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2/ ‘ேத�%க� வ& ம'தைன உ& திய+கிேய கிட,தைத! 

க&’ இ�பாட� வ.க� இட�ெப01�ள ��?!

வ�ேவக சி�தாமண� !

3/ வ40� உவைமயாக 5ற�ப�&�ள பழ� எ'?!

நாவ� பழ�!

4/ வ�ேவக சி,தாமண� �லி� ஆசி.ய� யா�? !

ஆசி�ய� ெபய� அறிய�படவ��ைல  

5/  வ�ேவக சி,தாமண� �லவ� பலரா� ெதா�!க�ப�ட 

______________� ெதா���!

பா$கள&� !

6/ ‘வா<ைம=� அற�� ப�ற� 'ய�கைள=� வைம=� 

தியாக�� இைண த?�’ இ�பாட� வ.க� இட� ெப01�ள �� 

எ'? அ,�லி� ஆசி.ய� யா�?!

கா�தி 'ராண�, அசலா�ப�ைக அ�ைமயா�!

7/ அசலா�ப�ைக அ�ைமயா� ப�ற,த ஊ� ?!

தி*+வன-தி.� அ/கி� உ�ள இர�டைன!

8/ அசலா�ப�ைக அ�ைமயா� இய0றிய ��க� யாைவ?!

கா�தி 'ராண� , �ழ�ைதக� 2வாமி பதிக� , 

ஆ-தி34+ெவ*பா , திலக� 'ராண� .!
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9/ அசலா�ப�ைக அ�ைமயாைர இ!கால ஔைவயா� என 

பாரா�4யவ� யா�?!

தி/.வ�.க !

:/ அசலா�ப�ைக அ�ைமயா� பல கால� ____________எ�B� 

இட தி� வா
,தா� .!

தி/�பதி�6லி7� (கட9�)!

21/ அசலா�ப�ைக அ�ைமயா� வடC.� இ�,தேபா' இய0றிய 

�� எ'? அ,�� எ தைன பாட�கைள ெகாட'.!

இராமலி;க 2வாமி பதிக�, 51:!!

22/ ப�. ' எ�'க .தா<ைமய� ப�றைன-!!

தா<ைம + அ�ப�� +தைன !

23/ பாரததா< பாட�க� எ,த �லி�,' எ&!க�ப�ட'?!

கா�தி 'ராண�!

24/ கா,தி�ராண� �லி� உ�ள பாட�களD� எண�!ைக ? யாைர 

பா�&ைட தைலவனாக ெகா& பாட�ப�ட'.?!

3145, மகா-மா கா�தி  

25/ ‘உட�பா� அழிய�� உய�ரா� அழிவ� ‘ இ�பாட� வ.க� 

இட�ெப01�ள �� எ'? அ,�லி� ஆசி.ய� யா�?!

தி/ம�திர� , தி/>ல�!
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26/ ைசவ  தி��ைறகைள ______ தி��ைற தி�ம,திர�.!

ப-தாவ? !

27/ தி�ம,திர தி� இட� ெப01�ள �க
 ெப0ற வாசக�?!

‘ ஒ�ேற �ல� ஒ/வேன ேதவ� ‘!

28/ தி�ம,திர தி� சிற�� ெபய� ? எ தைன பாட�கைள! 

ெகாட'?!

தமிB >வாய�ர� , 3௦௦௦!

29/ தி�Eல� வா
,த கால� ?!

ஐ�தா� F.றா*+� ப�.ப�தி !

2:/ கா�Fடா4�  ேஜாச� ெபFகி யா�ைடய இய0ெபய�?!

வ GரமாHன&வ� !

31/ ‘�ைக ெச< ேமனD த�வ� � தி�ட  இ�பாட� வ.க� 

இட�ெப01�ள ��?அ,�லி� ஆசி.ய� யா�?இ�பாட� 

வ.க� இட� ெப01�ள படல�?!

ேத�பாவண�, வ GரமாHன&வ�, மகவ/� !

32/ கா�Fடா4�  ேஜாச� ெபFகி ெப0ேறா� யா� ? ப�ற,த 

நா&?!

ெகா*ட� ேபாெபIகி – எலிசெப- , இ-தாலி !
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33/ வ ?ரமா�னDவ� அறி,த ெமாழிக� யாைவ ? இவ� இய0றிய 

��க� ?!

அறி�த ெமாழிக� !

இ-தாலிய� , இல-தG� , கிேர$க� , எப�ேரய� , தமிB , 

ெதL;� , ச�Iகி/த�!

இய.றிய F�க� :!

ஞாேனாபேதச� , பரமா�-த �/ கைத , தி/$காவ9� 

கல�பக� ,ெதா�N� வ�ள$க� , கி-ேதா�ய�மா� 

அ�மைன!

34/ வ ?ரமா�னDவ� வா
,த கால�?!

19/22/2791.!15/13/2858!

35/ ேத�பாவண� ப�. ' எ�'க?!

1.ேத�பா+அண� – வாடாத மாைல!

2. ேத�+பா+அண�- ேத� ேபா�ற இன&ய பாட�க�  

36/ ேத�பாவண� �லி� பா�&ைட தைலவ� யா�?!

4ைசய�ப�( இேய2 ெப/மாள&� வள��' த�ைத)!

37/ ‘கிறி 'வ கைல களJசிய�’ என அைழ!கப&� �� எ'?!

ேத�பாவண�!
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38/ ேத�பாவண�  3 காட+க�  36 படல+க� 3615 பாட�க� 

உ�ளன.!

39/ ‘தா'� ேசாைல ேதா1� சபக கா&ேதா1� ‘ இ�பாட� இட� 

ெப01�ள �� ? இ�பாட� இட�ெப01�ள காட� ? 

இ�பாடலி� ஆசி.ய� யா�?!

க�பராமாயண� , பால கா*ட� , க�ப� !

3:/  ெசா0ெபா��!

2/ தா' – மகர�த�!

3/ ேபா'- மல�!

4/ ெபா<ைக-�ள�!

5/ Oக�- கHக� !

41/ இராமாயண ைத வட ெமாழிய�� இய0றியவ� யா�?!

வா�மQகி!

42/ க�ப� இராமாயண தி0� இ�ட ெபய�? இ,�� _______________ 

என வழ+க�ப&கிற'?!

இராமவதார� , வழிF� !

43/ கைத மா,த.� வடPெசா0கைள ெதா�கா�ப�ய ெநறி�ப4 

தமி
�ப& திய ெப�ைம!�.யவ�. யா�?!

க�ப�!
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44/ க�பஇராமயண தி� இட� ெப01�ள காட+க� யாைவ?!

1.பால கா*ட� , 2.அேயா-திய கா*ட� , 3. ஆரண�ய 

கா*ட� !

5/!கி�கி�த கா*ட� 5. 2�தர கா*ட� 6. U-த கா*ட�  

!

45/ க�ப� வா
,த கால� ? இவ� இய0றிய ��க�?!

ப�ன&ெர*டா� F.றா*V, சடேகாபர�தாதி ,ஏெர�ப? 

சிைலஎ�ப?, சரIவதி அ�தாதி , தி/$ைக வழ$க�.  !

46/ ‘ேபாவ�த
 ெபா<ைக ேதா1� �'மண  தட+க� ேதா1� ‘ 

இ�பாட� வ.களD� இட� ெப01�ள நதி?!

சரU நதி (உ-திரப�ேரேதச� )!

47/ ‘ ந?லவா� மைற!�� ஆ�தா� ஒ0ைற!க� ெந4ய ப,த� ‘ – 

இ�பாட� வ.க� இட� ெப01�ள ��? இ,�லி� ஆசி.ய� 

யா�?!

அழகி� சி��' , பாரதிதாச� !

48/ பாரதிதாசனD� இய0�ெபய� ? இவ� வா
,த கால� ?!

2�'ர-தின தாச� , 3:/15/29:2.32/15/2:75!

49/ த,ைத ெப.யா.� ப� தறிR சி,தைனகைள கவ�ைத வ4வ�� 

த,தவ� யா�?!

பாரதிதாச�  
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4:/ பாரதிதாச� இய0றிய ��க�?!

பா*+ய� ப�2 , �V�ப வ�ள$� ,  இ/*ட வ GV , அழகி� 

சி��' , க*ணகி 'ர�சி கா�ப�ய� , �றிXசி- தி�V , 

தமிழிய$க� !

51/ ெசா0க� ெதாடரா�� ேபா' இ� ெசா0!கS!கிைடேய 

ேவ01ைம, வ�ைன , உவைம �தலியவ01� ஏேதB� ஒ�1 

மைற,' வ�வ' _________________!

ெதாைக நிைல !

52/ ெதாைகநிைல எ தைன வைக�ப&�? அைவ யாைவ?!

ெதாைக நிைல ஆY வைக�பV�!

2/ ேவ.Yைம ெதாைக!

3/ வ�ைன-ெதாைக !

4/ ப*' ெதாைக!

5/ உ�ைம  ெதாைக!

6/ உவைம-ெதாைக!

7/ அ�ெமாழி- ெதாைக !

53/ இ�ெசா0!கS!கிைடேய ேவ01ைம உ�� மைற,' வ�வ' 

________________!

ேவ.Yைம ெதாைக!
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54/ கீ
!கடவ01� ேவ01ைம ெதாைகைய எ�'க.!

2/ பா� ப�கினா� – (பா� +ஐ+ப/கினா� )இர*டா� 

ேவ.Yைம ெதாைக !

3/ தைல வண+கினா� –(தைல + ஆ�+ வழ;கினா�) 

>�றா� ேவ.Yைம ெதாைக!

4/ ேவல� மக�- (ேவல� +�+மக� ) >�றா� ேவ.Yைம 

ெதாைக !

5/ ஊ� ந?+கினா� – (ஊ� +இ�+நG;கினா� ) ஐ�தா� 

ேவ.Yைம ெதாைக!

6/ ெச+��&வ� ச�ைட- (ெச;��Vவ� +அ? +ச�ைட ) 

ஆறா� ேவ.Yைம ெதாைக !

7/ �ைக��லி- (�ைக +க* +'லி ) ஏழா� ேவ.Yைம ெதாைக !

55/ கால+கா�&� இைடநிைல=� ெபயெரPச வ��தி=� மைற,' 

வ�� ெபயெரPச�____________!

வ�ைன-ெதாைக !

56/ ஆகிய , ஆன எ�B� ப� உ��கS� ‘ைம’ வ��தி=� 

ெதா!கி வ�வ'_______!

ப*'-ெதாைக!
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57/ சிற�� ெபய� ம01� ெபா'�ெபய� (எ.கா: ம�லிைக O) 

இர&!�� இைடய�� ஆகிய எ�B� உ�� மைற,' 

வ�வ'__________என�ப&�.!

இ/ெபயெரா�V  ப*'-ெதாைக!

58/ கப�லபரண� – இைடய�Z� இ1திய�Z� உ� எ�B� மைற,' 

வ,' ெபா�� த�வ'___________!

உ�ைம-ெதாைக !

59/ ேவ01ைம ,வ�ைன , ப� , உ�ைம, ஆகிய ,ெதாைகநிைல 

ெதாட�கS� �ற ேத அ�லாத சில ெமாழிக� ெதா!கி நி�1 

ெபா��த�வ'___________________!

அ�ெமாழி-ெதாைக !

5:/ கீ
கடவ01� ெதாைகநிைல ெதாட�கைள எ�'க.!

1.பா� ப�கினா�- ேவ.Yைம ெதாைக !

2.ஆ&ெகா4, பா<�லி, அைலகட�- வ�ைன-ெதாைக!

3.ெவண�லR ,ச'ர!க�, இ�\ைவ- ப*'-ெதாைக!

   5/!ம�லிைக O- இ/ெபயெரா�V ப*'-ெதாைக!

6 கப�லபரண�- உ�ைம-ெதாைக !

7 . கய�வ�ழி வ,தா�- அ�ெமாழி-ெதாைக  
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61/ ஒ� ெதாட.� இ�ெசா0க� அைம,' இர40�� இைடய�� 

ெசா�ேலா உ�ேபா மைறயா' ெபா�� உண� 'வ' 

____________!

ெதாகா நிைல !

62/ ெதாகாநிைல ெதாட� எ தைன வைக�ப&� அைவ யாைவ?!

ெதாகா நிைல ெதாட�க� ஒ�ப? வைக�பV�!

2/ எ�வா< ெதாட�!

3/ வ�ள&-ெதாட�!

4/ வ�ைனH.Y ெதாட�!

5/ ெபயெர3ச ெதாட� !

6/ வ�ைனெய3ச ெதாட�!

7/ ேவ.Yைம ெதாகா நிைல!

8/ இைட3 ெசா.ெறாட� !

9/ உ�3ெசா.ெறாட� !

:/ அV$�- ெதாட�!

63/ கீ
கடவ01�  ெதாகாநிைல ெதாட�கைள எ�'க!

1.கப�ல� வ,தா� – எ�வா< ெதாட� !

2.கதிரவா வா- வ�ள&-ெதாட� !

3.கேட� சீைதைய – வ�ைனH.Y ெதாட� !
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5/வ��,த மர�. ெபயெர3ச ெதாட� !

6/வ,' ேபானா� – வ�ைனெய3ச ெதாட� !

7/!வ ?�ைட க�4னா� – ேவ.Yைம ெதாகா நிைல !

8/!ம0ெறா�1. உ�3ெசா.ெறாட� !

9/!வா
க வா
க வா
க – அV$� ெதாட�!

:/!கல கல – இர�ைட கிளவ�!

64/ வ�ைரR ,ெவ�ளD , அPச� , அவல� , ஆகிய ெபா��கைள 

காரணமாக வ�வ'________________!

இர�ைட கிளவ�!

65/ ஒ� ெபா�� த�ைன �றி!காம� த�ேனா& ெதாட��ைடய 

ேவெறா� ெபா�S!� ஆகி வ�வ' _________!

ஆ�ெபய� !

66/ ஆ�ெபய� எ தைன வைக�ப&�?!

பதினா1!

67/ சிைன!� (உ���!�) ஆகி வ�வ'________ என�ப&�!

Hதலா� ெபய� (அ) ெபா/ளா� ெபய� !

68/ கீ
!கடவ01� ஆ�ெபயைர எ�'க!

1.ம�லிைக ]4னா�- ெபா/ளா� ெபய� !

2.O4�ப�ளD ெவ0றி ெப0ற'- இடவா� ெபய� !
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3.திச�ப� O ]4னா�- காலவா� ெபய� !

5/ெவ0றிைல ந�டா�- சிைனயா�ெபய� !

5.ெபா+கZ!� �� வ ?�& \வ�கS!�!

ெவ�ைள அ4�பா�- ப*'பா� ெபய� !

6.ெபா+க�- ெதாழிலா� ெபய� !

69/ எ�வா< வ�ைன�01 , ெபய�Pெசா� , வ�ைனPெசா� 

ஆகியவ01� ஒ�ைற பயனDைலயா<ெகா& �4வ' 

_______________ ேவ01ைம.!

எ�வா< ேவ.Yைம !

6:/ �த� ேவ01ைம!� உ/' இ�ைல!

71/ ஒ� ெபய�Pெசா�லி� ெபா�ைள ெச<ய�ப&ெபா�ளாக  

ேவ1ப& 'வ' ______________என�ப&�.!

ெச<ய�பV ெபா/� ேவ.Yைம (அ)இர*டா� ேவ.Yைம !

72/ இரடா� ேவ01ைமய�� ம0ெறா� ெபய� யா'?!

ெச<யப�V ெபா/� ேவ.Yைம !

73/ இரடா� ேவ01ைம உ��__________!

ஐ!

74/ த�ைமேய0ற ெபய��ெபா�ைள! க�வ� , க� தா , 

உடனDக
Pசி� ெபா�ளாகேவ1�ப& 'வ'_______________!
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>�றா� ேவ.Yைம !

75/ E�றா� ேவ01ைமய�� உ��க�__________!

ஆ� ,ஆ�,ஓV ,ஒV, உட� !

76/ E�றா� ேவ01ைமய�� ெசா�Z��க�_______________!

ெகா*V , உட� !

77/ ெகாைட,பைக,ந��,தகR , அ'வாத� , ெபா��& , �ைற 

,எ�ைல என�பலெபா��களD� வ�வ'__________!

நா�கா� ேவ.Yைம !

78/ நா�கா� ேவ01ைம உ��______!

� !

79/ நா�கா� ேவ01ைம உ�ப�� ெசா�Z��க� ___________!

ெபா/�V , நிமி-த� !

7:/ ந?+க�,ஒ�� ,எ�ைல , ஏ'� ெபா�ளாக ேவ1ப& 'வ' 

_______________!

ஐ�தா� ேவ.Yைம !

81/ ஐ,தா� ேவ01ைம உ��க� _________ !

இ� ,இ� !

82/ ேவ01ைமய�� ெசா�Z��க� ___________________!

இ/�? ,நி�Y , வ�ட$ கா�+L� !
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83/ கிழைம (உ.ைம) ெபா��களD� வ�வ'________________!

ஆறா� ேவ.Yைம !

84/ ஆறா� ேவ01ைமய�� ெசா�Z��க�________________!

உைடய !

85/ ‘இ�’ இட�ெபா�ளD� வ�வ'_______________!

ஏழா� ேவ.Yைம !

86/ ஏழா� ேவ01ைமய�� உ��க�_______________!

க* , கா� , ேம� ,கீேழ, இட� ,இ� !

87/ பட�!ைக ெபயைர ��னDைல ெபயரா!கி அைழ!க எ,த 

ேவ01ைம பய�ப&கிற'?!

வ�ள&ேவ.Yைம !

88/ ேவZநாPசியா� ப�ற,த ஆ& ? ேவZநாPசியா.� ெப0ேறா� 

யா�?!

கி.ப� .173௦ ெச�லH-? ேச?பதி – ச$க�தி H-தா-தா� !

89/ ேவZநாPசியா� யாைர மண,' ெகாடா�?!

சிவக;ைக ம�ன� H-?வVகநாத�!

8:/ ஆ+கிேலய� சிவக+ைக ம_' பைடெய& த ஆ&?!

கி.ப�.1772!

91/ ேவZநாPசியா�!� உதவ�ய ேவC� ம�ன� யா�?!
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ஐத� அலி!

92/ கடC� அJசைலஅ�மா� ப�ற,த ஆ&?!

கி.ப� .1791!

93/  கடC� அJசைலஅ�மா� எ�ேபா' தன' ெபா' 

வா
!ைகைய ெதாட+கினா�?!

கி.ப�.1921-கா�திய+க� ஒ-?ைழயாைம இய$க-ைத 

ெதாட;கிய ேபா? 

94/ அJசைலய�மாளD�  மகளD0� கா,திய4க� ைவ த ெபய�?!

_லாவதி ( இய.ெபய� :அ�மா$க*` )!

95/ கா,திய4க� அJசைலய�மாைள எaவா1 அைழ தா�?!

ெத�னா�+� ஜா�சி ராண� !

96/ அ��ஜ த�மா� ப�ற,த ஆ&?!

கி.ப� 29::!சனவ� தி;க� எ�டா� நா�  

97/ ைவ.� ேகாைதநாயகி அ�மா�, �!�மண� லbமி 

�தலியவ�கSட� ந�� ெகா& ெபண4ைம!� எதிராக 

�ர� ெகா& தவ�?!

அ�'ஜ-த�ம�!

98/ கா,திய4களா� த 'எ&!க�ப�ட மக� யா�?!

அ�'ஜ-த�மா�!
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99/ அ��ஜ த�மா� தம' எ�ப' ஆ&க� நிைனவாக 

___________________�ைல எ�தினா�!

நா� க*ட பாரத� !

9:/ அ��ஜ த�மா� ப மc வ��' ெப0ற ஆ&?!

:1/ ேபP\ வழ!�            - எ� ' வழ!�!

2/ ேகா� '   - ேகா-?!

3/ \வ0றி�   - 2வ�� !

4/ நா�க�    - நா�க�!

5/ மனதி�    - மன-தி� !

6/ பத�ட�    - பத.ற�!

7/ சிலR    - ெசல� !

8/ அ�காைமய��   – அ/கி� !

:2/ ப�ைழ                     -  ச.!

2/ ஓ� மாவ�ட�   – ஒ/ மாவ�ட� !

3/ ஒ� அைமPச�  - ஓ� அைம3ச� !

4/ அவர' மகேனா&  - அவ/ைடய மகேனாV !

5/ ேம0!ெகாடா�  - ேம. ெகா*டா� !

6/ அ,த \01லா  - அ�த3 2.Yலா!

7/ கடைத! 5றேவ - க*டதைன$ bறேவ !
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:3/ நாடக� – ப�. ' எ�'க!

நாV + அக� !

:4/ நாடக பா+கிலான உண�RகS!� இல!கண� வ�!�� ��?!

ெதா�கா�ப�ய ெம<�ப�+ய� !

:5/ ‘5 த�டைவ!�  �ழா  த0ேற ‘ எ�B� _______________ 

வழியாக நாடக� அர+க� இ�,த ெச<தி ெத.ய வ�கிற'.!

தி/$�ற� !

:6/ சில�பதிகார தி� நடகேம '� நாடக கண�ைக எ�1 யாைர 

�றி�ப�&கிறா�?!

மாதவ� !

:7/ ப.திமா0கைலஞ� ெச<=� வ4வ�� இய0றிய ��?!

நாடகவ�ய� !

:8/ மைறமைல அ4க� நாடக ைத ப0றி இய0றிய ��?!

சா��தல� !

:9/ பதிேனாரா� %0றா& இராசராசா ேசாழ� ஆ�சி கால தி� 

__________ நைடெப0றதாக க�ெவ�& �றி�ப�ட�ப&கிற'.!

இராசராேச32வர நாடக�  !

::/ நாய!க ம�ன� ஆ�சி கால தி� ______ நாடக+க� ேதா�றின.!

�றவXசி வைக !
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211/ ப�Sநாடக வைக யா�ைடய வா
!ைக வரலா0ைற 

சி த. '�ள'?!

உழவ�க� !

212/ ஆசி.ய�            - நாடக ��!

2/ அ�ணாPசல கவ�ராய�  - இராம நாடக� !

3/ \வாமி வ��லான,த�  - மத;க 4ளாமண� !

4/ மேக,திரவ�ம�   - ம-த வ�லாச� !

5/ ேகாபால கி��4ண பாரதியா�- ந�தனா� ச�-திர� !

6/ ப�ம� ச�ம,தனா�  - நாடக- தமிB !

7/ காசி வ�\வநாத�   - ட�பா3ச� வ�லாச� !

8/ ேபராசி.ய� \,தரனா�  - மேனா�மண�ய� !

213/ மேனா�மண�ய� எ�B� கவ�ைத நாடக கா�ப�ய ைத 

ெவளDய��ட ஆ& ? எ,த ஆ+கில கா�ப�ய ைத த�வ� 

இய0ற�ப�ட'?!

கி.ப�.29:2, லா�� லி�ட� எ�திய மைறவழி !

214/ தமி
நா�4� �த� �தலாக நட த�ப�ட ேதசிய ச�தாய 

நாடக�_______!

கத�� ெவ.றி !
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    ேத�� நா�: 10/04/2018                                               கலாமி� வ�ைதக� வா�ச� �� 
 

 

 

8 � வ��� தமி
 இரடா� ப�வ�  
கலாமி� வ�ைதக� �க�� ��  :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED  

 

 

 
    கலாமி� வ�ைதக� வா�ச� �� 

 �.கா� தி!�மா�-9688389861   

215/ நாடக உலகி� இமயமைல , தமி
 நாடக ேபராசி.ய� எ�1 

அைழ!க�ப�டவ� யா�’?!

ச;கரதா2 2வாமிக� !

216/ தமி
 நாடக  த,ைத என அைழ!க�ப�டவ� யா�?!

ப�ம� சம�தனா� !

217/ எ�ப' ஆ&களாக நாடக ேமைடய�� �க
 ெப01 வ�ள+கிய 

நாடக� எ' ? இய0றியவ� யா�?!

மேனாகர� , ப�ம� சம�தனா�!

218/ நாடக சாைலெயா த நா0கலாசாைல ெய�1 ந?&லகி� 

உேடா நிக
 ' ‘ எ�ப' யா�ைடய 501 ?!

கவ�மண� ேதசிய வ�நாயக� !

219/ உலகிேலேய அதிக மைல ெப�� இட� எ'?!

சிர'Xசி !

21:/ இ,தியாவ�� ________________அளவ�� கா&கேள உ�ளன.!

எ�+� ஒ/ ப;� !

221/ ________________ வார ைத அர\ வனவ�ல+� வாரமாக 

ெகாடா4 வ�கிற' .!

அ$ேடாப� Hத� வார� !
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    ேத�� நா�: 10/04/2018                                               கலாமி� வ�ைதக� வா�ச� �� 
 

 

 

8 � வ��� தமி
 இரடா� ப�வ�  
கலாமி� வ�ைதக� �க�� ��  :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED  

 

 

 
    கலாமி� வ�ைதக� வா�ச� �� 

 �.கா� தி!�மா�-9688389861   

222/ வனவ�ல+� பா'கா�� ச�ட� ெகா& வர�ப�ட 

ஆ&_________________!

1972 !

223/ நம' நா�4� 17 வன வ�ல+� பா'கா�� இட+கS� 66 

ேதசிய வன வ�ல+� O+கா!கS� 369!�கலிட+கS� உ�ளன.!

!

224/ உலக வன வ�ல+� நா� _____________!!

அ$ேடாப� தி;க� நா�கா� நா� !

225/ ெச�ைன எ��O.� அ�+கா�சியக� அைம!க�ப�ட ஆ&?!

கி.ப� 2962 

!
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