Z. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

213 213 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட �பா.�த,  ,                      

ேச+தம�கல� 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேச+தம�கல� வா.9-3 ,  

2.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேச+தம�கல� காலன% வட �ெத1  வா.9-3 ,  

3.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேச+தம�கல� ேம)� ெத1  வா.9 3 ,  

4.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேச+தம�கல� ேரா�9�ெத1(ெத)� வா.9-3 ,  

5.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேச+தம�கல� ேரா�9�ெத1(வட �  வா.9-3 ,  

6.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசநதம�கல�ேரா�9�ெத1(ேம)�) வா.9-3 ,  

7.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1  வா.9-3 ,  

8.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேகாய�� வட � ெத1  வா.9-3 ,  

9.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ� ெத1  வா.9-3 ,  

10.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ச+, ெத1  வா.9-3 ,  

11.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

214 214 ேசாைல உதவ� ெப*� 

,வ க2ப-ள% கிழ �ேம)� ஓ�9 

க�#ட� வட �பா.�த,,                         

சிQ2பE. 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேகா�ைட கா9 வா.9-1 ,  

2.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஏ! கைர ெத1  வா.9-1 ,  

3.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-1 ,  

4.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ச+, ெத1  வா.9-1 ,  

5.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல� ெத1  வா.9-1 ,  

6.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வட �  வா.9-1 ,  

7.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ�ெத1 வட �  வா.9 -1,,2 ,  

8.தளவாS (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வட � ெத1  வா.9-1 ,  

9.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9�ெத1 3, காலன%  வா.9-2 ,  

10.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 -2 ,  

11.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைழயகாலன% வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

215 215 ஊரா�சி ஒறிய 

,வ க2ப-ள%கிழ �ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� வட � பா.�த, , 

ஈ"ச�கா9 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஈ"ச�கா9 வட � ெத1  வா.9-5 ,  

2.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஈ"ச�கா9 ெத)� ெத1  வா.9-5 ,  

3.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஈ"ச�கா9 அ!சன காலன%  வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

216 216 ஊரா�சி ஒறிய 

,வ க2ப-ள%கிழ �ேம)� ஓ�9 

க�#ட� ெத)� பா.�த, , 

ெச�கேம9 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�கேம9 ஊ. ெத1  வா.9-4 ,  

2.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�கேம9 பைழய அ!சன காலன%   வா.9-4 ,  

3.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�கேம9 3திய அ!சன காலன%  வா.9-4 ,  

4.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) மதராP சிெம(� காலன%   வா.9-5 ,  

5.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம,ரா நக.  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

217 217 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள%, கிழ � 

ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, வட � 

பா.�த,, கிழ � ப�தி, தளவாS 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) இ+தியா சிெம(� காலன%  வா.9-6 ,  

2.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!சன காலன% ேரா�9ெத1  வா.9-6 ,  

3.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) தளவாS அ!சன காலன% வட � ெத1 வா.9-6 ,  

4.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) தளவாS அ!சன காலன% ந9�ெத1  வா.9-6 ,  

5.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) தளவாS அ!சன காலன% ெத)�ெத1  வா.9-6 ,  

6.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) தளவாS அ!சன காலன% கா+திநக.  வா.9-6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

218 218 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள%, கிழ � 

ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, ெத)� 

பா.�த,,  தளவாS 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1  வா.9-7 ,  

2.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9-7 ,  

3.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1  வா.9-7 ,  

4.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9-7 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

219 219 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ஓ�9 க�#ட� 

வட � பா.�த,, தளவாS IடZ. 

1.தளவாS (வ.கி) ம)*� (ஊ) தளவாS IடZ.  வா.9-8 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

220 220 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%  

வட � ெத)� எP.எP.ஏ ெம�ைத 

க�#ட� கிழ � பா.�த, வட � 

ப�தி ,   ஆல�திW. 

1.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வாலெசௗ+திரேசாழ3ர�கீழ�ெத1 வா.9-1 ,  

2.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-1 ,  

3.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9-1 ,  

4.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) க"சிராய ேப�ைட வா.9-1 ,  

5.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ1+ததிய. ெத1 வா.9-2 ,  

6.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

221 221 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� எP.எP.ஏ ெம�ைத 

க�#ட� கிழ � பா.�த, ெத)� 

ப�தி,  ஆல�திW. 

1.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆல�திW. ெத) � ெத1  வா.9-2 ,  

2.ஆல�திW.(வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆல�திW. ந9 ெத1  வா.9-2 ,  

3.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆல�திW. வட � ெத1  வா.9-2 ,  

4.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆல�திW. ெத�ேத! ேரா�9 ெத1 வா.9-2 ,  

5.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆல�திW. ெத�ேத! ேம)� ெத1   வா.9-3 ,  

6.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆல�திW. வட ேக! வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

222 222 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

ெத)� வட � ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த,.,  Y-��றி"சி  

1.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9 -4 ,  

2.ஆல�திW. (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-4 ,  

3.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாய�� ெத1  வா.9-4 ,  

4.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய� ேரா9  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

223 223 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த, , Y-��றி"சி 

1.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1  வா.9-4 ,  

2.ஆல�திW. (வ.கி) ம)*� (ஊ) மதராP சிமி(� காலன%   வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

224 224 அரH உதவ�ெப*� ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ம�கV. 

ஓ�9வ��ைல க�#ட� 

வட �பா.�த,,    Y,�ள� 

1.Y,�ள� (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ� ெத1  வா.9-1 ,  

2.Y,�ள�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1  வா.9-1 ,  

3.Y,�ள�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-1 ,  

4.Y,�ள�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9-1 ,  

5.Y,�ள�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) இ1ள. ெத1  வா.9-1 ,  

6.Y,�ள�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல ெத1  வா.9-1 ,  

7.Y,�ள�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1 வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

225 225 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள% 

வட � ெத)� எPஎPஏ ெம�ைத 

க�#ட� ேம)� பா.�த, வட � 

ப�தி , ஆதன �றி"சி 

1.ஆதன �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!சன ெத1 வா.9-2 ,  

2.ஆதன �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) இ1ள. ெத1 aரா9-2 ,  

3.ஆதன �றி"சி   (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ1+ததிய. ெத1 வா.9-2 ,  

4.ஆதன �றி"சி    (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ஆதன �றி"சி  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

226 226 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த,, 3,2பாைளய� 

1.ஆதன �றி"சி    (வ.கி) ம)*�  (ஊ) 3,2பாைளய� அ!சன ெத1  வா.9-3 , 

2.ஆதன �றி"சி (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,2பாைளய� வா.9-3-4 ,  

3.ஆதன �றி"சி  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சின ேமல �# கா9 வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

227 227 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%. 

கிழ � ேம)� ம�கZ. ஓ�9 

க�#ட�. வட � பா.�த,,                     

மன �ைடயா 

1.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வ-�வ. ெத1 வா.9-1 ,  

2.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா!ய�ம ேகாய�� ெத1  வா.9-1 , 

3.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந9வ Nதி ெத1 வா.9-1 ,  

4.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சிவ ேகாய�� ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

228 228 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�. 

கிழ � பா.�த,. வட � ப�தி,                     

மன �ைடயா 

1.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெச�#யா. ெத1 வா.9-1 ,  

2.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெமய�ேரா9 வா.9-1 ,  

3.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அ1+ததிய. ெத1. வா.9-2 , 

4.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா!ய�ம ேகாய�� ெத1  வா.9-2 , 

5.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) H2ரமன%ய. ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

229 229 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� கிழ � ப�தி 

வட � பா.�த,,  இ1�கலா�றி"சி 

1.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) இ1�களா�றி"சி வட � ெத1  வா.9-3 , 

2.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கீழ� ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

230 230 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� ப�தி வட � பா.�த,,                    

இ1�கலா�றி"சி 

1.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) பஜனமட�ெத1 வா.9-4 ,  

2.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மாரா �றி"சி ெத)� ெத1  வா.9-4 , 

3.மண �ைடயா  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

231 231 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த, ,                         

Y�ைலW. 

1.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) Y�ைலW. அ!சன ந�த�  வா.9-1 , 2.அயத�தE.  (வ.கி) 

ம)*�  (ஊ) Y�ைலW. அSயனா. ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 , 3.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) 

Y�ைலW. கீழ�ெத1 வா.9-1 ,  

4.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வ�நாயக. ெத1 வா.9-1 ,  

5.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 ,  

6.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) 3, காலன% ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

232 232 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத 

க�#ட�,வட � ப�தி,ேம)� 

பா.�த,,அயத�தE. 

1.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9-2 ,  

2.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அயத�தE. வா.9-2 ,  

3.அயத�தE.  (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-2 ,  

4.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-2 , 9 

9. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

233 233 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத 

க�#ட�,ெத)� ப�தி,ேம)� 

பா.�த,,அயத�தE. 

1.அயத�தE (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேம)�� ெத1 வா.9-2 ,  

2.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அ!சன� ெத1 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

234 234 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட �  பா.�த, கிழ � ப�தி ,                           

வ�கார� 

1.அயத�தE. (ஊ) வ�கார� அ!சன ந�த�  வா.9-4 ,  

2.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வ�கார� வட ��ெத1  வா.9-4 ,  

3.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வ�கார� ேமல�ெத1  வா.9-4 ,  

4.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வ�கார� ந9�ெத1  வா.9-4 ,  

5.அயத�தE.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வ�கார� ெத)��ெத1  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

235 235 ஆ..சி.ப�ேலாமினா- உதவ�ெப*�  

,வ க2ப-ள%வட �ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)�2பா.�த, 

அைறஎ( 1 ,  �]U. 

1.�ழY.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெச�லிய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 ,  

2.�ழY.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அfமா. ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 ,  

3.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ,.ைகய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 ,  

4.�]U.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1  வா.9-1 ,  

5.�]U.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேமல�ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

236 236 ஆ..சி.ப�ேலாமினா- உதவ�ெப*�  

,வ க2ப-ள% வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)�2பா.�த, 

அைற எ( 2,   �]U. 

1.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கீழ�ெத1  வா.9-2 ,  

2.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கீழ ப-ள%வாச� ெத1  வா.9-2 ,  

3.�]U.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

237 237 3ன%த ப�லாமின- உதவ� ெப*� 

ெதாட க2ப-ள% வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)� பா.�த, 

அைற எ( -3 , �]U. 

1.�]U.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ச�கிலிய. ெத1  வா.9-3 ,  

2.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா!ய�ம ேகாய�� ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

238 238 3ன%த ப�லாமின- உதவ� ெப*� 

ெதாட க2ப-ள% வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)� பா.�த, 

அைற எ( -5 , �]U. 

1.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9-3 ,  

2.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ச+,வ Nதி வா.9-3 ,  

3.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேமல�ெத1  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

239 239 ஆ..சி.ப�ேலாமினா- உதவ�ெப*� 

,வ க2ப-ள%வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)�2பா.�த, 

அைற எ( 4 ,  �]U. 

1.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேமலெத1 ச+,வ Nதி  வா.9-4 ,  

2.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) காலன% ெத)� ெத1  வா.9-4 ,  

3.�]U. (வ.கி) ம)*�  (ஊ) காலன% வட � ெத1  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

240 240 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)�பா.�த,  ,                           

பைடெவ�# �# கா9 

1.மணப�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைடெவ�# �#கா9 கிழ � ெத1 வா.9-1 ,  

2.மணப�^.   (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைடெவ�# �#கா9  ெத)� ெத1 வா.9   -1 , 3.மண2ப�^.   

(வ.கி) ம)*� (ஊ) பைடெவ�# �#கா9  ேம)� ெத1   வா.9-1 , 4.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*� (ஊ) 

பைடெவ�# �#கா9  வட �� ெத1   வா.9-1 , 5.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1 

வா.9  -1 ,  

6.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந+திய �# கா9  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

241 241 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%  

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த, கிழ �2ப�தி,                          

ேசாழ��# கா9  

1.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசாழ�# கா9கிழ � ெத1  வா.9-2 ,  

2.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசாழ�# கா9 ேம)� ெத1  வா.9-2 ,  

3.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேசாழ�# கா9 ந9�ெத1 வா.9-2 ,  

4.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேசாழ�# கா9 ெத)�ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

242 242 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

வட � பா.�த, ேம)� ப�தி,                          

ேசாழ��# கா9  

1.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேசாழ�# கா9 காலன% ெத1  வா.9-2 , 

2.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந�த�ழி காலன% ெத1  வா.9-3 ,  

3.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந�த�ழி ெத)� ெத1  வா.9-3 ,  

4.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�   (ஊ) உக+தநாயக�# கா9 வட � ெத1  வா.9-3 , 

5.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) உக+தநாயக�# கா9 ெத)� ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

243 243 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� காகி!� க�#ட� 

ேம)� பா.�த, ,                        

மண2ப�^.  

1.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சி�,ைடயா.பைழயகாலன% ெத1 வா.9 4 , 

2.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சி�,ைடயா. வட � ெத1 வா.9 4 ,  

3.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சி�,ைடயா. ெத)� ெத1 வா.9 4 ,  

4.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சி�,ைடயா. காலன% ெத1 வா.9 4 ,  

5.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மணப�^. கிழ � ெத1 வா.9 5 ,  

6.மண2ப�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மணப�^. ெத)� ெத1 வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

244 244 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

வட � ெத)� காகி!� க�#ட� 

ேம)� பா.�த, ,                        

மண2ப�^.  

1.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மணப�^. வட � ெத1 வா.9 5 ,  

2.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மணப�^. ந9�ெத1 வா.9 5 ,  

3.மண2ப�^. (ஊ) மணப�^. ேம)� ெத1 வா.9 5 ,  

4.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மணப�^. அ(ணாநக. வா.9 5 ,  

5.மண2ப�^.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மணப�^. அ(ணநக. வட � வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

245 245 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% ,வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட�, வட � 

ப�தி ேம)� பா.�த,, �றி"சி�ள� 

1.அசாவ Nர�# கா9   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) �றி"சி �ள� வடக � ெத1 வா.9 -1 , 

2.அசாவ Nர�# கா9 (வ.கி) ம)*� (ஊ) ராமெவ�#�# கா9  வா.9-1 ,  

3.அசாவ Nர �# கா9   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) �றி"சி �ள� காலன%  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

246 246 அரசின.ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� அைற 

எ(1 ெத)� பா.�த,,                        

�றி"சி�ள� 

1.அசாவ Nர �# கா9   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) �றி"சி�ள� காலன% ெத)�  வா.9 -2 , 

2.அசாவ Nர �# கா9   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அ�ரா �# கா9  வா.9 -1 , 

3.அசாவ Nர�# கா9 (வ.கி) ம)*� (ஊ) கbசமைலப�# வா.9-3 ,  

4.அசாவ Nர�# கா9 (ஊ) நய�னா. �# கா9 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

247 247 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%, 

ெத)� வட � ெம�ைத க�#ட�, 

வட � ப�தி, கிழ � பா.�த,, 

அசாவ Nர�# கா9 

1.அசாவ Nர �# கா9 (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அசாவ Nர �#கா9 வட � ெத1   வா.9-4 , 

2.அசாவ Nர �# கா9  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9-4 ,  

3.அசவ Nர �# கா9 (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா�^. வட � ெத1  வா.9-4 ,  

4.அசவ Nர �# கா9 (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா�^.  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

248 248 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

வட �பா.�த, ,   ம1�I. 

1.,ளா.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1�I. கீழ�ெத1 வா.9 - 1 ,  

2.,ளா.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1�I. ேமல�ெத1 வா.9 - 1 ,  

3.,ளா.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ம1�I.  பைழய இ+திரா நக. வா.9 - 1 ,  

4.,ளா.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ம1�I. ெத)��ெத1 ,  

5.,ளா.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ம1�I. காலன% இ+திரா நக. ,  

6.,ளா.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ம1�I. வட ��ெத1- வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

249 249 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ஓ�9 க�#ட� 

ெத)�பா.�த,  ,    ,ளா.  

1.,ளா.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ,ளா.  - கீழ�ெத1 வா.9 1 ,  

2.,ளா.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ,ளா.  - ேமல�ெத1 வா.9 1 ,  

3.,ளா.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ,ளா.  - ெத)��ெத1 வா.9 1 ,  

4.,ளா.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ,ளா. - காலன%�ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

250 250 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த,., 

LYைடயா�# கா9 

1.,ளா.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) LYைடயா �# கா9 கிழ ��ெத1 வா.9 3 ,  

2.,ளா.    (வ.கி) ம)*� (ஊ) LYைடயா �# கா9 ெக�ட கா9 வா.9 3 ,  

3.,ளா. வ  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) LYைடயா �# கா9 ந9�ெத1 வா.9 3 , 

4.,ளா.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) LYைடயா �# கா9 ேமல�ெத1 வா.9 3 ,  

5.,ளா.  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) LYைடயா �# கா9 வட � ெத1  வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

251 251 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த, வட � ப�தி,                        

சி*கள�^.  

1.சி*கள�,ர.   (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெகா#2ப�# வா.9-1 ,  

2.சி*கள�^.  (வ.கி) ம)*� காலன% 3, ெத1  வா.9-1 ,  

3.சி*கள�^.   (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% வட � ெத1  வா.9-1 ,  

4.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத)1 ெத1  வா.9-1 ,  

5.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% கிழ � ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

252 252 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த, ெத)� ப�தி,                        

சி*கள�^. 

1.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசவா#2 ப�#  வா.9-2 ,  

2.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ� ெத1  வா.9-2 ,  

3.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9� ெத1   வா.9-2 ,  

4.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1  வா.9-2 ,  

5.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9� ெத1 (ேம வா.9-3 ,  

6.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 (ேம)  வா.9-3 ,  

7.சி*கள�,ர.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,� ெத1 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 



 

56 

 

வ. 

எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

253 253 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

10வ, தி�ட �] ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� ப�தி ேம)� பா.�த,,                        

சி*கள�^. 

1.சி*கள�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல� ெத1  வா.9-3 ,  

2.சி*கள�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தபா� ஆப�P ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

254 254 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த,,                        

சி*கள�^. 

1.சி*கள�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,�ெத1 வா.9-3 ,  

2.சி*கள�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல2ப�#  வா.9-4 ,  

3.சி*கள�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

255 255 அரசின. உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� கிழ � 

ப�தி ெத)� பா.�த,,                     

ெப!யா �றி"சி  

1.ெப!யா�றி"சி   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!யா�றி"சி - காலன%�ெத1  - வா.9 1 , 2.ெப!யா�றி"சி (ஊ) 

வா.9 1 - ந�லா ெத1  ,  

3.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 ேட�  ெத1 ,  

4.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 ,  

5.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 வட ��ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

256 256 அரசின. உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ஆ.எ�எPஏ ெம�ைத 

க�#ட� கிழ � ப�தி ெத)� 

பா.�த,,  ெப!யா �றி"சி  

1.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 கிழ ��ெத1 ,  

2.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 -  2 ந9�ெத1 ,  

3.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 ெத)��ெத1 ,  

4.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 ேம)��ெத1 ,  

5.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 சிவ ேகாவ�� ெத1 ,  

6.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வா.9 - 2 திT.�2ப� ,  

7.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெகா�டா ெத1 வா.9 - 1  ,  

8.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அSயனா. ேகாவ�� ெத1 வா.9 - 2  ,  

9.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பe(9�ெத1 வா.9- 1  ,  

10.ெப!யா�றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ2பாeபைடயா"சி ெத1 வா.9 - 1  ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

257 257 ஆதிதிராவ�ட. நல ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)�பா.�த,,                       

இைலகட�L. 

1.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கிழ ��ெத1 வா.9-3 , 

2.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9-3 ,  

3.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேம)� ெத1  வா.9-3 ,  

4.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வட � ெத1  வா.9-3 ,  

5.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேம)� ெகா�டா ெத1  வா.9-3 ,  

6.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) பைழய காலன% ெத1 ,  

7.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) 3திய காலன% ெத1  வா.9-3 ,  

8.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) Yன%யனா. ேகாவ�� ெத1  வா.9-3 ,  

9.ெப!யா�றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மாமன கார �#கா9 ெத1  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

258 258 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� I9த� 

(எP.எP.ஏ) ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த,, வbசின3ர� 

1.வbசின3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ந9�ெத1 வbசின3ர� - வா.9 1 ,  

2.வbசின3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1 - வா.9 1 ,  

3.வbசினா3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 -வா.9 1 ,  

4.வbசினா3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அSயனா. ேகாவ�� ெத1  வா.9-க ,  

5.வbசினா3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 ,  

6.வbசினா3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) இ+திராநக. - வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

259 259 ஊரா�சி ஒறிய 

ெதாட க2ப-ள%,வட � ெத)� 

ஓ�9 க�#ட�, ேம)� பா.�த,,                        

ெப1மா(# 

1.வbசின3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அ�ேப�கா. ெத1-ெப1மா(#  வா.9-3 ,  

2.வbசின3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெப1மா- ேகாவ�� ெத1 - ெப1மா(#   வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

260 260 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைதக�#ட� 

ெத)� பா.�த, ேம)� ப�தி ,                      

ந�லநாயக3ர�  

1.வbசின3ர�  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1 - ந�லநாயக3ர�   வா.9-4 , 

2.வbசின3ர�  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) இ+திராநக. - ந�லநாயக3ர�  வா.9-4 ,  

3.வbசின3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 - ந�லநாயக3ர�   வா.9-4 , 

4.வbசின3ர�  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) அSயனா. ேகாவ�� ெத1 - ந�லநாயக3ர�   வா.9-4 , 

5.வbசின3ர� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) வட ��ெத1 - ந�லநாயக3ர�  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

261 261 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%,  

கிழ � ேம)� ெம�ைதக�#ட�, 

வட � பா.�த,, ேம)� ப�தி,                      

பழமைலநாத3ர� 

1.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பழமைலநாத3ர� கிழ ��ெத1 வா.9 -1 ,  

2.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பழமைலநாத3ர� வட ��ெத1  வா.9-1 ,  

3.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பழமைலநாத3ர� ேம)��ெத1  வா.9-1 ,  

4.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) பழமைலநாத3ர� ந9�ெத1  வா.9-1 ,  

5.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பழமைலநாத3ர� ெத)��ெத1  வா.9-1 ,  

6.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) பழமைலநாத3ர� சிவேகாவ�� வட ��ெத1   வா.9-1 

7.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ.�# கா9 கிழ ��ெத1 வா.9-1 ,  

8.நம��ண�  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) எ.�# கா9 ெத)��ெத1 வா.9-1 ,  

9.நம��ண� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) எ.�# கா9 வட ��ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

262 262 அரசின. உய. நிைல2ப-ள%,கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�,ேம)� 

ப�தி அைற எ(-1,வட � 

பா.�த,,நம��ண� 

1.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ)  ெத)��ெத1 ,  

2.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ)  ந9�ெத1 ,  

3.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ)  கிழ ��ெத1 ,  

4.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 ,  

5.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) பாைலW. ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 ,  

6.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) பைலW. ெத)��ெத1 ,  

7.நம��ண�   (வ.கி) ம)*� (ஊ) பாைலW. கிழ � ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 



 

59 

 

வ. 

எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

263 263 அரசின. உய. நிைல2ப-ள%,கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�,கிழ � 

ப�தி அைற எ(-2,வட � 

பா.�த,,நம��ண� 

1.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தி1வ-�வ. நக. வட ��ெத1 ,  

2.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தி1வ-�வ. நக. மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1 , 

3.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தி1வ-�வ. நக. ெத)� ெத1 ,  

4.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தி1வ-�வ. நக. ந9ெத1 ,  

5.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தி1வ-�வ. நக. ெமய� ேரா9 ,  

6.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) தி1வ-�வ. நக. அ1+ததிய. ெத1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

264 264 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட� 

ெத)� பா.�த, ,                      

ெசா கநாத3ர� 

1.நம��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ) �#ெத1 கிழ �  வா.9-4 ,  

2.நம��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ) �#ெத1 ெத)� வா.9-4 ,  

3.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) �#�ெத1ெமய� ேரா9 வா.9-4 ,  

4.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-4 ,  

5.நம��ண� (வ.கி) ம)*� (ஊ) �#�ெத1 ேம)� வா.9-4 ,  

6.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ ��ெத1 வா.9-4 ,  

7.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% மா!ய�மேகாவ�� ெத1  வா.9-4 , 

8.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% வட � ெத1  வா.9-4 ,  

9.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ��ெத1 காலன%  வா.9-4 , 

10.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ந9�ெத1 வா.9-4 ,  

11.நம��ண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெமய� ேரா9  வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

265 265 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)�  ஓ�9க�#ட� 

வட �பா.�த,  ,  நின%W. 

1.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) நி(ண�W. ப1 கலா காலன%  வா.9 1 ,  

2.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) நி(ண�W. வ Nர காலன%  வா.9 1 ,  

3.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) நி(ண�W. ெத1  வா.9 1 ,  

4.ந க�பா# (வ.கி) ம)*�  (ஊ) நி(ண�W. ராமதாP நக.  வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 



 

60 

 

வ. 

எ( 

வா.சா. 

எ( 

வா �"சாவ# அைமவ�ட� ம)*� 

வா �" சாவ# அைம+,-ள 

க�#ட�தி ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

266 266 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%  

,வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

,கிழ � பா.�த, , ந க�பா# 

1.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேரா�9�ெத1  வா.9-2 ,  

2.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) சிவேகாவ�� ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

267 267 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த, ெத)�ப�தி ,                           

ந க�பா# 

1.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) எ�.ஜி.ஆ.. நக. வா.9-2 ,  

2.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ-ளலா. நக.  வா.9-2 ,  

3.ந க�பா#   (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�ேப�கா. நக.  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

268 268 மாதி! அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ெத)� பா.�த, ேம)� ப�தி , 

ெச+,ைற 

1.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) உைடயா�# கா9 வா.9 1 ,  

2.ெச+,ைரந (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெநSவன� வட �ெஜய�ெகா(ட� ெமய�ேரா9 வா.9 2 

3.ெச+,ைர   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநSவன� வட � வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

269 269 மாதி! அரசின. ேம�நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, 

ெத)� பா.�த,, கிழ � ப�தி, 

ெச+,ைற 

1.ெச+,ைர   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநSவன� வட � சிவேகாவ�� ெத1 வா.9 2 , 

2.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநSவன� வட � ெப!யா. நக. வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

270 270 மாதி! அரசின. ேம�நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, 

வட � பா.�த,, ேம)� ப�தி, 

ெச+,ைற 

1.ெச+,ைர   (வ.கி) ம)*� (ஊ) சம�,வ3ர�   வா.9 3  1 ,  

2.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா+தி நக. ராமசாமி நக. வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

271 271 மாதி! அரH ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�.  வட � 

பா.�த,. கிழ � ப�தி , ெச+,ைற 

1.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெநSவன�(ெத)�) வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

272 272 அரH உதவ�ெப*� ,வ க2ப-ள% 

வட �ெத)� ஓ�9வ��ைல 

க�#ட� கிழ �பா.�த,,                      

இல�ைக"ேச! 

1.ெச+,ைர (வ.கி) ம)*�  (ஊ)   இல�ைகேச! அ1+ததிய.ெத1 வா.9 4 ,  

2.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) இல�ைகேச! ெத)��ெத1 வா.9 4 ,  

3.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) இல�ைகேச! வட ��ெத1 வா.9 4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

273 273 மாதி! அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ந92ப�தி ெத)�பா.�த,, 

ெச+,ைற 

1.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜனகாலன%  வா.9-6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

274 274 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�  

ெத)� பா.�த,  ,                    

க�ைடய �# கா9 

1.ெச+,ைர (வ.கி) ம)*� ஊ) க�ைடய �#கா9  வா.9-5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

275 275 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ேம)� பா.�த,, வட � ப�தி, 

ெச+,ைற. 

1.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ(ணாநக. வா.9-10 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

276 276 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத  க�#ட�, 

ேம)� பா.�த,, ெத)� ப�தி, 

ெச+,ைற. 

1.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச+,ைர ெத)��ெத1 வா.9-7 ,  

2.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச+,ைர வட � ெத1 வா.9-8 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

277 277 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ஓ�9வ��ைல 

க�#ட� ந92ப�தி வட �பா.�த,  

ெச+,ைற 

1.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3திய அ!சன காலன%  வா.9  9 ,  

2.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய�ேரா9 வா.9 7 ,  

3.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) சித�பர� நக. ரய��ேவPேடஷ ேரா9 வா.9 8 , 

4.ெச+,ைர  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காமரா@ காலண� வா.9 9 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

 

அைன�, வா காள.க- 

278 278 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

ெத)� பா.�த,, கிழ � ப�தி,                          

ம1வ�^. 

1.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசட �# கா9 கிழ ��ெத1 வா.9-1 ,  

2.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசட �# கா9 ெத)��ெத1 வா.9-1 ,  

3.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசட �# கா9 ேமல�ெத1 வா.9-1 ,  

4.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�மேகாவ�� ெத1 வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

 

அைன�, வா காள.க- 

279 279 ஊரா�சி ஒறிய 

ந9நிைல2ப-ள%,கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�, ெத)� பா.�த,, 

ேம)� க�#ட�, ேம)� ப�தி,                          

ம1வ�^. 

1.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ச கிலிய. ெத1 வா.9-2 ,  

2.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழ�ெத1 வா.9-2 ,  

3.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன காலன% வா.9-2 ,  

4.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 வா.9-2 ,  

5.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

280 280 ஊரா�சி ஒறிய 

ந9நிைல2ப-ள%,கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட�, ெத)� பா.�த,, 

ந9 ப�தி,  ம1வ�^. 

1.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம1வ�^. ெமய�ேரா9 வா.9 3 ,  

2.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9 3 ,  

3.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9 3 ,  

4.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9 3 ,  

5.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத�ேத!யா. ெவ�ைட வா.9 3 ,  

6.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) பாசள� வா.9  4 ,  

7.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�9� ெத1 வா.9 3 ,  

8.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ�]2பன��றி"சி வா.9-5 ,  

9.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய� ேரா9 வா.9  5 ,  

10.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9  5 ,  

11.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9  5 ,  

12.ம1வ�^.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வ�]2பண��றி"சி ெத)�� ெத1 வா.9 5 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

281 281 அரH ேம�நிைல2ப-ள%,கிழ � 

ேம)� நபா.9 ெம�ைத க�#ட�, 

வட � பா.�த,, ேம)� ப�தி, 

அைற எ(.1,  ெபாபர2ப� 

1.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா+தி நக.  வா.9 1 ,  

2.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �மடவ�ளாக� வா.9 1 ,  

3.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) 3,ெத1 வா.9 1 ,  

4.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

282 282 அரH ேம�நிைல2ப-ள%,வட � 

ெத)� நபா.9 ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� பா.�த,, ந9 ப�தி, அைற 

எ(.5,  ெபாபர2ப� 

1.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) �ழ+ைதL�கா ெத1 வா.9 2 ,  

2.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) �சலவ ப�# வா.9 2 ,  

3.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேம�92பாைளய� வா.9 2 ,  

4.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9 2 ,  

5.ெபாபர2ப� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) சிவேகாவ�� ெத1 வா.9 -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

283 283 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள%, நபா.9 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட�, 

வட � பா.�த, ந92ப�தி 

அைறஎ( 2, ெபாபர2ப�. 

1.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1 வா.9-3                   , 

2.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ச+ைதெத1 வா.9-3 ,  

3.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கைரப�# ெத1 வா.9-3 ,  

4.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேவலவ நக. வா.9-3 ,  

5.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல ��ைட வா.9-4 ,  

6.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அSயனா. �ள�ப�# வா.9-4 ,  

7.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ��ைடயப�# வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

284 284 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள%, நபா.9 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ேம)� பா.�த, வட � ப�தி 

அைறஎ( 6, ெபாபர2ப�. 

1.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிண)* ெத1 வா.9-4 ,  

2.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கைரேம�9 ெத1 வா.9-5 ,  

3.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமலவ Nதி வா.9-6 ,  

4.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�வவ�நாயக. ேகாவ�� ெத1 வா.9-6 ,  

5.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) சாY(#ய�ம ேகாவ�� ெத1 வா.9-6 ,  

6.ெபாபர2ப�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) சிவ ேகாவ�� ச+, வா.9-6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

285 285 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� (எP.எP.ஏ) 

ெம�ைத க�#ட� ேம)� ப�தி 

ெத)� பா.�த,, கீழமாள%ைக 

1.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட ��ெத1 வா.9-1 ,  

2.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�#�ெத1 வா.9-1 ,  

3.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஏ! கைர� ெத1 வா.9 1 ,  

4.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ராசாபாைளய� வா.9 1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

286 286 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ெம�ைத க�#ட� 

ேம)� ப�தி ெத)� பா.�த,,                         

ம�,மட கி 

1.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம�, மட கி வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

287 287 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ � ேம)� (எP.எP.ஏ) 

ெம�ைத க�#ட� கிழ � ப�தி 

ெத)� பா.�த,, கீழமாள%ைக 

1.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ!ஜன ெத1 வா.9 2 ,  

2.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழமாள%ைக கீழ�ெத1  வா.9-2 ,  

3.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழமாள%ைக - ெப!ய�ெத1  வா.9-1 2 ,  

4.கீழமாள%ைக  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழமாள%ைக - ெப!ய�ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

 

அைன�, வா காள.க- 

288 288 இள�ேகா உதவ�ெப*� 

ந9நிைல2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� கிழ � ப�தி 

வட � பா.�த,,    நாக��ழி 

1.நாக��ழி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) நாக��ழி ேமல� ெத1 வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

289 289 இள�ேகா உதவ�ெப*� 

ந9நிைல2ப-ள% கிழ � ேம)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)� ப�தி 

வட � பா.�த,, நாக��ழி 

1.நாக��ழி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) நாக��ழி கீழ�ெத1 வா.9-2 ,  

2.நாக��ழி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) நாக��ழி  ெச�ம(ப-ள�  வா.9 2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

290 290 kபாரதி வ�லாP உதவ�ெப*� 

ெதாட க2ப-ள%,வட � ெத)� 

ஓ�9 க�#ட�, கிழ � பா.�த,, 

ெத)� ப�தி,     ப�லா �றி"சி 

1.ப�லா �தி"சி   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�லா �றி"சி கீழ�ெத1  வா.9-1 ,  

2.ப�லா �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�லா �றி"சி அ!சன ந�த�  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

291 291 kபாரதி வ�லாP உதவ�ெப*� 

ெதாட க2ப-ள%,வட � ெத)� 

ஓ�9 க�#ட�, கிழ � பா.�த,, 

வட �  ப�தி,    ப�லா �றி"சி 

1.ப�லா �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�லா �றி"சி வட � ெத1  வா.9-2 ,  

2.ப�லா �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9 ெத1  வா.9-2 ,  

3. ப�லா �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1  வா.9-2 ,  

4.ப�லா �றி"சி   (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

292 292 கா+தி கலா நிைலய உதவ�ெப*� 

ந9நிைல2ப-ள%, வட � ெத)� 

ஓ�9 க�#ட�, கிழ � பா.�த,, 

ேம)� ப�தி,  வ Nரா க 

1.ப�லா �றி"சி (வ.கி) வ Nரா க (ஊ),    கைட+ைத2ப�# வா.9-1 ,  

2.ப�லா �றி"சி (வ.கி) வ Nரா க (ஊ), அ!சன ந�த�  வா.9-1 ,  

3.ப�லா �றி"சி (வ.கி) வ Nரா க (ஊ), வ Nரா க கீழெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

293 293 கா+தி கலா நிைலய உதவ�ெப*� 

ந9நிைல2ப-ள%,வட � ெத)� 

ஓ�9 க�#ட�, ேம)�  பா.�த,,                           

வ Nரா க 

1.ப�ளா�றி"சி (வ.கி) வ Nரா க (ஊ), வ Nரா க ேமலெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

294 294 அரH உய.நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)�  ெம�ைத க�#ட�, வட � 

பா.�த,, கிழ � ப�தி,                          

ந�லா�பாைளய� 

1.ந�லா�பாைளய�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந�லா�பாைளய� வடபாக�  வா.9-1 , 

2.ந�லா�பாைளய�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந�லா�பாைளய�  அ�ேப�க. நக. வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

295 295 அரசின. உய. நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� வட � 

பா.�த, ேம)� ப�தி,                          

ந�லா�பாைளய� 

1.ந�லா�பாைளய�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மட�, ெத1 வா.9-3 ,  

2.ந�லா�பாைளய� (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1  வா.9-2 , 

3.ந�லா�பாைளய�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெச�# ெத1 வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

296 296 அரசின. உய. நிைல2ப-ள%,கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�,அைற 

எ(-6,வட � பா.�த,,உbசின% 

1.உbசின%  (வ.கி) ம)*� (ஊ) உbசின% அ�ேப�க. நக.  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

297 297 அரசின. உய.நிைல2ப-ள%,கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�,அைற எ(-

7,வட � பா.�த,,உbசின% 

1.உbசின% ( (வ.கி) ம)*� ஊ) உbசின% ெத)� ெத1  வா.9-2 ,  

2.உbசின%  (வ.கி) ம)*� (ஊ) உbசின% ேபாPடாப�P ெத1  வா.9-2 ,  

3.உbசின% (வ.கி) ம)*� (ஊ) கிழ � ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

298 298 அரசின. உய.நிைல2ப-ள%,கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட�,அைற 

எ(-9,ெத)� பா.�த,,உbசின% 

1.உbசின%  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� ெத1 வா.9-3 ,  

2.உbசின%  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1 வா.9-3 ,  

3.உbசின%  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மண�யார. ெத1 வா.9-4 ,  

4.உbசின%  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கா! ெத1 வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

299 299 ஊரா�சி ஓறிய ெதாட க2ப-ள% 

கிழ � ேம)� ஓ�9 க�#ட� 

ெத)� பா.�த, ேம)� ப�தி ,                         

சி*கட�L. 

1.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�மண���ைட ெத1 வா.9-1 ,  

2.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) H9கா�9ப�# வா.9-1 ,  

3.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) Lசாலிப�# வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

300 300 அரசின. உய. நிைல2ப-ள% வட � 

ெத)� ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

பா.�த, , சி*கட�L. 

1.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட �ப�# வா.9-1 ,  

2.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) அ�ேப�க. நக. வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

301 301 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத ேம)� 

க�#ட�, ேம)� ப�தி, ெத)� 

பா.�த,, சி*கட�L. 

1.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�மேகாவ�� ெத1 வட �ப�தி  வா.9-2 , 

2.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 வா.9-2 ,  

3.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

302 302 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத கிழ �  

க�#ட�, ேம)�  ப�தி, ெத)� 

பா.�த,, சி*கட�L. 

1.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வட � ெத1 வா.#-2 ,  

2.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9-3 ,  

3.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேகானா.ப�# ெத1 வா.9-3 ,  

4.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ம+ைதெவள% வா.9-3 ,  

5.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேகானா. ெத1 வா.9-3 ,  

6.சி*கட�L.  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெசதலவா# வா.9-4 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

303 303 ஊரா�சி ஒறிய ,வ க2ப-ள%  

வட �ெத)�  ஓ�9க�#ட� 

கிழ �பா.�த, ,   கீழராய�3ர� 

1.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதி திராவ�ட. ெத1  வா.9-1 ,  

2.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) கீழராய3ர� �#�ெத1 வா.9-1 ,  

3.ஆன+தவா# (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேசாழ�றி"சி �#�ெத1 வா.9-2 ,  

4.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசாழ�றி"சி ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9-2 , 

5.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேசாழ�றி"சி இ1ள. ெத1  வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

304 304 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

ெத)�பா.�த, அைற எ( 3. ,                        

ஆன+தவா# 

1.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ஆதிதிராவ�ட. கீழ�ெத1 வா.9-3 ,  

2.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) �#�ெத1 வா.9-4 ,  

3.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)�ப�# வா.9-4 , 

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

305 305 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

கிழ �ப�தி ெத)�பா.�த,   

அைற எ(1. ,   ஆன+தவா# 

1.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெப!ய ஆன+தவா# �#�ெத1  வா.9-5 ,  

2.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) சினஆன+தவா# ஆதிதிராவ�ட. ெத1  வா.9-6 , 

3.ஆன+தவா#  (வ.கி) ம)*� (ஊ) சினஆன+தவா# �#�ெத1 வா.9-6 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

306 306 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

கிழ �2ப�தி ெத)�பா.�த, ,                   

இ1�3லி �றி"சி 

1.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) �ன க+ேதா(# வா.9-1 ,  

2.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய� ேரா9  வா.9-1 ,  

3.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) மா!ய�ம ேகாவ�� ெத1   வா.9-1 , 

4.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) H2ரமண�ய ேகாவ�� வட � ெத1   வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

307 307 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� ெம�ைத க�#ட� ேம)� 

ப�தி ெத)� பா.�த,,                   

இ1�3லி �றி"சி 

1.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 ,  

2.இ1�ப�ல �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1ெமய� ேரா9 , 

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

308 308 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% கிழ � 

ேம)� எPஎPஏ ெம�ைத க�#ட� 

ந9 ப�தி வட � பா.�த,,                   

இ1�3லி �றி"சி 

1.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)� ெத1 ,  

2.இ1�3லி �றி"சி (வ.கி) ம)*� (ஊ) சி.ப�.எP. நக. ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

309 309 அரசின. ேம�நிைல2ப-ள% 

வட �ெத)� ெம�ைத  க�#ட� 

கிழ �பா.�த,,  

இ1�3லி �றி"சி 

1.இ1�3லி �றி"சி (வ.கி) ம)*� (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ�� வட � ெத1  வா.9-3 , 

2.இ1�3லி �றி"சி (ஊ) ப�-ைளயா. ேகாவ��  கீழ � ெத1   வா.9-3 , 

3.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ேமல� ெத1  வா.9-3 ,  

4.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெமய� கிழ � ெத1  வா.9-3 ,  

5.இ1�3லி �றி"சி  (வ.கி) ம)*� (ஊ) காலன% ெத1  வா.9-3 ,  

6.இ1�3லி �றி"சி (வ.கி) ம)*�  (ஊ) ெவ(ண��றி"சி காலன%  வா.9-3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

310 310 ம�ைகய. கரசி உதவ�ெப*� 

ந9நிைல2ப-ள% வட � ெத)� 

ஓ�9 க�#ட� ெத)� பா.�த,,                           

�மிழிய� 

1.பரண� (வ.கி) & �மிழிய� (ஊ). வட �ெத1 வா.9-1 ,  

2.பரண� (வ.கி) & �மிள%ய� (ஊ). ேமல�ெத1  வா.9-1 ,  

3.பரண� (வ.கி) & �மிழிய� (ஊ). பஜா. கீழ�ெத1  வா.9  -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

311 311 ம�ைகய.கரசி அரH உதவ� ெப*� 

ந9நிைல2ப-ள% வட � ெத)� 

ெம�ைத க�#ட� ேம)� பா.�த,,                           

�மிழிய� 

1.பரண� (வ.கி) & �மிழிய� (ஊ). ெத)��ெத1  வா.9-1 2 ,  

2.பரண� (வ.கி) & �மிழிய� (ஊ). காலன% ெத1-வா.9 -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

312 312 அரH உய.நிைல2ப-ள%, கிழ � 

ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, ேம)� 

ப�தி ெத)� பா.�த,,  பரண� 

1.பரண� (வ.கி) ம)*� (ஊ) பரண� வட �� ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

313 313 அரH உய.நிைல2ப-ள%, வட � 

ெத)� எPஎPஏ ெம�ைத  

க�#ட�, ந92ப�தி கிழ � 

பா.�த,, பரண� 

1.பரண� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) பரண� காலன%�ெத1  வா.9-1 ,  

2.பரண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) வடபரண� கீ0�ெத1  வா.9  -2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

314 314 அரH உய.நிைல2ப-ள%,நபா.9 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � பா.�த,, வட � ப�தி,                             

பரண� 

1.பரண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 வடபரண�  வா.9  -2 ,  

2.பரண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ெத)��ெத1 வடபரண�   வா.9  -2 ,  

3.பரண� (வ.கி) ம)*�  (ஊ) கீழ�ெத1 ெதபரண�  வா.9  -3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

315 315 அரH உய.நிைல2ப-ள%,நபா.9 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

கிழ � பா.�த,, ெத)� ப�தி,                             

பரண� 

1.பரண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ேமல�ெத1 ெதபரண�  வா.9  -3 ,  

2.பரண�  (வ.கி) ம)*� (ஊ) ந9�ெத1 வடபரண�  வா.9  -3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

316 316 ஊரா�சி ஒறிய ந9நிைல2ப-ள% 

கிழ �ேம)� ெம�ைத  க�#ட� 

கிழ �ப�தி வட �பா.�த, ,                       

பாைளய �# 

1.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). கீழ�ெத1 வா.9-1 ,  

2.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). ந9�ெத1 வா.9-1 ,  

3.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). ேமல�ெத1  வா.9-1 ,  

4.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). சe1 கா9 வா.9-1 ,  

5.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). காலன%�ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

317 317 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

கிழ � ேம)� ெம�ைத  க�#ட�, 

ெத)� பா.�த,, கிழ � ப�தி, 

கிள%ம�கல�. 

1.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). கிள%ம�கல� கீழ�ெத1  வா.9-2 , 2.கிள%ம�கல� (வ.கி) & 

பாைளய �# (ஊ). கிள%ம�கல� ேமல�ெத1 வா.9-2 , 3.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). 

கிள%ம�கல� ெத)�� ெத1  வா.9-2 , 4.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). கிள%ம�கல� 

ந9�ெத1  வா.9-2 , 5.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). கிள%ம�கல� வட �� ெத1  வா.9-2 , 

6.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). கிள%ம�கல� காலன%�ெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 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 ெபய. 
பாக�தி கீ0வ1� பர23 

அைன�, வா காளா்க� �� 

உ!யதா? அ�ல, ஆ(க� � 

ம�9மா? அ�ல, ெப(க� � 

ம�9மா? 
1 2 3 4 5 

318 318 ஊரா�சி ஒறிய ெதாட க2ப-ள%, 

வட � ெத)� ெம�ைத க�#ட�, 

ேம)� பா.�த,, ெத)� ப�தி,                      

வாளர �றி"சி 

1.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). வாளர �றி"சி காலன% வா.9-3 ,  

2.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). வாளர �றி"சி வட � ெத1 வா.9 3 , 

3.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). ெத)� ெத1 வா.9 3 ,  

4.கிள%ம�கல� (வ.கி) & பாைளய �# (ஊ). ேமல ெகா�டாS ெத1 வா.9 3 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

319 319 கி1[ணாந�தா உதவ�ெப*� 

,வ க2ப-ள% கிழேம� ம�க�. 

ஓ�9 க�#ட� ேம)� ப�தி ெத)� 

பா.�த,, க]ம�கல�  

1.நாக��ழி (வ.கி) ம)*� க]ம�கள�  (ஊ) கிழ � ெத1  வா.9-1 ,  

2.நாக��ழி (வ.கி) ம)*� க]ம�கள�  (ஊ) வட � ெத1  வா.9-1 ,  

3.நாக��ழி (வ.கி) ம)*� க]ம�கள�  (ஊ) காலன% ெத1  வா.9-1 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

320 320 கி1[ணாந�தா உதவ�ெப*� 

,வ க2ப-ள% கிழேம� ம�க�. 

ஓ�9 க�#ட� கிழ � ப�தி ெத)� 

பா.�த,,  க]ம�கல�  

1.நாக��ழி (வ.கி) ம)*� க]ம�கள�  (ஊ) ேமல�ெத1 வா.9-2 ,  

2.நாக��ழி (வ.கி) ம)*� க]ம�கள�  (ஊ) ந9�ெத1 வா.9-2 ,  

3.நாக��ழி (வ.கி) ம)*� க]ம�கள�  (ஊ) ெத)�ஏ! கைரெத1 வா.9-2 ,  

99. அய�நா9 வா0 வா காள.க- 

அைன�, வா காள.க- 

 

 

 

நா- : 

இட� : ெபர�பZ.              மாவ�ட ேத.த� அதிகா! ம)*� மாவ�ட ஆ�சிய. 


