
28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ���சாமி வ��வநாத� 

உயா்நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட! ேம�� ப�தி 

மாதிரேவ$%-609102

1.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) பா2ரா�ப3ைக வா%3 2 , 

2.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) உ5சிேம3 வா%3:2 , 3.மாதி,ேவ-% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ஏ�த�� வா%3:2 , 4.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ப��யேம3 வா%3:2 , 5.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

கீழவா���யான�ெத> வா%3:2 , 6.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

மாதிரேவ-% ேமல�ெத> வா%3:2 , 7.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

மாதி,ேவ-% கீழ�ெத> வா%3:2 , 8.மாதி,ேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

மாதிரேவ-% ஆதிதிராவ�ட%நலப�ள�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

2 2 ���சாமி வ��வநாத� 

உய%நிைல�ப�ள� ெத�Fற 

க��ட! - கிழE� ப�தி, 

மாதிரேவ-%

1.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெப,யெத> வா%3:1 , 2.மாதிரேவ-% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3:1 , 3.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

தி>வ�$வ%ெத> வா%3:1 , 4.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெத��ெத> வா%3:1 , 5.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அEரகார! 

வா%3:1 , 6.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) மடவ�ளாக�ெத> வா%3:1 , 

7.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) வ�ளலா% ெத> வா%3:1 , 

8.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) �றவ%ெத> வா%3:1 , 9.மாதிரேவ-% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) பாH�ய�வ Iதி வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 2 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

3 3 ���சாமிவ��வநாத� 

உய%நிைல�ப�ள� வடE� 

Fற Fதிய க��ட!, 

மாதிரேவ-%

1.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) JK�� ெத��வ Iதி வா%3:3 , 

2.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) JK��காலன� ெத> வா%3:3 , 

3.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேதா�F�ெத> வா%3:3 , 

4.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) க$K�� ெத> வா%3:3 , 

5.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஒ�தெத> வா%3:3 , 6.மாதிரேவ-% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) JK�� நாயEக% ெத> வா%3:3 , 7.மாதிரேவ-% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெச�ன�யநC2% வா%3:3 , 8.மாதிரேவ-% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) M�பராய�ேப�ைட வா%3:3 , 9.மாதிரேவ-% (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) கீழவா�ஆதிதிராவ�ட% ெத> வா%3:3 , 10.மாதிரேவ-% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) கீழவா� வ�$வெத> வா%3:3 , 11.மாதிரேவ-% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ஆதிதிராவ�ட% காலன� வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 மNனா�சிய!மா� 

உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள�  

ேம��ப�தி, சித!பரநாதFர! 

, ேசாதியE�� (ஊ)

1.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) கHண�Eேகாய�C ெத> வா%3:1 , 

2.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) மட�Fர! ப��ைளயா% ேகாய�Cெத> 

வா%3:1 , 3.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) மட�Fர! ேமல�ெத> 

வா%3:1 , 4.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீரK�� அHணாநக% 

வா%3:2 , 5.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீரK�� வாPகாKகைரெத> 

வா%3:2 , 6.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீரK�� ��யான�ெத> 

வா%3:2 , 7.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெகா�னEகா�3 ப3ைக 

வா%3:3 , 8.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) சித!பரநாதFர! ேதா�F ெத> 

வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

5 5 மNனா�சிய!மா� 

உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� கிழE� 

ப�தி , சித!பரநாதFர! , 

ேசாதியK��(ஊ)

1.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேசாதியE�� ப�ள�Qட�ெத> வா%3:1 

, 2.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�C ெத> வா%3:1 , 

3.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) மான�ய! மட�Fர! வா%3:3 , 

4.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) மட�Fர! ெத��ெத> வா%3:1 , 

5.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 ேசாதிய�� வா%3:1 , 

6.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) சித!பரநாதFர! ��யானெத> வா%3:2 

, 7.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) சித!பரநாதFர! ப�ள�Qட�ெத> 

வா%3:2 , 8.ேசாதியE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெப,யெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட! - வடE� 

ப�தி , 

ஆனRதQ�த�,ேகாபாலச��

திர! (ஊ)

1.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ன! காலண�ெத> வா%3:1 , 

2.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) க3Eகாமர! ��யானெத> 

வா%3:1 , 3.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) க3Eகாமர! 

ஆதிதிராவ�ட%ெத> வா%3:1 , 4.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ஆனRதQ�த� ஆதிதிராவ�ட% ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட! - ெத�� 

ப�தி, ஆனRதQ�த�, 

ேகாபாலச��திர! (ஊ)

1.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆனRதQ�த� ��யானெத> 

வா%3:1 , 2.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) இராசாKக! நக% 

வா%3:1 , 3.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆனRதQ�த� 

ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 4.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

சி�னF�T% ெமய��ேரா3  வா%3:1 , 5.ேகாபால ச��திர! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) �றவ% ெத>  வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 சனீ�வாசM�ராய 

பாலிெடEன�E Fதிய க��ட! 

அைற எH. 122, F�T%, 

ேகாபாலச��திர! (ஊ)

1.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) க�ள% ெத>  வா%3:1 , 

2.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) �ளமிKகா3  வா%3:1 , 

3.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) கபாலி �தலியா% காலண�ெத>  

வா%3:1 , 4.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சர�வதி வ�ளாக! 

ஆதிதிராவ�ட% ெத>  வா%3:2 , 5.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெப,ய ��தவEகைர  வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9 சனீ�வாசM�ராய 

பாலிெடEன�E  Fதிய க��ட! 

அைற எH.121, F�T%, 

ேகாபாலச��திர! (ஊ)

1.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சர�வதி வ�ளாக! 

��யானெத> வா%3:2 , 2.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

��தவEகைர காலண�ெத> வா%3:2 , 3.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) சி�னE ��தவEகைர வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 சனீ�வாசM�ராய 

பாலிெடEன�E ப�ரதான 

க��ட! அைற எH.104, 

F�T% , ேகாபாலச��திர! 

(ஊ)

1.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சாமிய!  வா%3:3 , 

2.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ைதயாநக% வா%3:3 , 

3.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�றC நக% வா%3:3 , 

4.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஜி�னா நக% வா%3:3 , 

5.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சாமிய! காலன�ெத> வா%3:3 , 

6.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) அ!மாநக%-க�ள% ெத> வா%3:3 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

11 11 சனீ�வாச ெம�,�ேலஷ� 

ப�ள� Fதிய க��ட! கிழE� 

பEக வடE� பா%�த அைற 

எH 2, ேகாபாலச��திர! 

(ஊ)

1.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சலாம� ெத> வா%3:3 , 

2.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) திெரௗபதி அ!ம�ேகாவ�C ெத> 

 வா%3:2 , 3.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலவCல! 

காலன�ெத> வா%3:2 , 4.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சEதி நக% 

வா%3:2 , 5.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�ள�EQட�ெத> 

வா%3:2 , 6.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெப>மா�ேகாய�Cெத> 

வா%3:2 , 7.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ரய�Cேவ ேரா3 

வா%3:2 , 8.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெகா�ள�ட! 

ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 9.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) F�நக% 

வா%3:2 , 10.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) திY% ��ப! வா%3:2 , 

11.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) Jைச நக% வா%3:2 , 

12.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) FZ�வ,அ!ம� ேகாவ�Cெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� க��ட! ெத�ப�தி , 

�ளேசRதிரFர! , 

ேகாபாலச��திர! (ஊ)

1.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) மNனவ%ெத> வா%3:3 , 

2.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைரெத> வா%3:3 , 

3.ேகாபாலச��திர!(வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�ள�Qட�ெத> வா%3:3 , 

4.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெப>மா�ேகாவ�Cெத> வா%3:3 , 

5.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ரய�Cேவேரா3ெத> வா%3:3 , 

6.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேபாZ�ைல� ெமய��ேரா3 

வா%3:3 , 7.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வ�.எ�.ப�.நக% வா%3:3 , 

8.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) பார�ெத> வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� க��ட! வடE� 

ப�தி, �ளேசRதிரFர! , 

ேகாபாலச��திர! (ஊ)

1.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) F��ெத> வா%3:3 , 

2.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) திY% ��ப! வா%3:3 , 

3.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) Jைசநக% வா%3:3 , 

4.ேகாபாலச��திர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) FZ�வ, அ!ம�ேகாவ�Cெத> 

வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

அ[மRதFர! ெத�� 

க��ட! ேம�� ப�தி, 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி�3ப3ைக-சRதப3ைக 

வா%3:1 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) அ[மRதFர! 

அEரகார! வா%3:2 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

அ[மRதFர! ��யான�ெத> வா%3:2 , 4.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) நாதCப3ைக-ந3�ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ெத�� க��ட! கிழE� 

ப�தி, அ[மRதFர! 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) அ[மRதFர! 

அ!ேப�கா%ெத> வா%3:1 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) நாதCப3ைக-ெத��ெத> வா%3:1 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) நாதCப3ைக-வடE�ெத> வா%3:1 , 

4.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) நாதCப3ைக-

ஆதிதிராவ�ட%ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ெதாடEக�ப�ள� 

வடE�பா%�த  ெத��ப�தி, 

��Z!ெத> 

மாKகனா!ப�3 

,தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) சRத�ப3ைக 

கீழ�Hடலபா� வா%3:1 , 2.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) மாKகணா!ப�3-��Z!ெத>  வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ெதாடEக�ப�ள� 

வடE�பா%�த  கிழE� ப�தி, 

��Z!ெத> 

மாKகானா!ப�3 

,தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ)  மா,ய!ம� 

ேகாவ�Cெத>வா%3:1 , 2.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

வடE�ெத> வா%3:2 , 3.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

அ[மRதFர! ேரா3 வா%3:2 , 4.தி>ைமலா� (வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) காய�ேதமிCல�ெத> வா%3:2 , 5.தி>ைமலா� 

(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) F��ெத> வா%3:2 , 6.தி>ைமலா� 

(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ)  ப�ள�வாசC ெத> வா%3:2 , 

7.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) Fலவ%ெத>-உேச�ெத> 

வா%3:2 , 8.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ ேகஏப� நக% 

வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 சர�வதி ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள� அைற 

எH  2, மாKகணா!ப�3 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) மாKகாணா!ப�3 

ெமய��ேரா3 வா%3:3 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

ப�ள�EQட�ெத> வா%3:2 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) சRதப3ைக-கீழ�Hடலபா� வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 சர�வதி ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள� அைற 

எH  3, மாKகணா!ப�3 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ரய�Cேவேரா3 கீDFற! 

பரவ�கா3 வா%3:2 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:2 , 4.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) காம�ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 

5.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) மாKகனா!ப�3 

அ>Rததிய%ெத> வா%3:2 , 6.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) மாKகனா!ப�3 காள�ய!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

20 20 சர�வதி ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள� அைற-4, 

மாKகனா!ப�3, 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ப�ள�Qட�ெத>-

ஆைனEகார�ச�திர! வா%3:3 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) அEரஹார!-ஆைனகார� ச�திர! வா%3:3 , 

3.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ேகாவ�C 

ெத>,ஆைனEகார�ச�திர!, ரய�Cேவ ேரா3 வா%3:3 , 

4.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ேகாவ�Cெத> வா%3:3 , 

5.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ���யா ெவள��ெத> 

வா%3:3 , 6.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

தி>Fவனவ IரமKகல! எ�.சி.ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 சர�வதி ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள� அைற 

எH-5, மாKகனா!ப�3, 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) ேதா�Fெத> வா%3:3 , 

2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>Fவன வ IரமKகல! 

ப�.சி ெத> வா%3:3 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

கீழவCல! வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� க��ட! ெத�� 

ப�தி, ைதEகாC 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) �ளேசRதிரFர! 

ெமய��ேரா3 வா%3:4 , 2.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

கைலஞ%நக% வா%3:4 , 3.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

மதக��ெத> வா%3:4 , 4.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

ைசய� நக% வா%3:4 , 5.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

மண�நக% வா%3:4 , 6.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) எல. 

நக% வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� க��ட! வடE� 

ப�தி, ைதEகாC 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) த%காநக% வா%3:4 , 

2.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) நாப�%ெத>-ஆஸ�ெத> 

வா%3:4 , 3.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) பரக�ெத>-

ைதEகாC வா%3:4 , 4.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

ர_ம� ெத> வா%3:4 , 5.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

ப�ள�வாசC ெத> வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

24 24 ெவKகேடசா 

ேமCநிைல�ப�ள� அ>� 

ேச� மண�Eக! க��ட!, 

ஆயK��ப�ள! 

,தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� 

ெமய��ேரா3 ெத> வா%3:5 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) தி>ைமலா� ப�ள�வாசCெத> வா%3 :5 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� காய�ேதமிCல�ெத> வா%3 :5 , 

4.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� 

இ�மாய�Cெத> வா%3 :5 , 5.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) தி>ைமலா� சாமியRேரா3ெத> வா%3 :5 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ெவKேடசா 

ேமCநிைல�ப�ள� வடE� 

பEக! ேகாவ�Rதரா` 

க��ட! அைற எH 2  

ேம�� , ஆயK��ப�ள! 

,தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� 

ஜி�னா�ெத> வா%3:5 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) 

தி>ைமலா� ஜாகி%உேச�ெத> வா%3 :5 , 3.தி>ைமலா�(வ.கி) 

ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� ஆயK����ள! ப�.சி ெத> 

வா%3 :5 , 4.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) வா%3 :5 

தி>ைமலா� ஆயK��ப�ள! எ�.சி ெத> , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 ெவKகேடசா உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

க��ட! வடE� அைற, 

ஆயK��ப�ள! , 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� 

ெமய��ேரா3ெத> வா%3:5 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ெவKகேடசா உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

க��ட! ேம�� பா%�த 

ெத�� பEக அைற, 

ஆயK��ப�ள! , 

தி>ைமலா� (ஊ)

1.தி>ைமலா� (வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! (ஊ) தி>ைமலா� 

ஆதிதிராவ�ட% ெத> வா%3:5 , 2.தி>ைமலா�(வ.கி) ஆைனEகார�ச�திர! 

(ஊ) தி>ைமலா� தHணI% பRதCெத> வா%3:5 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

வடE� ஒ�3E க��ட! 

கிழE� ப�தி ெத�� 

பா%�த�, �தைலேம3 

�தைலேம3 (ஊ)

1.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) �தைலேம3 வ�ன�யெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��பா%�த வடE� 

க��ட! ேம��ப�தி , 

�தைலேம3 (ஊ)

1.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மனெவள�5ேச, ஆதிதிராவ�ட%ெத> 

வா%3:2 , 2.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�Cப3ைக வ�ன�ய%ெத> 

வா%3:2 , 3.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�Cப3ைக ஆதிதிராவ�ட% 

ெத> வா%3:2 , 4.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேம�3� ப�Cப3ைக 

வ�ன�ய%ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

கிழE� சாைல Fதிய 

க��ட! அைற-2, 

தி�3ப3ைக �தைலேம3 

(ஊ)

1.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அHணாநக% ஆதிதிராவ�ட%ெத> 

வா%3:1 , 2.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ந3வEகா3 வ�ன�ய%ெத> 

வா%3:1 , 3.�தைலேம3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) �தைலேம3தி�3 

வ�ன�ய%ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

31 31 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��பா%�த ெத�� 

க��ட!, அளE�� (ஊ)

1.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) மண�யன�>�F பாரதிெத> தரண�யா%ெத> 

வா%3 :1 , 2.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��தவEகைர வா%3 :1 , 

3.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேம�3�ெத>  வா%3 :1 , 4.அளE�� (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ந,ய�ெத> வா%3 :1 , 5.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

அ!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3 :1 , 6.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ேமல�ெத> வா%3 :1 , 7.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத>, 

வடE��ெத> வா%3 :1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 எ�.எ! ெசRதமிD 

உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள�  வடE� 

பா%�த ெத�� க��ட! 

ேம��ப�தி , ேச�தி>�F  

அளE�� (ஊ)

1.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) அ5சKகா3 ���யாHடவ% ேகாய�Cெத> 

வா%3 :3 , 2.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேச�தி>�F வா%3 :2 , 

3.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) காவCமா�ய!- ேதாண���ைர வா%3 :3 , 

4.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ)  கா3ெவ��வா%3 :3 , 5.அளE�� (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெவ�ளமணC வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 எ�.எ! ெசRதமிD 

உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள�  வடE� 

பா%�த ெத�� க��ட! 

கிழE� ப�தி ேச�தி>�F  , 

ேச�தி>�F  அளE�� (ஊ)

1.அளE�� (வ.கி) ம�0! (ஊ) அ5சKகா3 வா%3:2,3 , 2.அளE�� (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) மண�யா%ெத> அPய!ேப�ைட வா%3:2 , 3.அளE�� (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) நாணCப3ைக ராய�ேப�ைட வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� க��ட! ெத��ப�தி 

மேகRதிரப�ள�-609101

1.மேகRதிரப�ள� (வ.கி) ம�0! (ஊ) சிவ� ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

2.மேகRதிரப�ள� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாைர�தி�3 வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� பEக ேம�� பா%�த 

Fதிய க��ட!, 

மேகRதிர�ப�ள� (ஊ)

1.மேகRதிரப�ள� (வ.கி) ம�0! (ஊ) �மாரேகா�டக! வா%3:2 , 

2.மேகRதிரப�ள� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச!பாேகா�டக! வா%3:3 , 

3.மேகRதிரப�ள� (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெவ�டா�தKகைர வா%3:3 , 

4.மேகRதிரப�ள�(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெர�நாதFர! வா%3:3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

36 36 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE�பா%�த ெத�� 

க��ட!, கா�a% (ஊ)

1.கா�a% (வ.கி) மேகRதிரப�ள� (ஊ) பbM�ேப�ைட வா%3:1 , 2.கா�a% ( 

வ.கி) ம�0! (ஊ) M�FராயFர! வா%3:1 , 3.கா�a% ( வ.கி) ம�0! (ஊ) 

காமராஜFர! வா%3:2 , 4.கா�a% ( வ.கி) ம�0! (ஊ) கா�a% வா%3:2 , 

5.கா�a% ( வ.கி) ம�0! (ஊ) ச!மKகா3 வா%3:3 , 6.கா�a% ( வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ேகா�ைடேம3 வா%3:4 , 7.கா�a% ( வ.கி) ம�0! (ஊ) 

பbM�ேப�ைட வா%3:2 , 8.கா�a% ( வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வ�$வந�த!&ேதா�Fேம3 வா%3:2 , 9.கா�a% ( வ.கி) ம�0! (ஊ) 

�0மாேகா�டக! வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெகா�ய!பாைளய!, 

ெகா�ய!பாைளய! 

F��ப��ன! (ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ெகா�ய!பாைளய! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாய�C 

ெத> வா%3:1 , 2.F��ப��ன! (வ.கி) ெகா�ய!பாைளய! (ஊ) சி�d% 

வா%3:2 , 3.F��ப��ன! (வ.கி) ெகா�ய!பாைளய! (ஊ) 

Mனாமிநக%(த�காலிக��ய�>�F) வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38 38 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

வடE� க��ட! கிழE� 

பா%�த�, F�ப��ன! (ஊ)

1.F��ப��ன!  (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ப��ைளயா% ேகாய�Cெத> வா%3:1 , 

2.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) அ!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

3.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ��Z! ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி க��ட! 

கிழE� பா%�த க��ட!, 

F�ப��ன! (ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) மடவாேம3 சாைல வா%3:2 , 

2.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ெத�� ெத> வா%3:2 , 3.F��ப��ன! 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) மRைதயா ேகாவ�C வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம��ப�தி, த%காM 

F��ப��ன!

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) அ!ேப�கா% நக% வா%3:1 , 

2.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) கைலஞ% நக% வா%3:2 , 

3.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) சCலிE�ள� ெத> வா%3:2 , 

4.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) யாதவ% ெத> வா%3:2 , 

5.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) மா,ய!ம� ேகாய�Cெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

41 41 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE� ப�தி, த%காM 

F��ப��ன!

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ஆeசிேநய% ேகாய�Cெத> வா%3:3 , 

2.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) Mனாமி த�காலிக ��ய�>�F வா%3:3 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள�   

மடவாேம3, F��ப��ன! 

(ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) மடவாேம3 வடE�ெத> வா%3:1 , 

2.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) மடவாேம3 ெத��ெத> வா%3:2 , 

3.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) மடவாேம3 Mனாமிநக% வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ெபா�மEக� தகவC ைமய! 

கிழE�ப�தி பைழயா0, 

Mனாமி நக% F��ப��ன! 

(ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ேகா�Y�வர% ேகாய�C ெத> வா%3:4 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

வடE� அைற, Mனாமி நக% 

பைழயா% F��ப��ன! (ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) காம�ேகாய�C ெத> வா%3:4 , 

2.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) அHணாநக% வா%3:4 , 

3.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) F�நக% வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1 2 3 4 5

45 45 ெபா�மEக� தகவC ைமய! 

ேம�� ப�தி Mனாமி நக%, 

பைழயா% F��ப��ன! (ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) பைழயா0 (கதb எH 1 �தC 59) 

வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெத�� அைற, பைழயா% 

F��ப��ன! (ஊ)

1.F��ப��ன! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) F�நக% வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� க��ட! கிழE� பEக 

எ� எ� ஏ க��ட! ேம�� 

பா%�த�, Fள�யR�ைற (ஊ)

1.Fள�யR�ைற (வ.கி) ம�0! ( ஊ) Fள�யR�ைற ேகாவ�C ேம�3�ெத> 

வா%3:1 , 2.Fள�யR�ைற (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ேகாதHடFர! வா%3:1 , 

3.Fள�யR�ைற (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ெப,யெத> வா%3:1 , 4.Fள�யR�ைற 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) அ!ேப�கா% நக% வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

48 48 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� க��ட! வடE� 

ப�தி, Fள�யR�ைற (ஊ)

1.Fள�யR�ைற(வ.கி) ம�0! ( ஊ) சி�ன�ெத> வா%3:2 , 2.Fள�யR�ைற 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) மணCெவள�� ெத> வா%3:2 , 3.Fள�யR�ைற (வ.கி) 

ம�0! ( ஊ) �H3 ேம�3� ெத> வா%3:2 , 4.Fள�யR�ைற (வ.கி) 

ம�0! ( ஊ) ெத��ெவள� வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக Fதிய க��ட! 

ெத�� ப�தி, நC2% 

ஆர�ப�ள!(ஊ)

1.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ேகாதHடாFர! வா%3: 1 , 

2.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ஆர�ப�ள! ெப,ய�ெத> வா%3: 1 , 

3.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ஆர�ப�ள! F�காலன� வா%3: 1 , 

4.ஆர�ப�ள! (ஊ) ஆர�ப�ள! இ5சில� வா%3: 1 , 5.ஆர�ப�ள! (வ.கி) 

ம�0! ( ஊ) மைலயா�ேகா�டக! வ�$வ%ெத> வா%3: 1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக Fதிய க��ட! 

வடE� ப�தி, நC2% 

ஆர�ப�ள!(ஊ)

1.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ஆர�ப�ள! ப��ைள�ெத> வா%3: 1 , 

2.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) பாவ�டேம3-சிமி��ேகா�டக!-

வடE�ெத> வா%3: 3 , 3.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ)) பாவ�டேம3-

ெத��ெத>-F��ெத> வா%3: 3 , 4.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) 

ந,�3E�-வ�$வ%ெத> வா%3: 3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� பEக க��ட! கிழE� 

பா%�த�, நC2% 

ஆர�ப�ள! (ஊ)

1.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நC2% ெமய��ேரா3 வா%3: 2 , 

2.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நC2% வ3கெத> வா%3: 2 , 

3.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) கீழவ Iதி வா%3: 2 , 4.ஆர�ப�ள! (வ.கி) 

ம�0! ( ஊ) அEரஹார! வா%3: 2 , 5.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) 

நC2% ெத��வ Iதி வா%3: 2 , 6.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நC2% 

வடE�வ Iதி வா%3: 2 , 7.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நC2% 

ேம��வ Iதி வா%3: 2 , 8.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நC2% 

ெகாCலRெத> வா%3: 2 , 9.ஆர�ப�ள! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நC2% 

ேப�ைடெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

ேம��பா%�த கிழE� 

க��ட! ெத��ப�தி , 

ஆ5சா�Fர! (ஊ)

1.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ச�னதி ெத> வா%3:1 , 2.ஆ5சா�Fர! 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) வா%3:1 ெத��ேதா�ட! வா%3:1 , 3.ஆ5சா�Fர! 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) வடE� வ Iதி வா%3:1 , 4.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( 

ஊ) ெத�� வ Iதி வா%3:1 , 5.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) சH�க% 

வ Iதி வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக க��ட! , 

ஆ5சா�Fர! (ஊ)

1.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) சனெவள� ெத> வா%3:3 , 

2.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) கீழெத> வா%3:3 , 3.ஆ5சா�Fர! 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) வ�$வ% ெத> வா%3:3 , 4.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) 

ம�0! ( ஊ) ேதவ% காலன� வா%3:3 , 5.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) 

காமராஜ% நக% வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

வடE� பா%�த ெத�� 

க��ட! கிழE� ப�தி , 

ஆ5சா�Fர! (ஊ)

1.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ேமல�ெத> வா%3:2 , 2.ஆ5சா�Fர! 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) ெசKகேம3 வா%3:2 , 3.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( 

ஊ) ெகா�EகாCெவள� வா%3:2 , 4.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) 

ேம�3�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� பா%�த Fதியக��ட! 

ேம��ப�தி, ஆ5சா�Fர! (ஊ)

1.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ேமலஅகர! வா%3:2 , 2.ஆ5சா�Fர! 

(வ.கி) ம�0! ( ஊ) கீDஅகர! வா%3:2 , 3.ஆ5சா�Fர! (வ.கி) ம�0! ( 

ஊ) வடE�ெத>-வடE�காலண� வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

வடE� பEக க��ட! ேம�� 

ப�தி , 

கைடEகHவ�நாயகநC2% 

நCலநாயகFர! (ஊ)

1.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) தHேடச நC2% வா%3:1 , 

2.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) ைமலEேகாவ�C வா%3:1 , 

3.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) கைடEகH வ�நாயகநC2%  , 

சிவ�ேகாவ�Cெத> , காள�ய!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

வடE� பEக 

க��ட!கிழE�ப�தி, 

கைடEகHவ�நாயகநC2% 

நCலநாயகFர! (ஊ)

1.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) கைடEகH வ�நாயகநC2% , 

ேமலெத> வா%3:2 , 2.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) கைடEகH 

வ�நாயகநC2% , காலன�ெத> , அ!ேப�கா%ெத> வா%3:2 , 

3.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) நCலநாயகFர! , 

ெப>மா�ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 4.நCலநாயகFர! (வ.கி) ம�0! ( ஊ) 

நCலநாயகFர! , ெப,யெத> , ெரKகச��திர! வா%3:2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� க��ட! ெத�� 

ப�தி, சயீாள! (ஊ)

1.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) கHணாK�ள! 

கீழ�ெத> வா%3:1 , 2.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) 

கHணாK�ள! ந3�ெத> வா%3:1 , 3.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! 

சயீாள! (ஊ) கHணாK�ள! நாடா%ெத> வா%3:1 , 4.Q�திய!ேப�ைட 

(வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) கHணாK�ள! வடE�ெத> வா%3:1 , 

5.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) சயீாள!கீழெத> வா%3:2 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

59 59 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� க��ட! வடE� 

ப�தி, சயீாள! (ஊ)

1.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) ெப,யெத> வா%3:2 , 

2.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) Fதியகாலண� வா%3:2 , 

3.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) சயீாள! ெமய��ேரா3 

வா%3:2 , 4.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) ம�0! சயீாள! (ஊ) 

Q�திய!ேப�ைடெமய��ேரா3 வா%3:3 , 5.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி) 

ம�0! சயீாள! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� ப�தி, F�T%

1.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 2.F�T% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ேமலெத> வா%3:1 , 3.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வடE�ெத> வா%3:1 , 4.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) எட�ெத> வா%3:1 , 

5.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) வாண�யெத> வா%3:1 , 6.F�T% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) சிவ�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 7.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

காம�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள�  

வடE� பEக எ� எ� ஏ 

க��ட! வடE� ப�தி, F�T%

1.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) மRைதகாராெத> வா%3:1 , 2.F�T% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) மா,ய!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 3.F�T% (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) ைர�மிCெத> வா%3:2 , 4.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> 

வா%3:2 , 5.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆசா�ெத> வா%3:2 , 6.F�T% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசCெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட! வடE� 

பா%�த�, F�T%

1.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�டகாC ெத> வா%3:2 , 2.F�T% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) F�T% ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 3.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வ�$வ�ெத> வா%3:3 , 4.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வாPEகாCேம�3ெத> வா%3:3 , 5.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ள! 

ேரா�3�ெத> வா%3:3 , 6.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வாPEகாKகைரெத> வா%3:3 , 7.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

க�ன�ேகாவ�Cெத> வா%3:3 , 8.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� 

ேகாவ�Cெத> வா%3:3 , 9.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:3 

, 10.F�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) F��ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

63 63 ெகா�ள�ட!  ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ேம��பEக!, ��ன!

1.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ன! கீழ�ெத> வா%3:1 , 2.��ன! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ன! கீழ�ெத��ெத> வா%3:1 , 3.��ன! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) உ�பKகா3 வா%3:1 , 4.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

உ�பKகா3 வ�$வ�ெத> வா%3:1 , 5.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

��ன!ெமய��ேரா3ெத> வா%3:1 , 6.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வடE��ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அ�பா0 நிைனb உதவ� 

ெப0! ெதாடEக� ப�ள� 

ேமலமா�T% , ��ன!

1.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலமா�T% ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> 

வா%3:2 , 2.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலமா�T% ெத��ெத> வா%3:2 

, 3.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைரெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள�  

பைழய ேம�� க��ட!, 

ெபர!J%

1.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ன! அEரஹார! வா%3 :1 , 2.��ன! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ன! ெமய��ேரா3 வா%3 :1 , 3.��ன! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ��ன! காமராஜ%காலன� வா%3 :1 , 4.��ன! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெபர!J% ப�ள�EQட�ெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

66 66 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� க��ட!, ெபர!J%

1.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெபர!J% ெமய��ேரா3 வா%3 :3 , 2.��ன! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெபர!J% கீழ�ெத> வா%3 :3 , 3.��ன! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெபர!J% F��ெத> வா%3 :3 , 4.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெபர!J% ேமல�ெத> வா%3 :3 , 5.��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) மாதா 

ேகாவ�Cெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 அரசின% உய% நிைல�ப�ள�  

fைழbE க��ட!, 

வடரKக! (ஊ)

1.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! ேமலவ Iதி வா%3  : 2 , 

2.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! ப�ள�Qடெத> வா%3  : 2 , 

3.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! கீழவ Iதி வா%3:2 , 

4.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! வடE�வ Iதி வா%3:2 , 

5.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ)  வடெரKக! சி�னெத>வா%3:2 , 

6.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ)  வடெரKக! அரச�ெத>வா%3:2 , 

7.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக!ெப,யெத> வா%3  : 2 , 

8.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! சி�னெத> வா%3:2 , 

9.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! அHணாநக% வா%3:2 , 

10.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ���கி>_ணாFர! வா%3:3 , 

11.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ���கி>_ணாFர! ெமய��ேரா3 

வா%3:3 , 12.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ���கி>_ணாFர! 

gலEகாCெத> வா%3 : 3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ைமய க��ட!, வடரKக!

1.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! ெமய��ேரா3 வா%3  :2 , 

2.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! ெரKகநாதFர! வா%3:2 , 

3.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! ெத��வ Iதி வா%3:2 , 

4.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடெரKக! ேமலவா� வா%3:3 , 

5.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) gலEகாC வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள�, 

ெச�ன�யநC2% வடரKக!

1.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெச�ன�யநC2% ��யான�ெத> 

வா%3:1 , 2.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெச�ன�யநC2% 

ம>��வமைண�ெத> வா%3:1 , 3.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெச�ன�யநC2% காலன�ெத> வா%3:1 , 4.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெச�ன�யநC2% ெப,ய ெத> வா%3:1 , 5.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெச�ன�யநC2%சி�ன� ெத> வா%3:1 , 6.வடெரKக! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெச�ன�யநC2% த5ச� ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 சாரதா உதவ�ெப0!  �வEக 

ப�ள� ேம�� ப�தி , 

அகரஎல�T% (ஊ)

1.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேநரேசாழFர! வா%3:1 , 

2.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அகரஎல�T%  ெவ�ளால%ெத> 

வா%3:2 , 3.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேசா�தி,ய! வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 சாரதா உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

ப�தி, அகரஎல�T%

1.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அகரஎல�T%F�Eகாலண� வா%3:1 , 

2.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அகரஎல�T%ெப,யEகாலண� வா%3:1 

, 3.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அகரஎல�T% F��ெத> வா%3:1 , 

4.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அகரஎல�T% வடE�ெத> வா%3:1 , 

5.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அகரஎல�T% ைர�மிCெத> வா%3:2 

, 6.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேசா�தி,ய! வா%3:4 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

72 72 அரசின% ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� பா%�த வடE� அைற 

பனKக�டாK�� -609116

1.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) பனKகா�டK�� ெப,யா%காலண� 

வா%3:3 , 2.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

பனKகா�டாK��ஜIவாகாலண� வா%3:3 , 3.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) பனKகா�டாK�� வா%3:3 , 4.அகரஎல�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

பனKகா�டாK�� வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அ>ளானRதா உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

ப�தி, கீழமா�T%

1.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழமா�T% ேதர��ெத> வா%3:1 , 

2.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழமா�T% காள�ய!ம�ேகாய�Cெத> 

வா%3:2 , 3.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழமா�T% மாதாேகாவ�C 

ெத> வா%3:2 , 4.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழமா�T% 

வ�$வ%ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 அ>ளானRதா உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

பEக! , கீழமா�T%

1.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழமா�T% ெத��ெத> வா%3:1 , 

2.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �மாரE�� வாPEகாKகைரெத> 

வா%3:1 , 3.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �மாரE�� ��யான�ெத> 

வா%3:1 , 4.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �மாரE�� ஆதிதிராவ�ட% 

ெத> வா%3:1 , 5.கீழமா�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழமா�T% ேதா�Fெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

75 75 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��  பா%�த Fதிய 

க��ட! ஒைலயா!F�T% - 

609108

1.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 

2.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 , 

3.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) உ�பாKகா3 வா%3:1 , 

4.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாைழEெகாCைல�ெத> 

வா%3:2 , 5.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�டவ�ளாகெத> 

வா%3:2 , 6.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெச!ப�யேவல��� 

FறவாPEகாC (ெத) வா%3:2 , 7.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ெச!ப�யேவல��� FறவாPEகாC (வ) வா%3:2 , 8.ஓைலயா!F�T% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெச!ப�யேவல��� FறவாPEகாC (ேம) வா%3:2 , 

9.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா%�� எ�.சி.ெத> வா%3:2 , 

10.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா%�� ப�.சி. ெத> வா%3:2 , 

11.ஓைலயா!F�T% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா%�� மாதாேகாய�C ெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப�தி Fதிய க��ட!, 

எ>EQ% (ஊ)

1.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஜி�னா ெத> வா%3:1 , 2.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மாதாேகாய�C ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 3.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வாPEகைர கி,��வெத> வா%3:1 , 4.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) அRேதான�ய% ேமல�ெத> வா%3:1 , 5.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வா%3:1 ெசப��ய% கீழ�ெத> , 6.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ேகா���ெத> வா%3 :2 , 7.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

உ�க�டைள ெத> வா%3 :2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� ப�தி Fதிய க��ட!, 

எ>EQ% (ஊ)

1.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ��யான�ெத> வா%3:1 , 2.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாய�Cெத> வா%3:2 , 3.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாய�Cெத> வா%3:2 , 4.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாய�Cெத> வா%3:2 , 5.எ>EQ% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வHணா� �ள�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

78 78 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள�  

ெத�� ப�தி Fதிய க��ட! 

வடE� பா%�த�, எ>EQ%

1.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�EQட�ெத> வா%3 :2 , 2.எ>EQ% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேதா�F ெத> வா%3 :2 , 3.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

அEரஹார! வா%3 :2 , 4.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எ>EQ% 

ேமல�ெத> வா%3 :2 , 5.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எ>EQ% 

ெமய��ேரா3 வா%3 :3 , 6.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3 

:3 , 7.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாண�ய�ெத> வா%3 :3 , 8.எ>EQ% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) இ.ப�. ேரா3 வா%3 :3 , 9.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

அரi% ெமய��ேரா3 வா%3 :3 , 10.எ>EQ% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மாதான! 

சாைல வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 சர�வதி உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள�  ெத�� 

ப�தி, Q�திய!ேப�ைட (ஊ)

1.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Q�திய!ேப�ைட ெமய��ேரா3 

வா%3:1 , 2.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 

3.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> வா%3:1 , 

4.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 சர�வதி உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� வடE� 

ப�தி, Q�திய!ேப�ைட (ஊ)

1.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 , 

2.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ைவரவன�>�F வா%3:3 , 

3.Q�திய!ேப�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ைவரவன�>�F ஏ, ெத> வா%3:3 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெபா� ேசைவ 

ைமய! வடE� பா%�த 

ந3ப�தி , ப�னK�� (ஊ)

1.ப�னK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ப�ள! வா%3:1 , 2.ப�னK�� (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) அழகாFர! வா%3:1 , 3.ப�னK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

பHணK�� வா%3:1 , 4.ப�னK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சி�ன 

ெகா�ப�ய! வா%3:2 , 5.ப�னK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப,யெகா�ப�ய! 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

82 82 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக� ப�ள�, 

ஆலாலMRதர! (ஊ)

1.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மாண�EகவாசC ேமல�ெத> 

வா%3:1 , 2.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மாண�EகவாசC கீழ�ெத> 

வா%3:1 , 3.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>ஞானச!மRத! 

வா%3:1 , 4.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Q�3மாK�� வா%3:1 , 

5.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அழகியந�த! வா%3:1 , 

6.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 

7.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 

8.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆலாலMRதர! ெப,யெத> வா%3:2 

, 9.ஆலாலMRதர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆலாலMRதர! சி�னெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� ( 

வடE� ப�தி க��ட!)  

வடப�தி, மாதான!

1.மாதான! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�னI%ேகா�டக!, வா%3:3 , 2.மாதான! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�CலியநC2% வா%3:3 , 3.கHணப�ராH� (வ.கி.) 

மாதான! (ஊ) கHணப�ராH� வா%3:2 , 4.மாதான! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மாதான! வா%3:1 , 5.மாதான! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ,ய2% வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� ப�தி க��ட! 

ெத�� ப�தி, மாதான!

1.மாதான! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேஷா�தி,ய! வா%3:2 , 2.மாதான! (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வடபாதி வா%3:1 , 3.மாதான! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி 

வா%3:1 , 4.ெச>�� (வ.கி.) மாதான! (ஊ) ெச>�� வா%3:3 , 5.மாதான! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) திCைலவ�டKக� வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

கHண�Eகின�யனா%ேகாய�C, 

மகாராஜFர!

1.மகாராஜFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:1 , 2.மகாராஜFர! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) கHjE� இன�யனா% ேகாவ�C வா%3:1 , 

3.மகாராஜFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமPயா�F ேகா�டக! வா%3:1 , 

4.மகாராஜFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ���யாH� ேதா�F வா%3:2 , 

5.மகாராஜFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேதவநC2% வா%3:2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE� பEக ைமய க��ட! 

ேம�� பா%�த�, 

பைழயபாைளய!

1.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பைழயபாைளய!ேமல�ெத> 

வா%3:1 , 2.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

3.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெசாைச��ெத> வா%3:1 , 

4.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) நாk3ெத> வா%3:1 , 

5.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�EQட�ெத> வா%3:1 , 

6.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ச�னதிெத> வா%3:1 , 

7.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) நாடா%ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE� பEக வடE� 

க��ட!, ெகாடEகாரgைல 

பைழயபாைளய! (ஊ)

1.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெகாடEகாரgைல 

ெரKகச��திர! வா%3 :2 , 2.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மா,ய!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3 :2 , 3.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ெகாடEகாரgைல ெமய��ேரா3 வா%3 :2 , 4.பைழயபாைளய! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெகாடEகாரgைல(வடE�-ெத��) வா%3 :2 , 

5.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பாலEகா3ெத> வா%3 :2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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88 88 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ெத�� க��ட! ேம�� 

பா%�த� ெகாடEகாரgைல, 

ெகாடEகாரgைல 

பைழயபாைளய! (ஊ)

1.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப,யெத> வா%3:3 , 

2.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா3ெவ��ெத>(அ!பலகாரெத> 

கல�F) வா%3:3 , 3.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா3ெவ�� 

காலண�ெத> வா%3:3 , 4.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

க�ள�ேம3ெத> வா%3:3 , 5.பைழயபாைளய! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

அ!பலகார ெத>(வடE�-ெத��) வா%3:3 , 6.பைழயபாைளய! (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) பைடயா5சிெத> (வடE�ெத>) வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அ>�ெமாழி உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� Fதிய 

க��ட! கிழE� ப�தி  , 

தாHடவ��ள!

1.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எCைலசR� வா%3:1 , 

2.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3� ெத> வா%3:1 , 

3.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மNரா�சாகி�ேப�ைட வா%3:1 , 

4.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) F�நக% வா%3:1 , 

5.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப,யவ��F ெமய��ேரா3 

வா%3:1 , 6.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம�ேகாவ�C 

ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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90 90 அ>�ெமாழி உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� Fதிய 

க��ட! ேம�� ப�தி , 

தாHடவ��ள!

1.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ.உ.சி.ெத> வா%3:1 , 

2.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) F��ெத> வா%3:1 , 

3.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அHணாநக% வா%3:1 , 

4.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ள�ெத> வா%3:1 , 

5.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) MRதர!ப��ைளெத> வா%3:2 , 

6.தாHடவ��ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா�டா����ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE�ப�தி சி�ன வ��F, 

தாHடவ��ள!

1.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:3 காRதிநக% , 

2.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:3 நவRதகHணFர! , 

3.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:3 கீழ�ெத> , 

4.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:3 Mனாமி ��ய�>�F-2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

Fதிய க��ட! Mனாமி நக% 

ெகா�டாயேம3, 

தாHடவ��ள!

1.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:3 Mனாமி 

த�காலிக��ய�>�F-1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 46 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள�  

ெத��  பா%�த  கிழE� 

க��ட!  சி�னவ��F 

தாHடவ��ள! - 609101

1.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சி�ன வ��F ெமய�� ேரா3 

வா%3:3 , 2.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) இRதிராநக% வா%3:3 , 

3.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பாலEகா3 வா%3:3 , 

4.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பாலM�ரமண�யFர! வா%3:3 , 

5.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE� ெத> வா%3:3 , 

6.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சி�திவ�நாயகFர! கிழE� 

வா%3:3) , 7.தாHடவK�ள! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சி�திவ�நாயகFர! 

ேம�� வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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94 94 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள�  

ேம��ப�தி  நCலநாயகFர! 

 அகரவ�டார! - 609104

1.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அகர வ�டார! ேமல�ெத> வா%3 

:1 , 2.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அகரவ�டார! கீழ�ெத> வா%3 

:1 , 3.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>�பண� வ�டார! வா%3 :1 , 

4.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ)  ��யான�ெத>வா%3:1 , 5.அகர 

வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேதா�Fவ�டார!-சி�ன�ெத>-ெப,ய�ெத> 

வா%3:1 , 6.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �>வ�யா! ப�ள! 

ஆ�றKகைர�ெத> வா%3 :1 , 7.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

�>வ�யா!ப�ள! வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE� ப�தி  

நCலநாயகFர!  , 

அகரவ�டரா!

1.அகர வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Fள�யRேதா�F வா%3 :1 , 2.அகர 

வ�டார! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) நCலநாயகFர! வா%3 :2 , 3.அகர வ�டார! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) Q�தாd% வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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96 96 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள�, 

ஓதவRதா���(ஊ)

1.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப,யெத> வா%3:1 , 

2.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 

3.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�$வெத> வா%3:2 , 

4.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கிறி�தவெத> வா%3:2 , 

5.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�EQடெத> வா%3:2 , 

6.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிவ� ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 

7.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>நIலகHட!-ேதா�Fெத> வா%3:3 

, 8.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>நIலகHட!-ெத��ெத> 

வா%3:3 , 9.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>நIலகHட!-

கிழE�ெத> வா%3:3 , 10.ஓதவRதா��� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

தி>நIலகHட!-காலண�ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� ப�தி, அரi% (ஊ)

1.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா�ப�ய�� ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 2.அரi% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 3.அரi% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மRதEகைரெத> வா%3:2 , 4.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மணலகர! ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 5.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள�  

ெத�� ப�தி க��ட! ெத�� 

ப�தி, அரi%

1.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீDஅரi%கீழ�ெத> வா%3:1 , 2.அரi% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) க�ன�ேகாய�C ெத> வா%3:1 , 3.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

Fள�ய�ேதா�F ெத> வா%3:1 , 4.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அரi% 

ேமல�ெத> வா%3:1 , 5.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� 

ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 6.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாண�ய� ெத> 

வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

99 99 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ெத�� க��ட! வடE� 

ப�தி, அரi%

1.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஓைலயா!F�T%ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

2.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 3.அரi% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசC ெத> வா%3:1 , 4.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

தி>5சி�ற!பல! ேமல�ெத> வா%3:3 , 5.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

தி>5சி�ற!பல! கீழ�ெத> வா%3:3 , 6.அரi% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

கH�ராசநC2% வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 சH�கவ�லா� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

ெத�� ப�தி, 

ப5ைசெப>மாநC2%

1.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE� ெத> வா%3:1 , 

2.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாPEகாKகைர ெத> 

வா%3:1 , 3.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெவ�ளாழ%ெத> 

வா%3:1 , 4.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 

வா%3:1 , 5.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிவ�ேகாவ�Cெத> 

வா%3:1 , 6.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> வா%3:1 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

101 101 சH�கவ�லா� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� ப�தி, 

ப5ைசெப>மாநC2%

1.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம�ேகாவ�C ெத> 

வா%3:1 , 2.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அரசாலமKகல! 

��யானெத> வா%3:2 , 3.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

அரசாலமKகள! ெப,யெத> வா%3:2 , 4.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ஜூவா நக% வா%3:2 , 5.ப5ைசெப>மாநC2% (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ம�தலமைடயா� ��யானெத> வா%3:2 , 6.ப5ைசெப>மாநC2% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:2 ம�தலமைடயா� ஆதிதிராவ�ட%ெத> , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 வசRதலா உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE�பா%�த Fதிய க��ட! 

 ெத��ப�தி 

ப�னகாரேகா�டக! 

ஆலKகா3 - 609104

1.ஆலKகா3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பHணEகார�ேகா�டக! வா%3:4,5 , 

2.ஆலKகா3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �ட�>�� தி>ேவ!ப நC2% 

வா%3:3,4 , 3.ஆலKகா3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) இளRேதா�F வா%3:5 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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103 103 வசRதலா உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE�பா%�த Fதிய ேம�� 

க��ட!  வடE�ப�தி 

ப�ைணகாரேகா�டக! 

1.ஆலKகா3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஏேகாஜிமகாராஜFர! வா%3:3,4 , 

2.ஆலKகா3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆலKகா3 வா%3:1,2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��பா%�த கிழE� 

க��ட! கிழE� ப�தி , 

ேவ�டK�� (ஊ)

1.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�C வா%3:1 , 

2.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காமராஜ% நக% வா%3:1 , 3.ேவ�டK�� 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெவ�ள�ள! வா%3:1 , 4.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ேம�3�ெத> வா%3:1 , 5.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

�மாரேகா�ட! வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��பா%�த கிழE� 

க��ட! ேம��ப�தி , 

ேவ�டK�� (ஊ)

1.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 2.ேவ�டK�� 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:1 , 3.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) அHணாநக% வா%3:1 , 4.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சேபசா 

காலன� வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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106 106 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��பா%�த ேம�� 

க��ட! வடE� ப�தி , 

ேவ�டK�� (ஊ)

1.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத>வா� வா%3:2 , 

2.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா� வா%3:2 , 

3.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா� வா%3:2 , 

4.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேவ!ப� வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� பா%�த ேம�� 

க��ட! ெத�� ப�தி , 

ேவ�டK�� (ஊ)

1.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமலந3�ெத>வா� வா%3:2 , 

2.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) இ>வEெகாCைல-ஆதிதிராவ�ட% ெத> 

வா%3:2 , 3.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ��தைரm% ெத> வா%3:2 , 

4.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேகவேராைட வா%3:2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட! ெத�� ப�தி 

Qைழயா%, ேவ�டK��

1.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேவnநக% வா%3:3 , 2.ேவ�டK�� 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�� ெத> வா%3:3 , 3.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) Mனாமி த�காலிகE ��ய�>�F வா%3:3 , 4.ேவ�டK�� (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:3   , 5.ேவ�டK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ந3�ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

109 109 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய g�Z! 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

ப�தி வடE� பா%�த�, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிCல��ெத> வா%3:4 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� ேகாவ�Cெத> 

வா%3:4 , 3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காய�ேதமிCல�ெத> 

வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய g�Z! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

ப�தி வடE� பா%�த�, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:4 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமலெந3Rெத> வா%3:4 , 

3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ��லி!ெத> வா%3:3 , 

4.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ைதEகாCெத> வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 அரM ேமC நிைல�ப�ள� 

கைட ெத> அ>கிC 

ெதாடEக�ப�,b , 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3�ெத> வா%3:1 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கிழE�ெத> வா%3:1 , 

3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெச���ெத> வா%3:1 , 

4.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) MHணா!Fகார�ெத> வா%3:1 , 

5.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ3க�ெத> வா%3:1 , 

6.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஐ.ஓ.ப�.ெத> வா%3:2 , 

7.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசC ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

கைட� ெத> அ>கிC 

ெதாடEக�ப�,b ேம�� 

ப�தி, தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க!மாள�ெத> வா%3:2 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப>மா�ேகாவ�Cெத> வா%3:2 

, 3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமலெந3Rெத> வா%3:3 , 

4.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைர வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 அரசின% ேமC நிைல�ப�ள� 

ேம�� ப�தி க��ட! ெத�� 

ப�தி கிழE� பா%�த�, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பKகளாெத> வா%3:4  , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிவ� ச�னதிெத> வா%3:4 , 

3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய�� ேரா3 வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசினா% ேமCநிைல�ப�ள� 

ேம�� க��ட! வடE� 

ப�தி கிழE� பா%�த�, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) F�ெத> வா%3:4 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிவ� ேம��ெத> வா%3:4 , 

3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எ!.ஜி.ஆ%. நக% வா%3:4 , 

4.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஜ�ப�ளா��ெத> வா%3:4 , 

5.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ.உ.சி. நக% வா%3:4 , 

6.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காRதி நக% வா%3:4 , 

7.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெசாEகலிKக! நக% வா%3:4 , 

8.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேக.ப�.எ�.நக% வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள�  

கிழE� �த�ைமE க��ட!  

ந3ேம��Fற!, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ!ேப�கா% நக% வா%3:6 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>ேவKகடநாடா%ெத> வா%3:6 

, 3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மNனவ%ேம��ெத> வா%3:6 , 

4.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம�ேகாவ�Cெத> 

வா%3:6 , 5.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ன�ேகாவ�Cெத> 

வா%3:6 , 6.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தாழRெதாH� 

வா%3:8 , 7.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Mனாமி 

த�காலிக��ய�>�F 2 வா%3:2 , 8.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

Mனாமி த�காலிக��ய�>�F 4 வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� �த�ைமE க��ட! 

ந3ப�தி ெத�� பா%�த�, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Mனாமி த�காலிக��ய�>�F 1 

வா%3:1 , 2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:3 Mனாமி 

த�காலிக��ய�>�F 3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 அரசின% 

ேமCநிைல�ப�ள�கிழE� 

ந3E க��ட! கா%ன% ேம�� 

ப�தி , தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மNனவ%ெத> வா%3:7 , 

2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தாழRெதாH� வா%3:8 , 

3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தாைழ இ>தயநக% வா%3:8 , 

4.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க5செவள� வா%3:8 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� �த�ைமE க��ட! 

கிழE� ப�தி, 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வpதைலE�� கீழ�ெத> 

வா%3:10 , 2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வpதைலE�� 

க�ன�ேகாவ�Cெத> வா%3:9 , 3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மNனவ% த�காலிக��ய�>�F வா%3:7 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE� Fதிய க��ட! , 

ராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) தி>�CைலவாசC (ஊ) ராதாநC2%(வடE�) 

வா%3:13 , 2.ராதாநC2% (வ.கி) தி>�CைலவாசC (ஊ) ராதாநC2% 

(Fதிய காலன�) வா%3:13 , 3.ராதாநC2% (வ.கி) தி>�CைலவாசC (ஊ) 

ராதாநC2% (ெப,ய ெத>) வா%3:13 , 4.ராதாநC2% (வ.கி) 

தி>�CைலவாசC (ஊ) வpதைலE�� ெமய��ேரா3 வா%3:9 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ந3நிைல�ப�ள� 

ேம�� பEக Fதிய க��ட!, 

ராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) தி>�CைலவாசC (ஊ) வpதைலE�� 

ேமல�ெத> வா%3:10 , 2.ராதாநC2% (வ.கி) தி>�CைலவாசC (ஊ) 

வp�தைலE�� கீழ�ெத> வா%3:10 , 3.ராதாநC2% (வ.கி) 

தி>�CைலவாசC (ஊ) வpதைலE�� அEரஹார��ேம3 வா%3:9 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

மKக-% ஓ�3 க��ட!  

வடE� ப�தி , ெதா3வாP 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெதா3வாPமNனவ% வடE�ெத> 

வா%3:11 , 2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Mனாமி 

த�காலிக��ய�>�F 2 வா%3:12 , 3.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) Mனாமி த�காலிக��ய�>�F 3 வா%3:12 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE� பா%�த 

ேம��க��ட! வடE� ப�தி 

 , ெதா3வாP 

தி>�CைலவாசC

1.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெதா3வாPமNனவ% ெத��ெத> 

வா%3:12 , 2.தி>�CைலவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Mனாமி த�காலிக 

��ய�>�F 1 வா%3:12 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ெதாடEக�ப�ள� 

ெத��ப�தி வடE� க��ட! 

, எடமணC (ஊ)

1.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எடமணC ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

2.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ>ைசப�� வா%3:4 , 3.எடமணC (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ேமல�பாைளய! வா%3:5 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரM உயா்நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா%�த ேம�EகிC 

ந3�ப�தி , எடமணC (ஊ)

1.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எடமணC ெப,ய�ெத> வா%3:1 , 

2.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எடமணC ந3�ெத> வா%3:1 , 

3.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சeசிவ�ராய� ேகாய�C-F��ெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரM உயா்நிைல�ப�ள� 

ெத�� பா%�த ேம��ப�தி , 

எடமணC (ஊ)

1.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சeசிவ�ராய�ேகாவ�C வா%3:2 , 

2.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஒ�தாளெவள� வா%3:2 , 3.எடமணC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) உ5சிேம3 வடE�ெத> வா%3:2 , 4.எடமணC (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ஆம�ப�ள! வடE� வா%3:2 , 5.எடமணC (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ஆம�ப�ள! ெத�� வா%3:3 , 6.எடமணC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

உ5சிேம3 வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 ரqமான�யா 

உய%நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா%�த கிழE� க��ட!, 

வடகாC (ஊ)

1.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ஆலKகா3 (ஊ) ேகாடK�� ச�திர! 

வா%3:2 , 2.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�வடகாC 

வா%3 :1 , 3.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 

, 4.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ரqமான�யா 

உய%நிைல�ப�ள� ேம�� 

பா%�த வடE� க��ட!, 

வடகாC (ஊ)

1.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3:1 , 

2.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� ேகாவ�Cெத> 

வா%3:1 , 3.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆசா,�ெத> 

வா%3:1 , 4.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசC ெத> 

வா%3:2 , 5.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைர�ெத> 

வா%3:2 , 6.வ,ைச�ப�� வடகாC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைர�ெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� பா%�த க��ட! 

ேம�� ப�தி, உைமயா�பதி

1.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) உைமயா�பதி வா%3:1 , 

2.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ�ப%ேகாய�Cெத> வா%3:1 , 

3.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாதேசகரநC2% வா%3:2 , 

4.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

5.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 , 6.உைமயா�பதி 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேரா�3�ெத> வா%3:1 , 7.உைமயா�பதி (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) திY%��ப! வா%3:1 , 8.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ேகாய�Cப�� வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள�   

வடE�பா%�த கிழE� 

க��ட! உைமயா�பதி - 

609104

1.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �ள�திKகநC2%,காள�ய!ம� 

ேகாவ�C ெத> வா%3:2 , 2.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

�ள�திKகநC2%-மா,ய!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 3.உைமயா�பதி 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�னாயE�� ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 4.உைமயா�பதி 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�� வ�நாயக�� வா%3:2 , 5.உைமயா�பதி (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வ�நாயக��-ப��ைளயா%ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 

6.உைமயா�பதி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�நாயக��ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ந3நிைல�ப�ள�,  

ெத��பா%�த , கிழE� 

க��ட! கிழE� ப�தி 

ஆ%பாEக!

1.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:1 , 2.ஆ%�பாEக! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமலெத> வா%3:1 , 3.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

நாடா%ெத> வா%3:1 , 4.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 

சிவ�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 5.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ)  

மRதகைரெத> , பாடசாைலெத>வா%3:1 , 6.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) �மரEக�டைள வா%3:2 , 7.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

தி>நாbEகரM நC2% வா%3:2 , 8.ஆ%�பாEக! (ஊ) ெகா�தK��ெத> 

வா%3:2 , 9.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) உ5சிேம�3�ெத> வா%3:2 , 

10.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:2 , 11.ஆ%�பாEக! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> வா%3:2 , 12.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ப��னெகாCைல ெத> வா%3:2 , 13.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ேமல�ெத> வா%3:2 , 14.ஆ%�பாEக! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காலண�ெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131 ராமகி>பா உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� , வடE� 

ப�தி கடவாசC (ஊ)

1.கடவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப>மா� ேகாவ�C ெத> வா%3:1 , 

2.கடவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 3.கடவாசC(வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 , 4.கடவாசC(வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 5.கடவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆசா�ெத> 

வா%3:2 , 6.கடவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காய�ேதமிCல�ெத> வா%3:2 , 

7.கடவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�லாCெத> வா%3:2 , 8.கடவாசC (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) காRதிநக% வா%3:2 , 9.கடவாசC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

F��ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய  ெதாடEக�ப�ள� 

ெத��பா%�த ெத��க��ட! 

கிழE� ப�தி , 

தி>Eக>காr%

1.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேவளா%�ேதா�F வா%3 :3 , 

2.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கிளா�ேதா�F ெத> வா%3 :3 , 

3.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீராநC2% ��லி!ெத> வா%3 :4 

, 4.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> கீராநC2% வா%3 :4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 ெகா�ள�ட! ஊரா�சி 

ஒ�றிய ெதாடEக�ப�ள� 

ெத��பா%�த  ெத�� 

க��ட!  ேம�� ப�தி, 

தி>Eக>காr% (ஊ)

1.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE� ெத> வா%3:1 , 

2.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3: 2 , 

3.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3: 2 

, 4.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3: 2 , 

5.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாய�Cெத> வா%3: 2 

, 6.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ச�னதி ெத> வா%3: 2 , 

7.தி>Eக>காr% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அPயனா%ேகாய�Cெத> வா%3: 2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 அரM ஆதி திராவ�டா் 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE�  

பா%�த ேம�� க��ட! 

ெத�� ப�தி ெகாHடC, 

ெகாHடC

1.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெகாHடC கைட�ெத> வா%3:2 , 

2.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �EQ�3ெத> வா%3:2 , 3.ெகாHடC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீD�ேதd% காலண�ெத> வா%3:3 , 4.ெகாHடC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீD�ேதd% ��யானெத> வா%3:3 , 5.ெகாHடC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா�3�ெத> வா%3:3 , 6.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ெகா�டாயேம3 காலண� வா%3:3 , 7.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ப�தE�� வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

135 135 அரசின% ஆதிதிராவ�ட% நல 

ேமCநிைல�ப�ள�  கிழE� 

பா%�த வடE� ேம�� 

க��ட!, ெகாHடC

1.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:1 , 2.ெகாHடC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆதிதிராவ�ட% காலண� ெத> வா%3:1 , 3.ெகாHடC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரசின% ஆதிதிராவ�ட% நல 

ேமCநிைல�ப�ள� ெத� 

ேம�� க��ட! , ெகாHடC 

(ஊ)

1.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ச�னதிெத> வா%3:1 , 2.ெகாHடC 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3:1 , 3.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ெத��வ Iதி வா%3:1 , 4.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> 

வா%3:2 , 5.ெகாHடC (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட! ேம�� ப�தி, 

வ�$வE��

1.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெவ�ளாள% ெத> வா%3:2 , 

2.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

3.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE� ெத> வா%3:2 , 

4.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� ேகாவ�C ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

138 138 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ெத�� 

க��ட! கிழE� ப�தி, 

வ�$வE��

1.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�� ெத> வா%3:2 , 

2.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3�ெத> வா%3:1 , 

3.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

4.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அEரஹார! வா%3:1 , 

5.வ�$வE�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காலன�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 அரசின% ஆதிதிராவ�ட% நல 

ெதாடEக�ப�ள� , 

ப�டவ�ளாக! அ�திm%

1.அ�திm% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பண�Eகி>�F வா%3:2 , 2.அ�திm% (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ப�டவ�ளாக! மாதாேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 3.அ�திm% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�டவ�ளாக! ��யானெத> வா%3:1 , 4.அ�திm% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�டவ�ளாக! ஆதிதிராவ�ட% ெத> வா%3:1,2 , 

5.அ�திm% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ�திm% ஆதிதிராவ�ட% ெத> வா%3:2 , 

6.அ�திm% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ�திm% மா,ய!ம�ேகாவ�Cெத> 

வா%3:2 , 7.அ�திm% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ�திm% கீழ�ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

140 140 அரசின% உய% நிைல�ப�ள� 

வடE� க��ட!  வடE� 

ப�தி, அகன�

1.அகண� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெசாEகK�ள! வா%3:1 , 2.அகண� (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ேமலஅகண� வா%3:1 , 3.அகண� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மாதாேகாவ�Cெத>-ேதா�Fெத> வா%3:1 , 4.அகண� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

�தலியா% ெத>-சலைவெதாழிலாள%ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அரசின% உயா்நிைல�ப�ள� 

வடE� க��ட!, ெத��ப�தி 

அகண�

1.அகண� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீDஅகண� வா%3:1 , 2.அகண� (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) சிவ�ேகாவ�Cெத> ெமய��ேரா3 வா%3:4 , 3.அகண� (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ெத�னK�� ெமய��ேரா3 வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� Fதிய 

க��ட! கிழE� ப�தி , 

அகண�

1.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஏனK��-ஆதிதிராவ�ட%ெத> வா%3:2 , 

2.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ�திm% சாைல வா%3:2 , 3.அகன� (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மHணKேகாவ�C வா%3:2 , 4.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ராமாFர! வா%3:2,3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

143 143 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� பEக 

Fதிய க��ட! வடE� ப�தி, 

அகண�

1.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) நRதியநC2% வா%3:3 , 2.அகன� (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ெப,யதிடC வா%3:3 , 3.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ெமய��ேரா3-ெத�னK�� வா%3:4 , 4.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE� 

ேரா3-ெத�னK�� வா%3:4 , 5.அகன� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேகாவ�Cப�� 

வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 அKக�வா� ைமய!  

கிழE� பா%�த Fதிய ேம�� 

க��ட! ேசRதK��  

வ�ளRதிடச��திர! - 609108

1.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) திCைலந�த! வா%3:1 , 

2.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆH�Eேகா�ட! வா%3:1 , 

3.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK�� F��ெத> வா%3:2 , 

4.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK�� ப�ள�வாசCெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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145 145 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா%�த ேம�� க��ட! 

ேம��ப�தி , ேசRதK�� 

வ�ளRதிடச��திர!

1.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கிண�றKகைரெத> வா%3:2 , 

2.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK�� ெமய��ேரா3 

வா%3:2 , 3.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK�� 

Q�3ரbநக% வா%3:2 , 4.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ேசRதK�� ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 5.வ�ளRதிடச��திர! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK��ெசCலிய!ம�ெத> வா%3:2 , 

6.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK�� க�ன�ேகாய�Cெத> 

வா%3:2 , 7.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேசRதK�� 

ைர�மிCெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ெத�� 

பா%�த ேம�� க��ட! 

கிழE� ப�தி , ேசRதK�� 

வ�ளRதிடச��திர!

1.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெர�தின!மா� நக% வா%3:4 , 

2.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க!ம� நக% வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

147 147 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள�  

ெத��பா%�த Fதிய வடE� 

க��ட! ேம��ப�தி  

ேசRதK�� 

வ�ளRதிடச��திர! - 609111

1.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�ளRதிடச��திர! வா%3:3 , 

2.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம� ேகாவ�Cெத> 

வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள�  

ெத��பா%�த Fதிய வடE� 

க��ட! கிழE�ப�தி  

ேசRதK�� 

1.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ம>தநாயக!-காலன� வா%3:3 , 

2.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெஜயRதிர%-காலண� வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

பா%�த கிழE� க��ட!  , 

பாதரE�� 

வ�ளRதிடச��திர!

1.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பாதரE�� -��யானெத> 

வா%3:4 , 2.வ�ளRதிடச��திர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பாதர��-காலன�ெத> 

வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 நகரா�சி ந3நிைல�ப�ள� 

எ� ஏ ப� எC க��ட! , 

ச%ீகாழி

1.ச%ீகாழி (ந)  ெப,யவ��F க�டைளவா%3 :2 , 2.ச%ீகாழி (ந) ெப�த� 

ெத> வா%3 :2 , 3.ச%ீகாழி (ந) ஊழியEகார� ேதா�F வா%3 :2 , 4.ச%ீகாழி 

(ந) பனKகா�3�ெத> வா%3 :2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ச%ீகாழி நகரா�சி 

ெதாடEக�ப�ள� Fள�5சகா3, 

ச%ீகாழி (நா)

1.ச%ீகாழி (ந) Fள�5சEகா3 வா%3 :1 , 2.ச%ீகாழி (ந) ேதா�டமா�ய! வா%3 

:1 , 3.ச%ீகாழி (ந) நி�தியவன! வா%3 :1 , 4.ச%ீகாழி (ந) இனா! 

�ணதல�பா� வா%3 :1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 சபாநாயக �தலியா% இR� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

வடE� ப�தி    ,பாரதிதாச� 

ெத>, ,பாரதிதாச� ெத> 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ேகாவ�Rதராஜ� நக% வா%3 :2 , 2.ச%ீகாழி (ந) கீழெவள� ெத> 

வா%3 :3 , 3.ச%ீகாழி (ந) ச%Eகா� ெத> வா%3 :3 , 4.ச%ீகாழி (ந) ேகாய�C 

ேச�தி ெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 வ�ேவகானRதா ெபHக� 

கைல ம�0! அறிவ�யC 

கC2,  கிழE� பா%�த 

க��ட! அைற எH. 1  , கீழ 

ெத�பாதி ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) மண�திடC ெத> வா%3 :3 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

தி>�CைலவாசC ேரா3 வா%3 :3 , 3.ச%ீகாழி (ந) ேகாவ�லா� ெத> 

வா%3 :3 , 4.ச%ீகாழி (ந) அ!ேப�கா% ெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 சபாநாயக �தலியா% இR� 

ேம.நி.ப�ள�  அறிவ�யC 

ஆPbE Qட! அைறஎH:41,  

,மா,ய!ம� ேகாய�C ேதா�F 

 ெத> ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) தியாகராஜ� நக% வா%3:2 , 2.ச%ீகாழி (ந) ேமலமா,ய!ம� 

ேகாய�C ெத> வா%3:5 , 3.ச%ீகாழி (ந) மா,ய!ம� ேகாவ�C ேதா�F 

வா%3:5 , 4.ச%ீகாழி (ந) �மரEேகாய�C வடE��ெத> வா%3:5 , 5.ச%ீகாழி 

(ந) �மரEேகாய�C கிழE��ெத> வா%3:5 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 சபாநாயக �தலியா% இR� 

ேம.நி.ப�ள�  அறிவ�யC 

ஆPbE Qட! அைறஎH-43 , 

மா,ய!ம� ேகாய�C ேதா�F 

ெத> ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) �மரEேகாய�C ேமல�ெத> வா%3:5 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

கீழமா,ய!ம� ேகாவ�C ெத> வா%3:5 , 3.ச%ீகாழி (ந) பாலாஜிநக% 

வா%3 : 5 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 நகரா�சி ேமCநிைல�ப�ள� 

�த�ைமE க��ட! அைற -

3   , வடE� மடவ�ளாக! 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ஈசான�ய� ெத> வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 நகரா�சி ேமCநிைல�ப�ள� 

�த�ைமE க��ட! அைற -

6 , வடE�மடவ�ளாக! 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ஈசான�யேதா�F ேமலசR� காலன� வா%3:4 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

ஈசான�யேதா�F ேமலசR� வா%3:4 , 3.ச%ீகாழி (ந) ஈசான�யேதா�F 

F�காலன� வா%3:4 , 4.ச%ீகாழி (ந) தியாகிMவாமிநாதனா% ெத> வா%3:10 , 

5.ச%ீகாழி (ந) பாரதிதாச� ெத> வா%3:10 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 t வாண�வ�ல� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

தைர தள! வடE� ப�தி , 

,ப�டா, வடE� ெத> ச%ீகாழி

1.ச%ீகாழி (ந)  ப�டா, வடE� வ Iதி வா%3:9 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

159 159 t வாண�வ�ல� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

தைர தள! ெத�� ப�தி  , 

,ப�டா, வடE� ெத> ச%ீகாழி

1.ச%ீகாழி (ந)  காள�ய!ம� ேகாவ�C ெத>வா%3:10 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

காமராஜ% ெத> வா%3:11 , 3.ச%ீகாழி (ந) ஈ.ெவ.ரா. ெத> வா%3:11 , 

4.ச%ீகாழி (ந) அHணாெத> வா%3:10 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 சபாநாயக �தலியா% இR� 

உதவ�ெப0! �வEக�ப�ள� 

அைறஎH  1 ெத�� ப�தி, 

ேமலரத வ Iதி ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) வா%3:17 ேத%கீழவ Iதி , 2.ச%ீகாழி (ந) ேத% ேமலவ Iதி வா%3:14 , 

3.ச%ீகாழி (ந) ஞானச!பRத% ெத> வா%3:14 , 4.ச%ீகாழி (ந) தி>மeசன 

வ Iதி வா%3:14 , 5.ச%ீகாழி (ந) ேமலமட வ�ளாக! வா%3:14 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 சபாநாயக �தலியா% இR� 

உதவ�ெப0! �வEக�ப�ள� 

அைறஎH  2   , ேமலரத வ Iதி 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) வடE�மட வ�ளாக! வா%3:15 , 2.ச%ீகாழி (ந) ேத% வடE� 

வ Iதி வா%3:11 , 3.ச%ீகாழி (ந) ச�னதி ெத> வா%3:15 , 4.ச%ீகாழி (ந) 

கீழமடவ�ளாக! வா%3:15 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 நகரா�சி ெதாடEக�ப�ள� 

ப�ள�வாசC ெத>  , 

தாடாள�ேகாய�C ச%ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ப�ள�வாசC ெத> வா%3:6 , 2.ச%ீகாழி (ந) சபாநாயக% ெத> 

வா%3:6 , 3.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� வடE� வ Iதி வா%3:6 , 4.ச%ீகாழி (ந) 

தாடாள�  கீழவ Iதி வா%3:7 , 5.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� சRநதி ெத> வா%3:7 

, 6.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� கீழ மடவ�ளாக! வா%3:7 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 சEதி ந%ச, ஆர!ப ப�ள� 

இரண�ய நக% ெத�� ப�தி , 

,ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) FலிE�� வா%3:6 , 2.ச%ீகாழி (ந) அ,யா� ப��ைள �ள�� 

ேம�3� ெத> வா%3 : 6 , 3.ச%ீகாழி (ந) இரண�ய� நக% வா%3:6 , 

4.ச%ீகாழி (ந) சித!பர! ேரா3 வா%3:6 , 5.ச%ீகாழி (ந) ஜவஹ% ெத> 

வா%3:6 , 6.ச%ீகாழி (ந) காய�ேதமிCல�ெத> வா%3:6 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 நகரா�சி ெதாடEக�ப�ள�  

ெத�� ப�தி Fதிய க��டம 

ப�ள�வாசC ெத> 

ேகாய�Cப�� - 609110

1.ச%ீகாழி (ந) ேகாய�C ப�� வா%3:23 , 2.ச%ீகாழி (ந) ஐேவலி வா%3:22 , 

3.ச%ீகாழி (ந) �ைறm% வா%3 :22 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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165 165 நகரா�சி ந3நிைல�ப�ள� 

கிழE�பா%�த  வடE� ப�தி 

Fதிய க��ட!  

பனKகா�ட��� சாைல 

ச%ீகாழி - 609110

1.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� காமராஜ�Fர! வடE�ெத> வா%3 :23 , 2.ச%ீகாழி 

(ந) தாடாள� காமராஜ�Fர! ெத�� ெத> வா%3 :23 , 3.ச%ீகாழி (ந) 

தாடாள� காமராஜ�Fர! ேம�3�ெத> வா%3:23 , 4.ச%ீகாழி (ந) 

ராதாகி>_ண� நக% வா%3 :23 , 5.ச%ீகாழி (ந) பனKகா�டா���சாைல 

வா%3:24 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 நகரா�சி ெதாடEக�ப�ள�  

ேம�� க��ட! வடE� 

ப�தி ,  தாடாள� ேமலவ Iதி 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) பனKகா�டா��� ேரா3 வா%3:24 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

ரய�Cேவேரா3 வா%3 :24 , 3.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� வடE� மடவ�ளாக! 

வா%3 :7 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 நகரா�சி ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� க��ட! ெத�� 

ப�தி, தடாள�ேமல வ Iதி 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� ேம�� வ Iதி வா%3 :7 , 2.ச%ீகாழி (ந) FலிE�� 

சR� வா%3 :7 , 3.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� ெத�� மடவ�ளாக! வா%3 :7 , 

4.ச%ீகாழி (ந) தாடாள� ெத�� வ Iதி வா%3 :7 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168 168 எC.எ!. சி 

ேமCநிைல�ப�ள� 

�த�ைமE க��ட! கிழE� 

ப�தி, ,ப�டா,ேமல வ Iதி 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) Fpகா�ேப�ைட ெத> வா%3:12 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

Fpகா�ேப�ைட� ேதா�F� ெத> வா%3 :12 , 3.ச%ீகாழி (ந) 

Fpகா�ேப�ைட F�� ெத> வா%3:13 , 4.ச%ீகாழி (ந) ேத% ெத�� வ Iதி 

வா%3 :14 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 எC.எ!. சி 

ேமCநிைல�ப�ள� �த�ைம 

க��ட! வடE� ப�தி, 

,ப�டா,ேமல வ Iதி ச%ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) வாPEகாKகைர ெத> வா%3 :8 , 2.ச%ீகாழி (ந) ப�டா, 

ேமலவ Iதி வா%3 :8 , 3.ச%ீகாழி (ந) நாைக கீழவ Iதி வா%3 :8 , 4.ச%ீகாழி (ந) 

நாைக வடE�வ Iதி வா%3 :8 , 5.ச%ீகாழி (ந) நாைக ேமலவ Iதி வா%3 :8 , 

6.ச%ீகாழி (ந) நாைக ெத��வ Iதி வா%3 :8 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 இராதாகி>_ண� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

ேம�� ப�தி, Fpகாேப�ைட 

ெத> ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) தி>EேகாலEகா வா%3 :13 , 2.ச%ீகாழி (ந) பனமKகல! 

வா%3 :22 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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171 171 இராதாகி>_ண� 

உதவ�ெப0! ெதாடEக�ப�ள� 

கிழE� ப�தி , 

,Fpகாேப�ைட ெத> ச%ீகாழி 

நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ெஜக�னாதFர! வா%3 :13 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

தி>�தாள�ைடயா% ேகாவ�C ெத> வா%3:13 , 3.ச%ீகாழி (ந) 

Fpகாேப�ைட ேதா�F ெத> வா%3 :13 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 சியாமளா ெபHக� 

ேமCநிைல�ப�ள� ராஜா 

��ைதயா ப�ளாE வடE� 

ப�தி அைற எH.1  , ,ப�டா, 

ெத�� ெத> ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ப�டா, ெத�� வ Iதி வா%3 :17 , 2.ச%ீகாழி (ந) சிKகார�ேதா�F 

சR� வா%3:15 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 சியாமளா ெபHக� 

ேமCநிைல�ப�ள� ராஜா 

��ைதயா ப�ளாE ெத�� 

ப�தி அைற எH.3 , ,ப�டா, 

ெத�� ெத> ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ச!பRத% காலன� வா%3 :17 , 2.ச%ீகாழி (ந) உ�FEகார ெத> 

வா%3 :15 , 3.ச%ீகாழி (ந) ப�டா, கீழவ Iதி வா%3 :15 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

174 174 வ�ேவகானRதா ெபHக� 

கைல ம�0! அறிவ�யC 

கC2, ெத�� பா%�த 

அைற-7 , ,கீழ ெத�பாதி 

ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) தி>வRதி க�டைள வா%3:16 , 2.ச%ீகாழி (ந) ேதசாதி 

கதி%ேவn ெத> வா%3 :16 , 3.ச%ீகாழி (ந) ெமா�ைனய� ெத> வா%3 :16 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ெப�� ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள�  

ெத��பா%�த Q�ட அரKக! 

க��ட! ேம�� ப�தி 

ெத�பாதி ச%ீகாழி - 609110

1.ச%ீகாழி (ந) நKகநல� ெத> வா%3 :16 , 2.ச%ீகாழி (ந) வ உ சி 

கிழE��ெத> வா%3 :19 , 3.ச%ீகாழி (ந) பM!ெபா� ���ராமலிKக! 

ெத> வா%3 :19 , 4.ச%ீகாழி (ந) பM!ெபா� ���ராமலிKகனா% கீழ� 

ெத> வா%3 :19 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ெப�� ெம�,E�ேலஷ� 

ேமCநிைலப�ள�  கிழE� 

ப�தி ெத�� பா%�த 

க��ட!,  ,ெமய��ேரா3 

ெத�பாதி ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ைகவ�ளாeேச, ெமய�� ேரா3 வா%3 :20 , 2.ச%ீகாழி (ந) 

வCலபாP பேடC ெத> வா%3 :20 , 3.ச%ீகாழி (ந) ராஜாஜி�ெத> வா%3 :19 

, 4.ச%ீகாழி (ந) தி> வ� க ெத> வா%3 :20 , 5.ச%ீகாழி (ந) வ உ சி வடE� 

ெத> இைண�F வா%3 :20 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177 177 ெப�� ெம�,E�ேலஷ� 

ேமCநிைலப�ள�  ேம�� 

ப�தி  ெத�� , பா%�த 

க��ட! ெமய��ேரா3 

ெத�பாதி ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) வ உ சி ெத�� ெத> வா%3 :20 , 2.ச%ீகாழி (ந) வ உ சி 

ேம�� ெத> வா%3 :20 , 3.ச%ீகாழி (ந) இRதிரா நக% வா%3 :20 , 4.ச%ீகாழி 

(ந) க5ேச, ேரா3 வா%3 :18 , 5.ச%ீகாழி (ந) ேவKகேட_வரா நக% வா%3 

:20 , 6.ச%ீகாழி (ந) எ�.எ�.ப� நக% வா%3 :20 , 7.ச%ீகாழி (ந) 

ஆ%.வ�.எ�.நக% வா%3 :20 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 வ�.�.ப�. உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள�  கிழE� 

ப�தி , ,ெமய��ேரா3 

ெத�பாதி ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ேபாZ� ைல� வா%3 :18 , 2.ச%ீகாழி (ந) பKகளா ேதா�F� 

ெத> வா%3 :18 , 3.ச%ீகாழி (ந) தி>வ�$வ% நக% வா%3 :18 , 4.ச%ீகாழி 

(ந) ேந> காலன� வா%3 :18 , 5.ச%ீகாழி (ந) ப�னI%ெசCவ! ெத> வா%3 :18 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 வ�.�.ப�. உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள�  ேம�� 

ப�தி  , ெமய�� ேரா3 

ெத�பாதி ச%ீகாழி நகரா�சி

1.ச%ீகாழி (ந) ச�டநாத% காலன� வா%3 :18 , 2.ச%ீகாழி (ந) தி,FரMRத, 

நக% வா%3 :21 , 3.ச%ீகாழி (ந) � ப� ேரா3 வா%3 :21 , 4.ச%ீகாழி (ந) 

வ�.எ�.எ� நக% வா%3 :18 , 5.ச%ீகாழி (ந) அ>�நக% வா%3 :18 , 6.ச%ீகாழி 

(ந) வ�.ப�.சKக% நக% வா%3 :21 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

180 180 ெப�� ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள�  

ெத��பா%�த Q�ட அரKக! 

க��ட! ந3�ப�தி ெத�பாதி 

ச%ீகாழி - 609110

1.ச%ீகாழி (ந) ஆ%.ேக.� நக% வா%3 :21 , 2.ச%ீகாழி (ந) ச%வமான�ய ெத> 

வா%3 :21 , 3.ச%ீகாழி (ந) பKகளா�ள�� ேம�3�ெத> வா%3 :21 , 

4.ச%ீகாழி (ந) அகர தி>EேகாலEகா வா%3 :21 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ெப�� ெம�,E 

ேமCநிைல�ப�ள�  

ெத��பா%�த Q�ட அரKக! 

க��ட! கிழE�ப�தி 

ெத�பாதி ச%ீகாழி - 609111

1.ச%ீகாழி (ந) எ�.ஜி.ஓ.நக% வா%3 :21 , 2.ச%ீகாழி (ந) பாசியா� திடC 

வா%3 :21 , 3.ச%ீகாழி (ந) வ.உ.சி.நக% வா%3 :21 , 4.ச%ீகாழி (ந) ராஜூu 

நக% வா%3 :21 , 5.ச%ீகாழி (ந) ேந> நக% வா%3 :21 , 6.ச%ீகாழி (ந) சப, 

நக% வா%3 :21 , 7.ச%ீகாழி (ந) காமரா` நக% வா%3 :21 , 8.ச%ீகாழி (ந) 

மா>தி நக% வா%3 :21 , 9.ச%ீகாழி (ந) பா�ைபயாநக% வா%3 :21 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

பா%�த  க��ட! கிழE� 

ப�தி, ,ெச!மK�� (ஊ)

1.ெச!மK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3, சித!பரநC2%, 

சி�னவ��Fக�டள வா%3 1 , 2.ெச!மK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ேமல�ெத>,கீழெத>,ம�மத�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 3.ெச!மK�� 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� 

ெத��பா%�த க��ட! 

ேம��ப�தி , ,ெச!மK�� 

(ஊ)

1.ெச!மK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத>,காலண�ெத>,F�ெத> 

வா%3:1 , 2.ெச!மK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத>, வ�$வ%ெத> , 

வ�Cவராயந�த! , தாலிதி வா%3:2 , 3.ெச!மK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

க�ள%ெத> , அ!ேப�கா% காலண� , , வாH�யா�கள! வா%3:2 , 

4.ெச!மK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �ள�T% , ஏpப�டா, வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

184 184 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�   , 

,திCைலவ�டKக�

1.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

2.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) இர�ைட�ள! ெத> வா%3:1 , 

3.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிவ�ேகாவ�C ெத> வா%3:1 , 

4.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ம�மத�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

5.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அPயனா%ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

6.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பCேகா�ெத> வா%3:1 , 

7.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

8.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசC ெத> வா%3:1 , 

9.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ன�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

10.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �>க�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

11.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) இRதிரா காலன� வா%3:1 , 

12.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெதரசாெத> வா%3:1 , 

13.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எ!.ஜி.ஆ%. நக% வா%3:1 , 

14.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>�ேதாண�Fர! கீD�ெத> 

வா%3:2 , 15.திCைலவ�டKக� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>�ேதாண�Fர! 

ேமல�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

185 185 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

க��ட! , ,F���ைற

1.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெவ�ள�ப�ள! வா%3:1 , 2.F���ைற 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) Jச�ள! ெத> வா%3:1 , 3.F���ைற (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) F���ைற ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 4.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ம�மத�ேகாவ�C ெத> வா%3:1 , 5.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

வடE�ெத> வா%3:1 , 6.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சிவ�ேகாவ�C 

வா%3:1 , 7.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 

8.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம�ேகாவ�Cெமய��ேரா3 

வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

ப�தி க��ட!  ,  ,F���ைற

1.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�பாதிெத> வா%3:2 , 

2.F���ைற(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடபாதிெத> வா%3:2 , 3.F���ைற 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேதா�F�ெத> வா%3:2 , 4.F���ைற (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) மாRேதா�F�ெத> வா%3:2 , 5.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மHடப! கீழ�ெத> வா%3:2 , 6.F���ைற (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மHடப! 

ேமல�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

187 187 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

பா%�த, ந3 க��ட! ெத�� 

ப�தி தி>நக,

1.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேவதராஜFர! வா%3:2 , 2.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ேவதராசFர! ச%வமா�ய! வா%3:2 , 3.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) TH�கார� ேகாவ�C ெத> வா%3:2 , 4.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ேவதராசFர! ேமCபாதி வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

பா%�த, ந3 க��ட! 

வடE�ப�தி ,தி>நக,

1.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) Qன�க>!F வா%3:3 , 2.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) பeச� ெத> வா%3:3 , 3.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

iரபைனய� ெத> வா%3:3 , 4.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேகாவ�C 

ப��ைளெத> வா%3:3 , 5.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெபா�ன� ெத> 

வா%3:3 , 6.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாPகாKகைர ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 88 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1 2 3 4 5

189 189 அரM உயா்நிைல�ப�ள� 

ேம��பா%�த கிழE� 

க��ட! வடE� ப�தி , 

,தி>நக,

1.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாPEகாKகைரெத> வா%3:3,2 , 2.தி>நக, 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) காவC ேச�தி வா%3:1 , 3.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ச%வமான�ய ெத> வா%3:1 , 4.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:2 

வான�யK�ள ெத> , 5.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வாPகாKகைரெத> 

வா%3:2 , 6.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�Cெத> 

வா%3:2 , 7.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பா,ேவ�டெத> வா%3:1,2 , 

8.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) தைலயா, ெத> வா%3:2 , 9.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) பH3வ� ேச�தி வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

1 2 3 4 5

190 190 அரM உயா்நிைல�ப�ள� 

ேம��பா%�த கிழE� 

க��ட! ெத�� ப�தி ,  

,தி>நக,

1.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைர ெத> வா%3:3 , 2.தி>நக, 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) க!ப� தாள�ெத> வா%3:3 , 3.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ேம�3�ெத> வா%3:3 , 4.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

கீழமடவ�ளாக! வா%3:3 , 5.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��வ Iதி 

வா%3:4 , 6.தி>நக,(வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழவ Iதி வா%3:4 , 7.தி>நக, (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ெபாPயா�ளெத> வா%3:4 , 8.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

வடE�வ Iதி வா%3:4 , 9.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமலவ Iதி வா%3:4 , 

10.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE� மடவ�ளாக! வா%3:4 , 11.தி>நக, 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ச�னதி ெத> வா%3:4 , 12.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ெத�� மடவ�ளாக! வா%3:4 , 13.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:4 

ெத��வ Iதி வா%3:4 , 14.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:4 

பா,ேவ�ைட ெத> வா%3:4 , 15.தி>நக, (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சி�னெத> 

வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 90 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� கிழE� 

ப�தி, தி�ைட

1.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 , 2.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ப�ள�Qட�ெத> வா%3:1 , 3.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

க�ன�Eேகாவ�C ெத> வா%3:1 , 4.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ெத��ெத> (கி) வா%3:1 , 5.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைர 

ெத> (ெத) வா%3:1 , 6.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழசிவனா% வ�ளாக! 

வா%3:1 , 7.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�� ெத> (ேம) வா%3:1 , 

8.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமலசிவனா% வ�ளாக! வா%3:1 , 9.தி�ைட 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 10.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ந3�ெத> வா%3:1 , 11.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைரெத> (வ) 

வா%3:1 , 12.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம�ேகாவ�Cெத> 

வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

192 192 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ேம�� 

ப�தி,  ,தி�ைட

1.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா%ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 

2.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�டாரேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 3.தி�ைட 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 4.தி�ைட (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) காமா�சி நக% வா%3:1 , 5.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ஏ.எ�.எ� நக% வா%3:2 , 6.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �ளKகைர 

காலண� வா%3:2 , 7.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) �ளKகைர வா%3:2 , 

8.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:2 க�பக! நக% வா%3:2 , 9.தி�ைட 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ0�க ெவள� வா%3:2 , 10.தி�ைட (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) �ளKகைர(ேம��) வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ெத�� 

ப�தி க��ட! ேம�� ப�தி, 

ச�டநாதFர!

1.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கா�3நாயEக�ெத> வா%3 : 2 , 

2.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3ெத> வா%3 : 2 , 3.ச�டநாதFர! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆ�றKகைர�ெத> வா%3 : 2 , 4.ச�டநாதFர! (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) iரEகா3 ேமல�ெத> வா%3 : 2 , 5.ச�டநாதFர! (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) iரEகா3 கீழ�ெத> வா%3 : 2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ெத��பEக 

க��ட! கிழE� ப�தி , 

,ச�டநாதFர!

1.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ந�த!சி�ேத, வா%3 : 2 , 

2.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ.உ.சி.நக% வா%3 : 3 , 3.ச�டநாதFர! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) உ5சிேம3 வா%3 : 3 , 4.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ெசKகேம3 கீD வா%3 : 3 , 5.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ெசKகேம3 கீD வா%3 : 3 , 6.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�ழEகா3 

வா%3 : 3 , 7.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) gேவலி வா%3 : 3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ேம�� Fற 

க��ட! வடE� ப�தி  , 

,ச�டநாதFர!

1.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கணபதிநக% வா%3:1 , 2.ச�டநாதFர! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ அEரகார! வா%3:1 , 3.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 4.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

வடE�ெத> வா%3:1 , 5.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ச�ைடய�ப% 

வா%3:1 , 6.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:1 

சா!பசிவபாலாஜிநக% வா%3:1 , 7.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

சில!Fநக% வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

196 196 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� கிழE� 

Fறக��ட! ெத�� ப�தி , 

,ச�டநாதFர!

1.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> வா%3:1 , 2.ச�டநாதFர! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:1 ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 3.ச�டநாதFர! (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) வா%3:3 க!ப�நக% வா%3:3 , 4.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ேக.வ�.எ�.நக% வா%3:2 , 5.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

அHணாநக% வா%3:3 , 6.ச�டநாதFர! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

அ.ெப>மா�நக% வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ச%ீகாழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

பா%�த ேம��ப�தி , 

ெந!ேமலி

1.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெந!ேமலி ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

2.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அEரஹார! வா%3:1 , 3.ெந!ேமலி (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ெப,யா%ெத> வா%3:1 , 4.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ந3�ெத> வா%3:1 , 5.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:1 , 

6.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேகாடK�� ேமல�ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198 ச%ீகாழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

பா%�த கிழE� ப�தி , 

ெந!ேமலி

1.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேகாடK�� கீழ�ெத> வா%3:2 , 

2.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) F��ேப�ைட வா%3:2 , 3.ெந!ேமலி 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) த�தK��கீழ�ெத> வா%3:2 , 4.ெந!ேமலி (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) த�தK��ேமல�ெத> வா%3:2 , 5.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) அv% கீழ�ெத> வா%3:2 , 6.ெந!ேமலி (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அv% 

ேமல�ெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 அரM ஆதிதிராவ�ட நல 

ெதாடEக�ப�ள�   ேம�� 

பா%�த Fதிய க��ட!  , 

வரrE�� ம>தK�� (ஊ)

1.ம>தK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ ம>தK��) வா%3:1 , 2.ம>தK�� (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) கீழவரM�� வா%3:2 , 3.ம>தK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

�மாரந�த! வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

பா%�த வடE� பEக க��ட!, 

,ஆலeேச,

1.ம>தK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆலeேச, ெத��ெத> ஐேவலி வா%3:1 

, 2.ம>தK�� (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஆலeேச, வடE�ெத> வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 கைலமக� உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

ப�தி,  ெப>மKகல!

1.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப>மKகல! tவ Iர�HேடMவர% 

ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 2.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3�ெத> 

வா%3:1 , 3.ெப>மKகல! (ஊ) மRதகைர�ெத>, 

மா,ய!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

பா%�த ேம�� பEக க��ட!, 

 ஆதமKகல!

1.ெப>மKகல! (வ.கி.), ஆதமKகல! (ஊ) ஆதமKகல! வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 கைலமக� உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

ப�தி கிழE� பா%�த�   , 

,ெப>மKகல!

1.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

2.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE��ெத> வா%3:1 , 

3.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 4.ெப>மKகல! 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழெத> வா%3:2 , 5.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

க�ன�ேகாவ�C ெத> வா%3:2 , 6.ெப>மKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

வடE�ெவள� வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள�  கிழE� 

க��ட! வடE� பா%�த�   , 

,FKகd%

1.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) FKகd% ேமல�ெத> வா%3:4 , 

2.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மCnE�� கீழ�ெத>-ேமல�ெத> 

வா%3:4 , 3.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> ஆதிதிராவ�ட% 

வா%3:3 , 4.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> ஆதிதிராவ�ட% 

காலண� வா%3:3 , 5.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசC ெத> 

வா%3:3 , 6.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3:3 , 7.FKகd% 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� வடE� 

க��ட! கிழE� ப�தி 

ெத�� பா%�த�  , FKகd%

1.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மCn�� ��லி!ெத>-

மEக�த!மாெத> வா%3:4 , 2.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ�ஸ% ெத> 

வா%3:4 , 3.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) F��ெத>-ஜி�னாெத> வா%3:4 

, 4.FKகd% (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ப�டEகாC ெத> வா%3:4 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

206 206 சாீ்காழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

பா%�த ேம�� க��ட! 

வடE� ப�தி , FKகd%

1.FKகd%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ ேகாடK��) வா%3 :1 , 2.FKகd%  (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ேமலவரb�� வா%3 :1 , 3.FKகd%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

காடா�� ேமல�ெத> வா%3 :2 , 4.FKகd%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

காடா�� கீழ�ெத> வா%3 :2 , 5.FKகd%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) FKகd% 

கீழ�ெத> வா%3 :3 , 6.FKகd%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) FKகd% ந3�ெத> 

வா%3 :3 , 7.FKகd%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) FKகd% ப�ள�வாசCெத> 

ேமல�ெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 இ-ேசைவ ைமய! 

க�ேகாய�C - 609112

1.க�ேகாய�C  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெதாpT% ெப,ய ெத> வா%3: 1 , 

2.க�ேகாய�C  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெதாpT% ேதா�F� ெத> வா%3: 1 , 

3.க�ேகாய�C  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெதாpT% ஜிவா நக% வா%3: 1 , 

4.க�ேகாய�C  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3: 1 ெதாpT% ெர��யா% ெத> 

வா%3 1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 மகள�% Mயஉதவ� �p 

க��ட! வடE� பா%�த 

க�ேகாய�C - 609112

1.க�ேகாய�C  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ைதல!ைமFர! வா%32 , 2.க�ேகாய�C 

 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ேகாய�C ச�திர! வா%3 2 , 3.க�ேகாய�C  (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மாதா ேகாய�C ெத> வா%3 2 , 4.க�ேகாய�C  (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) க�ேகாய�C ெர��யா% ெத>  வா%3: 2 , 5.க�ேகாய�C  (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) உைடயா�ப�ள! வா%3 2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 அKக�வா� க��ட!  , 

,தி>�FKQ%

1.தி>�F�Q%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:1 , 2.தி>�F�Q%  

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ன�யாE�� சாைல வா%3:2 , 3.தி>�F�Q%  (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) மானாRதி>வாசC வா%3:3 , 4.தி>�F�Q%  (வ.கி.) ம�0! 

(ஊ) ந,�3E� உைடயா!ப�ள! வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஓ.எ�.ஜி.சி. ச�தாயE Qட! 

, ,தி>�FKQ%

1.தி>�F�Q%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> வா%3:1 , 2.தி>�F�Q%  

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) மாதாேகாய�Cெத> வா%3:2 , 3.தி>�F�Q%  (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ெப,யெத> வா%3:3 , 4.தி>�F�Q%  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ேகாவ�லா�ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

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

211 211 �.ஆ%.சி உதவ�ெப0! 

ந3நிைல�ப�ள� , 

,க�ன�யாE��

1.க�ன�யாE��  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேம�3�ெத> வா%3:1 , 

2.க�ன�யாE��  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெவ�ளாழெத> வா%3:1 , 

3.க�ன�யாE��  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காRதி ெத> வா%3:1 , 

4.க�ன�யாE��  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கைட�ெத> வா%3:1 , 

5.க�ன�யாE��  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத��ெத> வா%3:2 , 

6.க�ன�யாE��  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடE��ெத> வா%3:2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 கHண� உதவ�ெப0! 

�வEக�ப�ள� ெத�� பEக! 

Fதிய க��ட! ெத�� ப�தி, 

,கதிராமKகல!

1.கதிராமKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மய�லா3�ைற ெமய��ேரா3 , 

மிCல�ெத> வா%3:1 , 2.கதிராமKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

மRைதெவள�ெத> வா%3:1 , 3.கதிராமKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

கHண� ேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 கHண� உதவ�ெப0! 

�வEக�ப�ள� ெத�� பEக 

Fதிய க��ட! வடE� ப�தி,  

 ,கதிராமKகல!

1.கதிராமKகல! (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ!ைமய�ப� வா%3:2 , 

2.ெகாHட�T%  (வ.கி.), கதிராமKகல! (ஊ) ெகாHட�T% வா%3:3 , 

3.ெகாHட�T%  (வ.கி.), கதிராமKகல! (ஊ) கைலஞ% நக% , 

சRைதெவள� வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

214 214 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

நபா%3 Fதிய க��ட! அைற 

எH.2   , 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) காள�ய!ம� ேகாவ�C ெத> வா%3:15 , 

2.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) ெப,யெத> வா%3: 1 , 3.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) ேமCபாதி வா%3:15 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 அரM ேமCநிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி க��ட! அைற 

எH.32   , 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) காRதிநக% வா%3:14 , 2.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) ேதா�டமா�ய! வா%3:14 , 3.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

ேவட�ெத> வா%3:2 , 4.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) வ�ழEகா3 வா%3:1 , 

5.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) சாவ�ெத> வா%3:2 , 6.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) நய�னா% ேதா�F வா%3:2 , 7.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

அ�ட�ள! வா%3:2 , 8.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) நCலா�சாவ� 

வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

நபா%3 Fதிய க��ட! அைற 

எH.3   , 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) வடE� ரத வ Iதி வா%3:12 , 2.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) வடE� மடவ�ளாக! வா%3:12 , 3.ைவதI�வர� ேகாய�C 

(ேப) ெத�� மடவ�ளாக! வா%3:9 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

217 217 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

ெத�� ப�தி க��ட! அைற 

எH.31   , 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) கீழரத வ Iதி வா%3:4 , 2.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) ெவ�3E�ள அEரஹார! வா%3:4 , 3.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) கீழ�ெத> ெத�Fற! வா%3:4 , 4.ைவதI�வர� ேகாய�C 

(ேப) கKைக�ள�ெத> வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� வடE� 

ப�தி  Fதிய க��ட! ேம�� 

ப�தி , ெத�� பா%�த 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) ரய�ல�ேரா3 வா%3:7 , 2.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) க�ள% ெத> வா%3:8 , 3.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

வ�ளE� ேம�3Eகாலன� வா%3:6 , 4.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

வ�$வ% ெத> வா%3:6 , 5.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

க�$Eகைட�திடC வா%3:6 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� வடE� 

Fதிய க��ட! கிழE� ப�தி, 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) தியாகி �மர� சR� வா%3:10 , 

2.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) ஆHடா� ெத> வா%3:10 , 3.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) ெத��ெவள� வா%3:6 , 4.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

Mவாமி ச�னதி ெத> வா%3:11 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

220 220 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

க��ட! வடE� ப�தி 

கிழE� பா%�த�   , 

,ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) இRதிரா நக% வா%3:8 , 2.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) மய�லா3�ைற சாைல, FKகd% ேரா3 வா%3:5 , 

3.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) ேமலரத வ Iதி வா%3:13 , 4.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப வH�கார�ெத>) வா%3:8 , 5.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

தி>வா3�ைற மட�� ெத> வா%3:13 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

க��ட! ெத�� ப�தி 

கிழE� பா%�த�   , 

ைவ�தI�வர�ேகாய�C

1.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) ெசHபகவCலி அEராஹர! வா%3:9 , 

2.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) ெத�� ரத வ Iதி வா%3:5 , 3.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) வா%3:9 அ!ம� ச�னதி வா%3:9 , 4.ைவதI�வர� 

ேகாய�C (ேப) கீழ�ெத> வா%3:3 , 5.ைவதI�வர� ேகாய�C (ேப) 

ெநPE��ைப வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

222 222 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� 

Fதியக��ட! கிழE� ப�தி  , 

ெத�கி>�F எட�� வடபாதி

1.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கைரேம3 வா%3:4 , 

2.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி வா%3:4 , 

3.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடபாதி வா%3:4 , 

4.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஜIவாநக% வா%3:4 , 

5.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) பகவ�சிKநக% வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� Fதிய 

க��ட! ேம�� ப�தி  , 

ெத�கி>�F எட�� வடபாதி

1.எடE��வடபாதி-2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடபாதி காலன� வா%3:1 , 

2.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வடபாதி ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 

3.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காள� காவCFர! வா%3:3 , 

4.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�கி>�F வா%3:3 , 

5.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) சாRதF�T% வா%3:1 , 

6.எடE��வடபாதி-2  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழெவள� வா%3:1 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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224 224 அரM ஆதிதிராவ�ட% நல 

உய%நிைல�ப�ள� கிழE� 

ப�தி க��ட! வடE� ப�தி 

அைற , ெத�னலE�� 

காைரேம3

1.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காைரேம3 ெவ�ளாழ�ெத> வா%3:1 , 

2.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காைரேம3 ப��ைளரயா%ேகாவ�Cெத> 

வா%3:1 , 3.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) காைரேம3 ெமய��ேரா3 

வா%3:1 , 4.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வா%3:1 காைரேம3 

க�ன�Eேகாவ�Cெத> வா%3:1 , 5.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ப�ள�Qட�ெத> வா%3:1 , 6.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேதா�Fெத> 

வா%3:2 , 7.காைரேம3  (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மணCேம3 ெமய��ேரா3 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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225 225 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

க��ட!, ,ேமல5சாைல 

காைரேம3

1.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ேமல5சாைல ெப,ய�ெத> வா%3 :4 , 

2.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ைர�மிC ெத> வா%3 :4 , 3.காைரேம3 

(வ.கி.) ம�0! (ஊ) தி>வாலி ேரா3 வா%3 :4 , 4.காைரேம3 (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) ஆசா, ெத> வா%3 :4 , 5.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

நாைக ெமய��ேரா3-வடE� வா%3 :4 , 6.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) 

ப�ள�வாசC ெத> வா%3 :5 , 7.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ஜி�னா 

ெத> வா%3 :5 , 8.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) எ�.ப�.ேக. ெத> வா%3 

:5 , 9.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) நாைக ெமய��ேரா3 ெத�� வா%3 

:5 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  Fதிய 

க��ட! ேம�� ப�தி ெத�� 

பா%�த�  , ,ெத�னலE�� 

காைரேம3

1.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க�ன�Eேகாவ�Cெத> வா%3:3 , 

2.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�னலE�� வ�$வ�ெத> வா%3:3 , 

3.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெத�னலE�� கீழ�ெத> வா%3:3 , 

4.காைரேம3(வ.கி.) ம�0! (ஊ) ச%ீகாழி a நாக�ப��ண! ெமய��ேரா3 

வடE� வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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227 227 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� Fதிய 

க��ட! கிழE� ப�தி 

ெத�� பா%�த�  , 

ெத�னலE�� காைரேம3

1.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ைவ�தI�வர�ேகாவ�Cேரா3 வா%3:3 , 

2.காைரேம3 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) க>�� வா%3:6 , 3.காைரேம3 (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) அHண�ேகாவ�C ெத�கி>�F வா%3:7 , 4.காைரேம3 (வ.கி.) 

ம�0! (ஊ) கிளாவ% திடC வா%3:7 , 5.காைரேம3 (ஊ) ச%ீகாழி a 

நாக�ப��ண! ெமய��ேரா3 ெத�� வா%3:7 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  

ெத��பா%�த ேம��ப�தி 

க��ட! தி>வாலி - 609109

1.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகா�டக! வா%3 :1 , 2.தி>வாலி (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3 :1 , 3.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

கீDபாதி வா%3 :1 , 4.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3 :3 

, 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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229 229 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� வடE� 

க��ட! கிழE� ப�தி , 

,தி>வாலி

1.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமCபாதிெத> வா%3 :2 , 2.தி>வாலி 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) வ�$வ% ெத> வா%3 :2 , 3.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) திY%��ப! ஜIவாநக% வா%3 :2 , 4.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ேமCபாதி வா%3 :2 , 5.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) அqரஹார! வா%3 

:2 , 6.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம�ேகாவ�Cெத> வா%3 :2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  

ெத��பா%�த கிழE�ப�தி 

க��ட! தி>வாலி - 609109

1.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) திY%��ப! வா%3:3 , 2.தி>வாலி (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:3 , 3.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ெத�� ெத> வா%3:3 , 4.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ5சாைல 

ேமல�ெத> வா%3:4 , 5.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ5சாைல 

கீழ�ெத> வா%3:4 , 6.தி>வாலி (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�� ேதா�F 

வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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231 231 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

க��ட! , கீழச�டநாதFர!

1.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல காவள!பா� வா%3:2 , 

2.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேயாகி�வர! ேகாவ�Cெத> 

வா%3:2 , 3.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழச�டநாதFர!  வா%3:2 

, 4.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சி�த�கா�தி>�F ச�னதிெத> 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  வடE� 

க��ட! ேம�� ப�தி  , 

,கீழச�டநாதFர!

1.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சி�த�கா�தி>�F 

ெமய��ேரா3,காமராஜ%ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள�  ந3E 

க��ட! ேம�� ப�தி  , 

ெந!ேமலி கீழச�டநாதFர!

1.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE� நி!ேமலி வா%3:1 , 

2.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ந3�ெத>நி!ேமலி வா%3:1 , 

3.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) நாராயணFர! வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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234 234 ச%ீகாழி ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� வடE� 

க��ட! கிழE� பா%�த�  , 

ெந!ேமலி கீழச�டநாதFர!

1.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�� நி!ேமலி வா%3:1 , 

2.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) காவள!பா� காலன� வா%3:2 , 

3.கீழச�டநாதFர! (வ.கி) ம�0! (ஊ) �Eகாவ�ட! வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 t மNனா�சி உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

பா%�த� வடE� ப�தி , 

,ெந�ப�T%

1.ெந�ப�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலெந�ப�T% வடE�ெத> வா%3:1 , 

2.ெந�ப�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ள�யா!ப��ன! வா%3:2 , 

3.ெந�ப�T%(வ.கி) ம�0! (ஊ) �றவ-% வா%3:2 , 4.ெந�ப�T% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) தIb வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 t மNனா�சி உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

பா%�த� ெத�� ப�தி  , 

,ெந�ப�T%

1.ெந�ப�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழெந�ப�T% வா%3:1 , 2.ெந�ப�T% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலெந�ப�T% வா%3:1 , 3.ெந�ப�T% (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) ெத��ெத> வா%3:1 , 4.ெந�ப�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

அ�பாப��ைளேதா�F வா%3:3 , 5.ெந�ப�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) தIbெத> 

வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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237 237 அரM ஆதி திராவ�டா் 

ெதாடEக�ப�ள�  

ெத��பா%�த ேம��ப�தி 

ேம��ப�தி ,   

,ெத�னா!ப��ன!

1.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

2.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�C ெத> 

வா%3:1 , 3.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீD�ெத> வா%3:1 , 

4.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) அEஹார� ெத> வா%3:1 , 

5.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) தாமைரE�ள�ெத> வா%3:1 , 

6.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) காலன�ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 அரM ஆதி திராவ�டா் 

ெதாடEக�ப�ள�  

ெத��பா%�த ேம�கிC 

ந3�ப�தி, ெத�னா!ப��ன!

1.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE�ெவள� வா%3:2 , 

2.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாடசாைல�ெத> வா%3:2 , 

3.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3:1 , 

4.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:1 , 

5.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) யாதவாெத> வா%3:1 , 

6.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆ�ப�தி, ெத> வா%3:1 , 

7.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) நாk3�ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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239 239 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக க��ட! ெத�� 

ப�தி, ,ேகாணய!ப��ன! 

ெத�னா!ப��ன!

1.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா�தா!ப��ன! ேமல�ெத> 

வா%3:2 , 2.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா�தா!ப��ன! 

ந3�ெத> வா%3:2 , 3.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

மா�தா!ப��ன! கீழ�ெத> வா%3:2 , 4.ெத�னா!ப��ன!  (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) மா�தா!ப��ன! காலண�ெத> வா%3:2 , 

5.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாண�யா!ப��ன! 

ெமய��ேரா3 வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக வடE� 

க��ட!, ேகாணய!ப��ன! 

ெத�னா!ப��ன!

1.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாணயா!ப��ன! 

காலண�ெத> வா%3:3 , 2.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ேமலg%Eகைர மNனவ%ெத> வா%3:3 , 3.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) Mனாமி மNனவ% ��ய�>�F வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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241 241 அரM உய%நிைல�ப�ள�  

வடE� ப�தி க��ட! 

ேம�� பா%�த� , 

,ேகாணயா!ப��ன! 

ெத�னா!ப��ன!

1.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ gவ%Eகைர வா%3:4 , 

2.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:4 , 

3.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:4 , 

4.ெத�னா!ப��ன! (வ.கி) ம�0! (ஊ) Mனாமி ��ய�>�F வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ச%ீகாழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� 

ெத��பா%�த ந3 க��ட! , 

,மKைகமட!

1.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:2 , 

2.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) �ள�தி>�F வா%3:2 , 3.மKைகமட! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) எ!பாைவ வா%3:2,3 , 4.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) ��ள�ப�ட! வா%3:3 , 5.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

சித!பரநாதFர! வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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243 243 ச%ீகாழி  ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� கிழE� 

பா%�த ெத�� க��ட!  

ெத�� ப�தி ,  ,மKைகமட!

1.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) தி>நக,ேரா3 வா%3:1 , 2.மKைகமட! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) மKைகமட! வா%3:1 , 3.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) அHணாநக% வா%3:1 , 4.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) வ.உ.சி.நக% 

வா%3:1 , 5.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெந>eசிெகாCைல வா%3:1 , 

6.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாவ�லா�ெகாCைல வா%3:1 , 

7.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) �CைலயாமணEெகாCைல வா%3:1,2 , 

8.மKைகமட! (வ.கி) ம�0! (ஊ) காRதிநக% வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட! கிழE� 

ப�தி  , ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 1  (வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ZRெத> வா%3:1 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அEகிரகாரெத> வா%3:1 , 

3.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மணCெவள�ெத> வா%3:1 , 

4.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�ள�வாசC ெத> வா%3:1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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245 245 அரசின% உய%நிைல�ப�ள� 

ெத�� க��ட! ேம�� 

ப�தி, ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மRைதEகாரெத> வா%3:1 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெவ�டா� ெத> வா%3:1 , 

3.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) i,யபாைலெத> வா%3:2 , 

4.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா,ய!!ம� ேகாவ�Cெத> 

வா%3:1 , 5.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 

6.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமPய�ெத> வா%3:1 , 

7.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அCலிேம3 வா%3:1 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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246 246 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

க��ட! ேம�� பா%�த�, 

ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மRதகார�ெத> வா%3:1,2 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாவ�C ெத> வா%3:2 , 

3.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3:2 , 

4.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச�னதி ெத> வா%3:2 , 

5.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழேகாவ�C ெத> வா%3:2 , 

6.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச�ீ�யா� ெத> வா%3:2 , 

7.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அHணாநக% வா%3:2 , 

8.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாலா%�J வா%3:3 , 

9.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3:3 , 

10.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) உதயi,ய� நக% வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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247 247 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

ப�தி ெத�� க��ட! , 

ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வ�ள�ய!ைம நக% வா%3:3 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வ�ழEகா�டா�ெத> வா%3:3 , 

3.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெப,ய�ள! ெத> வா%3:3 , 

4.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வH��ெத> வா%3:3 , 

5.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) �.இ.எC.சி.ெத> வா%3:3 , 

6.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) பw5 ெத> வா%3:3 , 

7.ெப>Rேதா�ட! 1 (வ.கி) ம�0! (ஊ) சாவ�E��ப! வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� 

ந3Eக��ட! ெத�� ப�தி 

ேம�� பா%�த�,  

ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) மணCெவள��ெத> வா%3 : 1,2 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3 :2 , 

3.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ெப,யா% ெத> வா%3 :3 , 

4.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) அ!ேப�கா% நக% வா%3 :3 , 

5.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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249 249 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� வடE� 

ப�தி ந3Eக��ட! ேம�� 

பா%�த� , ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) F��ெத> வா%3 :3 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி.) ம�0! (ஊ) வ�ள�ய!ைம நக% வா%3 :3 , 

3.அகரெப>Rேதா�ட! (வ.கி), ெப>Rேதா�ட!  (ஊ) ேசாைலகிராம! 

வா%3 :5 , 4.அகரெப>Rேதா�ட! (வ.கி), ெப>Rேதா�ட!  (ஊ) 

ெமய��ேரா3 வா%3 :5 , 5.அகரெப>Rேதா�ட! (வ.கி), ெப>Rேதா�ட!  

(ஊ) M�ளா� ெத> வா%3 :5 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 நாராயணசாமி உதவ�ெப0! 

�வEக�ப�ள� கிழE� 

க��ட! ேம�� பா%�த� , 

,கைடEகா3 ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி) ம�0! (ஊ) நாயEக%��ப! வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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251 251 நாராயணசாமி உதவ�ெப0! 

�வEக�ப�ள� ெத�� 

க��ட! ெத�� பா%�த� , 

கைடEகா3 ெப>Rேதா�ட!

1.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கைடEகா3 வா%3:4 , 

2.ெப>Rேதா�ட! 2 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மட����ப! வா%3:4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அ>�மி� MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�C ெபHக� 

உய%நிைல�ப�ள� , வடFற 

க��ட! கிழE� அைற 

தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச!பாக�டைள வா%3 :1 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அPய�ப� நக% வா%3 :1 , 

3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE� ேதா�F வா%3 :1 , 

4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) க�பக! நக% வா%3 :1 , 

5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) �.எ!.எ�.நக% வா%3 :1 , 

6.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) சரேபாஜி அEரஹார! வா%3 :1 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253 அ>�மி�  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�C ெபHக� 

உய%நிைல�ப�ள�,  வடFற 

க��ட!  ேம�� அைற  

தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேம��>�F வா%3 :1 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அ!ேப�கா% நக% வா%3 :1 , 

3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மடவ�ளாக! வடE� வா%3 :1 , 

4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெவ�ள�ள! வா%3 :2 , 

5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ வ Iதி வா%3 :2 , 6.தி>ெவHகா3 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ேதர� வா%3 :2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 அ>�மி�  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�C ெபHக� 

உய%நிைல�ப�ள� , ேம�� 

Fற க��ட!  வட ப�தி  

தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE�வ Iதி வா%3 :2 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ மடவ�ளாக! வா%3 :2 , 

3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ ச�னதி வா%3 :2 , 

4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத��மடவ�ளாக! வா%3 :2 , 

5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழவ Iதி வா%3 :2 , 6.தி>ெவHகா3 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத��வ Iதி வா%3 :2 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

255 255 அ>�மி�  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�C ெபHக� 

உய%நிைல�ப�ள� ேம�� Fற 

, க��ட! ெத� ப�தி  

தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) காRதிநக% வா%3 :2 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேந>நக% வா%3 :2 , 3.தி>ெவHகா3 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ��ைதயா நக% வா%3 :2 , 4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) அHணா நக% வா%3 :2 , 5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

சாைலEகைர வா%3 :2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 அ>�மி�  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�C ெபHக� 

உய%நிைல�ப�ள� , ேமC Fற 

க��ட!  ந3�ப�தி  

தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடபாதி வா%3 : 4 , 2.தி>ெவHகா3 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி வா%3 :2,4 , 3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) ெகா�ய�ெத> வா%3 : 4 , 4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ஆரண�ய�ெத> வா%3 : 4 , 5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

பeசRதாKகி வா%3 : 4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 அ>�மி�  MேவதாரHய 

Mவாமி ேகாய�C ெபHக� 

உய%நிைல�ப�ள� , ெத�� 

பEக க��ட! ெத�� பா%�த  

 தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) தி>கா�3�ப�ள� வா%3 : 3 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) உEகைட வா%3 : 3 , 

3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�டெவள� வா%3 : 3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாடEக 

ப�ள� Fதிய க��ட! ேம�� 

ப�தி  , ,தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அ!ேப�கா% நக% வா%3 :1 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) த!ப�ரா�ேகா�ைட வா%3 :1 , 

3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) �5சி�ெத> வா%3 :1 , 

4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) க�ன�ேகாவ�C ெத> வா%3 :1 , 

5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ந3�ெத> வா%3 :1 , 

6.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஏ,Eகைரெத> வா%3 :1 , 

7.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத> வா%3 :1 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� வடE� 

க��ட! கிழE� பா%�த� , 

,தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) சாணா� திடC வா%3 :4 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE� ெத>  வா%3 :4 , 

3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) சி�னெப>Rேதா�ட! வா%3 :4 , 

4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�ள�Qட�ெத> வா%3 :4 , 

5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அPயனா% ேகாவ�Cெத>  வா%3 :4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

260 260 t ெமPகHட% உதவ�ெப0! 

ெதாடEக�ப�ள� கிழE� 

க��ட! வடE� அைற  , 

,தி>ெவHகா3

1.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) த!ப�ரா�ேகா�ைட வா%3: 1 , 

2.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�C ெத> வா%3: 2 

, 3.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலவ Iதி வா%3: 3 , 

4.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) அPயனா% ேகாவ�Cெத> வா%3: 3 , 

5.தி>ெவHகா3 (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெப,யா% நக% வா%3: 3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக ெத�� க��ட! 

வடE� ப�தி ேம�� 

பா%�த� ,  ,நாKQ%

1.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) நாராயணFர! வடE� வா%3:1 , 2.நாKQ% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) நாராயன�ெத> ெத�� வா%3:1 , 3.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 4.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

சாைல� ெத> வா%3:2 , 5.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) தி>ேமன�Qட! 

வா%3:2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

கிழE� பEக க��ட! ெத�� 

ப�தி ேம�� பா%�த� , 

,நாKQ%

1.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE� அEரஹார! வா%3:2 , 2.நாKQ% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE� ெத> வா%3:3 , 3.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ேம�3�ெத> வா%3:3 , 4.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) க!மாள�ெத> 

வா%3:3 , 5.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) கைட�ெத> வா%3:3 , 6.நாKQ% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெச!ெபா� ரKகநாத%ெத> வா%3:3 , 7.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாய�Cெத> வா%3:3 , 8.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) �தலியா% ெத> வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 அரசின% ேமCநிைல ப�ள� 

ந3 க��ட! ெத�� பா%�த� 

கிழE� ப�தி அைற எH.23,  

 ,நாKQ%

1.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) மாதா ேகாவ�Cெத> வா%3:7 , 2.நாKQ% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) க�ன� ேகாய�Cெத> வா%3:7 , 3.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�Cெத> வா%3:8 , 4.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) தரKக!பா� ெமய��ேரா3 வா%3:8 , 5.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) காRதிெத> வா%3:6 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 124 of 138



28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

264 264 அரசின% ேமCநிைல�ப�ள� 

ந3 க��ட! ெத�� பா%�த� 

ேம�� ப�தி அைற எH.24,   

,நாKQ%

1.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:6 , 2.நாKQ% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெவ�ளாழ�ெத> வா%3:5 , 3.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

கீழவ Iதி வா%3:5 , 4.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) சாவா� ேகாய�Cெத> 

வா%3:6 , 5.நாKQ% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஓைட�ெத> வா%3:6 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� வடE� 

பEக க��ட! கிழE� ப�தி  

, கா�தி>�F

1.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேத�தாE�� வா%3:3 , 2.கா�தி>�F 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) வடபாதி-ெத�பாதி வா%3:3 , 3.கா�தி>�F (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) அHணாநக% வா%3,3 , 4.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ந3�ெத> வா%3:3 , 5.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேகாய�Cெத>-

யாதவெத> வா%3:3 , 6.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி ெத> 

வா%3:3 , 7.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச!பாேனாைட வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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266 266 ஊரா�சி ஓ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� வடE� 

பEக Fதிய க��ட!  

ேமCப�தி,  ,கா�தி>�F

1.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE�அeசாமைன வா%3:1 , 

2.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடபாதி கீழ�ெத>-காலண�ெத> வா%3:1 

, 3.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 4.கா�தி>�F 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) வடபாதி ெவ�ளாள%ெத> வா%3:1 , 5.கா�தி>�F 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி ெத> வா%3:1 , 6.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) ேகாய�C ெத> வா%3:1 , 7.கா�தி>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ச!பாேனாைட வா%3:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�
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267 267 இR� உதவ�ெப0! 

�வEக�ப�ள� கிழE� ப�தி,  

,பாகசாைல

1.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) கHடமKகல!கீழ�ெத>  வா%3 : 1 , 

2.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) கHடமKகல! வடE�ெத> வா%3 : 1 , 

3.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) கHடமKகல! ேமல�ெத> வா%3 : 1 , 

4.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) கHடமKகல! ெத��ெத>  வா%3 : 1 , 

5.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) கHடமKகல!அEரஹார! வா%3 : 1 , 

6.பாகசாைல  (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாகசாைல அEரஹார! வா%3 : 1 , 

7.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாகசாைல ெமய��ேரா3 வா%3 : 1 , 

8.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாகசாைல கீழ�ெத> வா%3 : 1 , 

9.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாகசாைல தி>பாHa% வா%3 : 2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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268 268 இR� உதவ�ெப0! 

�வEக�ப�ள� ேமC பாக! , 

,பாகசாைல

1.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாகசாைல மாதாேகாவ�Cெத> வா%3 : 1 

, 2.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாகசாைல ெத��ெத> வா%3 : 2 , 

3.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெதாEகளாE�� வடE�ெத> வா%3 : 2 , 

4.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�C ெத> வா%3 : 2 , 

5.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடபாதி ெதாEகளாEெகா� வா%3 : 2 , 

6.பாகசாைல (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி ெதாEகளாEெகா� வா%3 : 2 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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269 269 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

ேம��பா%�த ெத�கிC 

ந3ப�தி, , 

ைவ�தியநாதFர!,ெகாHட�

T% (ஊ)

1.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) �>மானE�� வா%3 :1 , 

2.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அரசC��ப! வா%3 :1 , 

3.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ைவ�தியநாதFர! வா%3 :1 , 

4.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ைவ�தியநாதFர! BC வா%3 :1 , 

5.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) பHடாரஓைடப�ள! வா%3 :2,3 , 

6.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) பHடாரஓைட ேம3 வா%3 :3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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270 270 அரM உய%நிைல�ப�ள� 

ேம��பா%�த ெத�� ப�தி, , 

ைவ�தியநாதFர!,ெகாHட�

T% (ஊ)

1.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஓைலயா!F�T% வா%3 :2 , 

2.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�� பHடாரஓைட வா%3 :2 , 

3.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழெகாHட�T% வா%3 :3 , 

4.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமலEெகாHட�T% வா%3 :3 , 

5.ெகாHட�T% (வ.கி) ம�0! (ஊ) த%Eகா� வா%3 :3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
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271 271 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  Fதிய 

க��ட! ேம�� அைற 

ெத�� பா%�த� , 

,தி>ந�றிm% ந�த! (ஊ)

1.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) சி�னெத> வா%3: 1 , 2.ந�த! (வ.கி) மற0! 

(ஊ) காலண�ெத> வா%3: 1 , 3.ந�த!  (வ.கி) மற0! (ஊ) ேதா�Fெத> 

வா%3: 1 , 4.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) ெப,யெத> வா%3: 1 , 5.ந�த! 

(வ.கி) மற0! (ஊ) தி>ந�றிm% பHைணய�ெத> வா%3: 2 , 6.ந�த! 

(வ.கி) மற0! (ஊ) தி>ந�றிm% கீழெத> வா%3: 2 , 7.ந�த! (வ.கி) 

மற0! (ஊ) வடE�ெத> வா%3: 2 , 8.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) 

ேமல�ெத> வா%3: 2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�
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272 272 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� Fதிய 

க��ட! ெத�� பா%�த 

கிழE� அைற , ,தி>ந�றிm% 

ந�த! (ஊ

1.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) ந�த! ெமய��ேரா�3ெத> வா%3: 3 , 

2.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) ந�த! மாதாேகாவ�Cெத> வா%3: 3 , 3.ந�த! 

(வ.கி) மற0! (ஊ) ந�த! வடE�ெத> வா%3: 4 , 4.ந�த! (வ.கி) மற0! 

(ஊ) ந�த! கிழE�ெத> வா%3: 4 , 5.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) ந�த! 

ெத��ெத> வா%3: 4 , 6.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) ந�த! ேமலெத> 

வா%3: 4 , 7.ந�த! (வ.கி) மற0! (ஊ) ந�த! அHணாநக% வா%3: 4 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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273 273 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள�  பைழய 

க��ட! ேம�� ப�தி ெத�� 

பா%�த�  , ,ஆலேவலி

1.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! (ஊ) வடE�கீழ�ெத> வா%3 :1 , 2.ஆலேவலி  

(வ.கி) மற0! (ஊ) ேம�3�ெத> வடE� வா%3 :1 , 3.ஆலேவலி (வ.கி) 

மற0! (ஊ) ேம�3�ெத>-ேம�� வா%3 :1 , 4.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! 

(ஊ) கீழ�ெத> வா%3 :1 , 5.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! (ஊ) ப��ைளயா% 

ேகாய�C ெத> வா%3 :1 , 6.ஆலேவலி (வ.கி) மற0! (ஊ) காள�ய!ம� 

ேகாய�Cெத>-வடE� வா%3 :2 , 7.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! (ஊ) 

காள�ய!ம� ேகாய�Cெத>-கிழE� வா%3 :2 , 8.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! 

(ஊ) காள�ய!ம� ேகாய�Cெத>-ெத�� வா%3 :2 , 9.ஆலேவலி  (வ.கி) 

மற0! (ஊ) F��ெத> வா%3 :2 , 10.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! (ஊ) 

தி>வ�$வ% ெத> வா%3 :2 , 11.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! (ஊ) 

வாPEகாKகைர ெத> வா%3 :2 , 12.ஆலேவலி (வ.கி) மற0! (ஊ) 

இளயK��ப��ைளயா%ேகாய�Cெத> வா%3 :3 , 13.ஆலேவலி (வ.கி) 

மற0! (ஊ) இளயK�� ப��ைளயா% ேகாய�Cெத> வா%3 :3 , 

14.ஆலேவலி  (வ.கி) மற0! (ஊ) அைடEகலFர! வா%3 :3 , 15.ஆலேவலி  

(வ.கி) மற0! (ஊ) அைடEகலFர! ெமய��ேரா3 வா%3 :3 , 16.ஆலேவலி  

(வ.கி) மற0! (ஊ) இளயK�� ெமய��ேரா3 வா%3 :3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�
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274 274 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� 

பா%�த வடE�ப�தி Fதிய 

க��ட! ேசமKகல!-609304

1.ேசமKகல! (வ.கி) மற0! (ஊ) எ>மC ெந3RதிடC ேமலெத>, 

ேந>நக% வா%3:1 , 2.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) வாKகC எ>மC 

பைழயெத> வா%3 : 1 , 3.ேசமKகல! (வ.கி) மற0! (ஊ) F��ேப�ைட , 

கHடமKகல! ெத> வா%3 : 1 , 4.ேசமKகல! (வ.கி) மற0! (ஊ) 

Q�T% ேமலெத> வா%3 : 1 , 5.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) 

ேம�3ெத>  Qன�ெத> ெத��ெத> காமராஜ% நகர வா%3 : 2 , 

6.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) ெப,யஅEரகார! வா%3 : 3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம��ப�தி 

பா%�த ெத��ப�தி Fதிய 

க��ட! ேசமKகல!-609118

1.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) Q�T% ெப,யெத> நRதனா% காலண� 

ஆ�றKகைரெத> வா%3 : 2 , 2.ேசமKகல! (வ.கி) மற0! (ஊ) 

வடE�ெத> காலண� வா%3 : 3 , 3.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) 

வடE�ெத> வா%3 : 3 , 4.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) கீழெத> , 

சRநதிெத> வா%3 : 3 , 5.ேசமKகல!  (வ.கி) மற0! (ஊ) ேசமKகல! 

ஆ�றKகைரெத>  சி�னஅEரகார! வா%3 : 3 , 6.ேசமKகல!  (வ.கி) 

மற0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�Cெத> வா%3 : 3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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276 276 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� கிழE� 

பEக ெத�� க��ட! கிழE� 

ப�தி   , அCலிவ�ளாக! 

ெச!பதன�>�F (ஊ)

1.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�பாதி வா%3 :1 , 2.ெச!பதன�>�F 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) �>g%�திFர! வா%3:2 , 3.ெச!பதன�>�F (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ைநன�Fர! வா%3:2 , 4.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ேதா�F�ெத> வா%3:3 , 5.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 

வா%3:3 , 6.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாவ�C ெத> 

வா%3:4 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள�  ெத�� 

க��ட!, ,அCலிவ�ளாக! 

ெச!பதன�>�F (ஊ)

1.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடE��ெத> வா%3:4 , 

2.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத���ெத> வா%3:4 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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278 278 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ேம�� 

ப�தி வடE� க��ட!   , 

அCலிவ�ளாக!

1.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) அCலிவ�லாக! வா%3 :3 , 

2.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா,ய!மா� ேகாவ�C ெத> வா%3 

:3 , 3.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) காள�ய!ம�ேகாவ�C ெத> 

வா%3 :3 , 4.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) அCலிவ�ளாக! 

ேமல�ெத> வா%3 :3 , 5.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 

வா%3 :3 , 6.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) அEரஹார! வா%3 :3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� கிழE�பEக 

ெத�� க��ட! ேம�� 

ப�தி, அCலிவ�ளாக!

1.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ராம%ேகாவ�Cெத> வா%3 :4 , 

2.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப��ைளயா% ேகாய�C ெத> வா%3 :4 

, 3.ெச!பதன�>�F (வ.கி) ம�0! (ஊ) அCலிவ�ளாக! கீழ� ெத> வா%3 

:3 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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280 280 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  வடFற 

க��ட�தி� ேம��ப�தி, 

இராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) �5சி�பாைளய! ேகாய�Cெத> வா%3 

:1 , 2.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) பா%�த�ப�ள� வா%3 :1 , 

3.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ� ெத> வா%3 :1 , 4.ராதாநC2% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) Jசா,�ெத> வா%3 :1 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  ேம�� 

க��ட! வடE� ப�தி 

கிழE� பா%�த�  , 

இராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல� ெத> வா%3 :1 , 2.ராதாநC2% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) இைலய�� Qட! வா%3 :1 , 3.ராதாநC2% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) பeசாய�� ேபா%3ெத> வா%3 :1 , 4.ராதாநC2% (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) காலண��ெத> வா%3 :1 , 5.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

காள�ய!ம� ேகாய�Cெத> வா%3 :1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� 

அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள�  வடE� 

பEக க��ட! கிழE� அைற, 

இராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச�னாேனாைட வா%3 :1 , 

2.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) அHணாநக% வா%3 :2 , 3.ராதாநC2% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) F��ெத> வா%3 :2 , 4.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

தாச%பாைளய! வா%3 :2 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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283 283 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ேம�� பEக 

க��ட! ெத�� ப�தி , 

கிழE� பா%�த 

,இராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) க�ன�ேகாய�C ெத> வா%3 :2 , 

2.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) வடப�ராகாச! ெத> வா%3 :2 , 

3.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப�ரகாச! ெத> வா%3 :3 , 

4.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�� ெத> வா%3 :3 , 5.ராதாநC2% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ம�மத� ேகாய�Cெத> வா%3 :3 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� 

ெத��பா%�த கிழE� 

க��ட! ேம��ப�தி, 

,இராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ப��ைளைய%ேகாவ�Cெத> வா%3 :3 , 

2.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) மா,ய!ம� ேகாவ�C ெத> வா%3 :3 , 

3.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ராதாநC2% வா%3 :3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ெதாடEக�ப�ள� ெத�� 

க��ட! கிழE� ப�தி 

வடE� பா%�த�  , 

,ஆலKகா3 இராதாநC2%

1.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழ�ெத>(ஆலKகா3) வா%3 :4 , 

2.ராதாநC2% (வ.கி) ம�0! (ஊ) ஆலKகா3 வா%3 :4 , 3.ராதாநC2% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல� ெத> (ஆலKகா3) வா%3 :4 , 4.ராதாநC2% 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) வ�$வ� ேதா�F வா%3 :4 , 99.அயCநா3 வாD 

வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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286 286 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ந3க��ட! 

வடE� அைற   , 

மண�Eகிராம!

1.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) பாFஜிநக% வா%3:1 , 2.மண�Eகிராம! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ேச�பRேதா�ட! வா%3:1 , 3.மண�Eகிராம! (வ.கி) 

ம�0! (ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:1 , 4.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

வடமண�Eகிராம! வா%3:1 , 5.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

ப�ள�வாசC ெத> வா%3:1 , 99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 

வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� ந3க��ட! 

ேம�� பா%�த ெத�� அைற, 

மண�Eகிராம!

1.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) சாைலEகார ெத> வா%3:1 , 

2.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�மண�Eகிராம! வா%3:3 , 

3.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச!பாக�டைள வா%3:3 , 

4.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) கீழமண�Eகிராம! வா%3:3 , 

99.அயCநா3 வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28   ��ி�����	 ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
160   
����� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288 ஊரா�சி ஒ�றிய 

ந3நிைல�ப�ள� வடFற! 

கீDப�தி , மண�Eகிராம!

1.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) த5Mெத> வா%3:2 , 2.மண�Eகிராம! 

(வ.கி) ம�0! (ஊ) ேமல�ெத> வா%3:2 , 3.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! 

(ஊ) ெமய��ேரா3 வா%3:2 , 4.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) 

கீழ�ெத> வா%3:2 , 5.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ச!பாக�டைள 

வா%3:2 , 6.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) ெத�� வ Iதி வா%3:3 , 

7.மண�Eகிராம! (வ.கி) ம�0! (ஊ) Jசா, ெத> வா%3:3 , 99.அயCநா3 

வாD வாEகாள%க� அயCநா3 வாD வாEகாள%க�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 16/11/2020 ப�ரவ I� ப�. நாய% , இ.ஆ.ப.,
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