
�ணவாயி� ேகா
ட� அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

ற�_வி.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 0.01 

 �ட� ேகா� ேசர� இள ேகா அ!க
� $சில. 0.02 

 �றவ"_ெப.(�றவ"_ெப.) #றிய வி�ைத நிக&�சி $சில. 0.03 

 ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) ( ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) 

நல'_ெப.(நல'_ெப.) கிள" ெகா) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) $சில. 0.04 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) இழ�தா- ஓ" தி� மா 

ப�தினி�� $சில. 0.05 

 அமர"�� அரச2_ெப.(அரெச2_ெப.) தம" 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ4! 

அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) $சில. 0.06 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெகா)நைன�கா
! அவெளா5 எ' $சில. 0.07 

 க4-6ல' காண வி4-6ல' ேபாய $சில. 0.08 

 இ7'( ேபா8' அஃ_பதி.ெப.(அஃ_�
.+_பட".ஒ�.) அறி�த�- 

ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) என $சில. 0.09 

 அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) உைழ 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

தமி&� சா�த2 $சில. 0.10 

 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) அறி�வ2 அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ப
ட எ27 உைர<ேபா2 $சில. 0.11 

 ஆர  க4ணி� ெசாழ2_ெப.(ேசாழ2_ெப.) =>" $சில. 0.12 

 ேபரா� சிற<பி2 6கா" நகர�� $சில. 0.13 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) எ2பா2 ஓ" வாணிக2 

அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ" $சில. 0.14 



 நாடக'_ெப.(நாடக'_ெப.) ஏ�' நாடக�_ெப.அ.(நாடக'_ெப.+�_ஒ@.) 

கணிைகெயா5_ெப.(கணிைக_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) $சில. 0.15 

 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைகயி2 

அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ேக5 உற $சில. 0.16 

 க4ணகி எ2பா- மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) 

அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) கா� $சில. 0.17 

 ப4 அைம சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) பக"த� 

ேவ4!_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 0.18 

 பாட�சா� சிற<பி2 பா4!ய2_ெப.(பா4!ய2_ெப.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சீ" $சில. 0.19 

 மாட மைர 6��தன2. அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 0.20 

 ம2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ப!ீைக ம7கி� ெச�ேவா2 $சில. 0.21 

 ெபா2 ெசE ெகா�ல2-த2 ைக� கா
ட $சில. 0.22 

 ேகா< ெப��_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேதவி�� அ�லைத 

இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) $சில. 0.23 

 யா<6றF இ�ைல ஈ � இ��க எ27 ஏகி $சில. 0.24 

 ப45 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சி� அG� 

சில'பிைன� $சில. 0.25 

 க4டன2 பிற2 ஓ" க-வ2 ைக என $சில. 0.26 

 விைன விைள கால'_ெப.(கால'_ெப.) ஆதலி2 யாவ' $சில. 0.27 

 சிைன அல" ேவ'ப2 ேதரா2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 0.28 

 க2றிய காவல"� #உE அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) க-வைன� $சில. 0.29 



 ெகா27_வி.எ�.(ெகா�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ெகாண"க ஈ � என 

$சில. 0.30 

 ெகாைல�கள< ப
ட ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 0.31 

 நிைல�கள' காணா-_வி.,.(கா4_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ-_பட".ஒ�.) 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 ந:" 

உ��_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 0.32 

 ப�தினி ஆகலி2 பா4!ய2_ெப.(பா4!ய2_ெப.) ேக5 உற $சில. 0.33 

 ,� ஆர_�ைற.எ�.(ஆ"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா"பி2 ,ைல,க' 

தி�கி $சில. 0.34 

 நிைல ெக) #ட� ந:- எG ஊ
!ய $சில. 0.35 

 பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 6க& ப�தினி 

ஆ�'_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) என $சில. 0.36 

 விைன விைள கால'_ெப.(கால'_ெப.) எ2ற:" யா 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) $சில. 0.37 

 விைன விைளF எ2ன விறேலாE ேக
! $சில. 0.38 

 அதிரா� சிற<பி2 மைர =>" $சில. 0.39 

 ெகா2ைற_ெப.(ெகா2ைற_ெப.) அ' சைட,! ம2ற< ெபாதியிலி� $சில. 0.40 

 ெவ-ளிய'பல� ந- இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) கிட�ேத2 $சில. 0.41 

 ஆ" அஞ" உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வ :ர ப�தினி ,2 

$சில. 0.42 

 மைர மா ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 0.43 



 ெகாதி அழ� சீ@ற' ெகா ைகயி2 விைள�ேதாE $சில. 0.44 

 ,தி" விைன I க
� ,!�த ஆகலி2 $சில. 0.45 

 ,�ைத< பிற<பி� ைப�ெதா! கணவெனா5 $சில. 0.46 

 சி கா வ4 6க&� சி க6ர�� $சில. 0.47 

 ச கம2 எ2J' வாணிக2 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 0.48 

 இ
ட சாப' க
!ய ஆகலி2 $சில. 0.49 

 வா" ஒலி #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) மணமக2-

த2ைன $சில. 0.50 

 ஈ"-ஏ& நா-_ெப.(நா-_ெப.) அக� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 0.51 

 வாேனா"-த க- வ!வி2 அ�லைத $சில. 0.52 

 ஈேனா" வ!வி� கா4ட� இ� என� $சில. 0.53 

 ேகா
ட' இ� க
5ைர 

ேக
டன2_வி.,.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.) 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) என $சில. 0.54 

 அைரசிய� பிைழ�ேதா"�� அற'_ெப.(அற'_ெப.) #@7 ஆவ>உ' $சில. 

0.55 

 உைரசா� ப�தினி�� 

உய"�ேதா"_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) ஏ�த8' $சில. 0.56 

 ஊ&விைன உ�� வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊ
5' 

எ2ப>உ' $சில. 0.57 

 K& விைன� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) காரணமாக $சில. 0.58 

 சில<பதிகார' எ2J' ெபயரா� $சில. 0.59 

 நா
5' யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) ஓ" பா
5 உைட� 

ெசEL-_ெப.(ெசEL-_ெப.) என $சில. 0.60 



 ,! ெக) ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) =வ"��' உGய $சில. 0.61 

 அ!க- ந:ேர அ�Mக எ2றா@� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) $சில. 

0.62 

 ம கல வா&�< பாட8' �ரவ" $சில. 0.63 

 மைனயற' ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைதL' 

நட' நவி� $சில. 0.64 

 ம ைக_ெப.(ம ைக_ெப.) மாதவி அர ேக@7 காைதL' $சில. 0.65 

 அ�தி மாைல� சிற<6� ெசE காைதL' $சில. 0.66 

 இ�திர_ெப.அ.(இ�திர2_ெப.) விழF ஊ" 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைதL' $சில. 0.67 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஆ5 காைதL' $சில. 0.68 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) அவி& கான�_ெப.(கான�_ெப.) வGL' 

ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ7�ெதன $சில. 0.69 

 மாதவி இர கிய_ெப.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைதL' 

த:_ெப.(த:_ெப.) உைட� $சில. 0.70 

 கனா� திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைதL' வினா� 

திற�_ெப.(திற'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 0.71 

 நா5 கா4 காைதL' கா5_ெப.(கா5_ெப.) கா4 காைதL' $சில. 0.72 

 ேவ
5வ வGL' ேதா
5 அல" ேகாைதெயா5 $சில. 0.73 

 6றNேசG இ7�த_ெப.எ�.(இ7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காைதL' 

கற � இைச $சில. 0.74 

 ஊ" கா4 காைதL' சீ"சா� ந ைக $சில. 0.75 

 அைட�கல� காைதL' ெகாைல�கள� காைதL' $சில. 0.76 



 ஆE�சிய" �ரைவL' த:� திற'_ெப.(திற'_ெப.) ேக
ட $சில. 0.77 

 2ப மாைலL' ந4பக� ந5 கிய $சில. 0.78 

 ஊ" K& வGL' சீ"சா� ேவ�தெனா5 $சில. 0.79 

 வழ�� உைர காைதL' வNசின மாைலL' $சில. 0.80 

 அழ� ப5 காைதL' அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) 

ேதா2றி� $சில. 0.81 

 க
5ைர காைதL' ம
5 அல" ேகாைதய" $சில. 0.82 

 �2ற� �ரைவL'-எ27 இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) அைன�ட2 

$சில. 0.83 

 கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) கா�ேகா- ந:"<பைட ந5க� $சில. 0.84 

 வா&� வர'_ெப.(வர'_ெப.) த� காைதெயா5 $சில. 0.85 

 இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஆ7-ஐ�' $சில. 0.86 

 உைர இைடயி
ட பா
5 உைட� ெசEL-_ெப.(ெசEL-_ெப.) $சில. 0.87 

 உைரசா� அ!க- அ�ள மைர� $சில. 0.88 

 #ல வாணிக2 சா�த2 ேக
டன2. $சில. 0.89 

 இ-பா� வைக ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பதிக�தி2 மர6-எ2. $சில. 0.90 

 தி கைள< ேபா@7' தி கைள< ேபா@7' $சில. 1.01.001 

 ெகா �_ெப.(ெகா �_ெப.) அல" தா"� ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) �ளி" 

ெவ4�ைட ேபா27 இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) $சில. 1.01.002 

 அ' க4 உல�_ெப.(உல�_ெப.) அளி�தலா2. $சில. 1.01.003 

 ஞாயி7_ெப.(ஞாயி7_ெப.) ேபா@7' ஞாயி7_ெப.(ஞாயி7_ெப.) 

ேபா@7' $சில. 1.01.004 



 காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) நாட2_�றி.வி.,.(நா5_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) 

திகிGேபா� ெபா2 ேகா
5 $சில. 1.01.005 

 ேம� வல' திGதலா2. $சில. 1.01.006 

 மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா@7' மா மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) ேபா@7' 

$சில. 1.01.007 

 நாம ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகி@� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) அளி ேபா� $சில. 1.01.008 

 ேமல நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) �ர�தலா2. $சில. 1.01.009 

 (' 6கா" ேபா@7' (' 6கா" ேபா@7' $சில. 1.01.010 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உலகி@� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) �ல�ேதா5 $சில. 1.01.011 

 ஓ கி< பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ)கலா2. $சில. 

1.01.012 

 ஆ � $சில. 1.01.013 

 ெபாதியி� ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) 

இமய'_ெப.(இமய'_ெப.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 1.01.014 

 பதி எ) அறியா< பழ  �! ெகழ:இய $சில. 1.01.015 

 ெபா அ7 சிற<பி2 6காேர 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 1.01.016 

 ந5�� இ2றி நிைலஇய எ2ப அ�லைத $சில. 1.01.017 

 ஒ5�க' #றா" உய"�ேதா"_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) 

உ4ைமயி2 $சில. 1.01.018 

 ,!�த ேக-வி ,) உண"�ேதாேர. $சில. 1.01.019 

 அதனா� $சில. 1.01.020 



 நாக ந:- நகெரா5 நாக நா5-அதெனா5 $சில. 1.01.021 

 ேபாக' ந:- 6க& ம2J' 6கா"-நக" அ-த2னி� $சில. 1.01.022 

 மாக வா2_ெப.(வா2_ெப.) நிக" வ4 ைக மாநாEக2 �ல� ெகா'ப" $சில. 

1.01.023 

 ஈைக_ெப.(ஈைக_ெப.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) அ2னா- 

ஈ"-ஆ7 ஆ45 அகைவயா- $சில. 1.01.024 

 அவM'-தா2 $சில. 1.01.025 

 ேபாதி� ஆ" தி�வினா- 6க& உைட வ!F எ27' $சில. 1.01.026 

 த:_ெப.(த:_ெப.) இலா வடமீனி2 திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) எ27' 

$சில. 1.01.027 

 மாதரா" ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வய கிய_ெப.எ�.(வய �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) �ண�� $சில. 1.01.028 

 காதலா- ெபய" ம2J' க4ணகி எ2பா- ம2ேனா. $சில. 1.01.029 

 ஆ � $சில. 1.01.030 

 ெப� நில'_ெப.(நில'_ெப.) ,) ஆM' ெப�மக2 தைலைவ�த $சில. 

1.01.031 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி� �!கேளா5 

உய"�_வி.எ�.(உய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) 

ெச�வ�தா2 $சில. 1.01.032 

 வ� நிதி பிற"�� ஆ"�' மாசா�வா2 எ2பா2 $சில. 1.01.033 

 இ� நிதி� கிழவ2_ெப.(கிழவ2_ெப.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) ஈ"-எ
5 ஆ45 

அகைவயா2 $சில. 1.01.034 

 அவJ'-தா2 $சில. 1.01.035 



 ம4_ெப.(ம4_ெப.) ேதE�த 6கழினா2 மதி ,க மடவா" த' $சில. 1.01.036 

 ப4 ேதE�த ெமாழியினா" ஆய�< 

பாரா
!_வி.எ�.(பாரா
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.01.037 

 க45 ஏ�' ெச?ேவ- எ27 இைச ேபா�கி காதலா� $சில. 1.01.038 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�' கிழைமயா2 

ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) எ2பா2 ம2ேனா. $சில. 1.01.039 

 அவைர $சில. 1.01.040 

 இ� ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) �ரவ�' ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப� 

நாளா� $சில. 1.01.041 

 மண அணி காண மகி&�தன" மகி&�ழி $சில. 1.01.042 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ��த� அணி இைழயா" ேம� 

இQஇ_வி.எ�.(இG_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.01.043 

 மா நக"�� ஈ�தா" மண'. $சில. 1.01.044 

 அ?வழி $சில. 1.01.045 

 ,ர�_ெப.(,ர�_ெப.) இய'பின ,�5 அதி"�தன $சில. 1.01.046 

 ,ைர எ)�தன பணில' ெவ4�ைட $சில. 1.01.047 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) எ)�தெதா"ப! எ)�தன $சில. 1.01.048 

 அக8- ம கல அணி எ)�த. $சில. 1.01.049 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) தா& ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) வயிர மணி� >4 

அக� $சில. 1.01.050 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல'_ெப.) விதான� நி�தில< (' ப�த"� கீ& $சில. 1.01.051 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) ஊ" மதிய' சக5 அைணய வான�� $சில. 1.01.052 

 சாலி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) தைகயாைள� 

ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) $சில. 1.01.053 



 மா , பா"<பா2 மைற வழி கா
!ட $சில. 1.01.054 

 த: வல' ெசEவ கா4பா" க4 ேநா26_ெப.(ேநா26_ெப.) எ2ைன $சில. 

1.01.055 

 விைரயின" மலGன" விள � ேமனிய" $சில. 1.01.056 

 உைரயின" பா
!ன" ஒசி�த ேநா�கின" $சில. 1.01.057 

 சா�தின" 6ைகயின" தய �_வி.(தய �_வி.) ேகாைதய" $சில. 1.01.058 

 ஏ�இள ,ைலயின" இ!�த �4ண�த" $சில. 1.01.059 

 விள�கின" கல�தின" விG�த_ெப.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாலிைக $சில. 1.01.060 

 ,ைள� �ட' நிைரயின" ,கி&�த =ரல" $சில. 1.01.061 

 ேபாெதா5 விG #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) ெபால2 ந7 _ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) அ2னா" $சில. 1.01.062 

 காதல@ பிGயாம� கவF� ைக ெஞகிழாம� $சில. 1.01.063 

 த:_ெப.(த:_ெப.) அ7க என ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

சி� மல" ெகா5 >வி $சில. 1.01.064 

 அ' க4 உலகி2 அ��ததி அ2னாைள $சில. 1.01.065 

 ம கல ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அமளி ஏ@றினா" 

த கிய_ெப.எ�.(த �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.01.066 

 இ<பா� இமய� இ��திய வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) $சில. 1.01.067 

 உ<பாைல< ெபா2 ேகா
5 உைழயதா எ<பா8' $சில. 1.01.068 

 ெச� மி� சினேவ� ெச'பிய2 $சில. 1.01.069 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி ஆழி உ�
5ேவா2 எனேவ. $சில. 1.01.070 

 உைரசா� சிற<பி2 அைர� விைழ தி�வி2 $சில. 1.02.001 



 பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக) மா நக" $சில. 1.02.002 

 ,ழ �_ஏவ.(,ழ �_வி.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) 

,)வ' வGJ' $சில. 1.02.003 

 வழ க� தவாஅ வள�த ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.02.004 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) தRஉ' வி��தி2 

ேதஎ' $சில. 1.02.005 

 ஒ� � ெதா�க2ன உைட< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ப4ட' $சில. 

1.02.006 

 கல�திJ' காலிJ' த�வன" ஈ
ட $சில. 1.02.007 

 �ல�தி� �2றா� ெகா) _ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) �!� ெச�வ" $சில. 

1.02.008 

 அ�த� தி�வி2 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) 

,!�ேதா" $சில. 1.02.009 

 உ�தர ��வி2 ஒ<ப� 

ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.02.010 

 கய மல"� க4ணிL' காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெகா)நJ' $சில. 1.02.011 

 மய2 விதி�த2ன மணி� கா� அமளிமிைச $சில. 1.02.012 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நிைல மாட�_ெப.(மாட'_ெப.+அ�_சாG.) இைட 

நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) இ��ழி $சில. 1.02.013 

 க)ந:" ஆ'ப�_ெப.(ஆ'ப�_ெப.) ,)ெநறி� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) 

$சில. 1.02.014 

 அ�'6 ெபாதி அவி&�த_ெப.எ�.(அவி&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

��'6_ெப.(��'6_ெப.) இமி" தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $சில. 1.02.015 

 வய�_ெப.(வய�_ெப.) ( வாச' 

அைளஇ_வி.எ�.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அய� ( $சில. 1.02.016 



 ேமத� தாைழ விGய� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா
5 $சில. 1.02.017 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாதவி ச4பக< ெபா'ப" $சில. 1.02.018 

 தா_ெப.(தா_ெப.) ேத"�_வி.எ�.(ேத"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ45 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க�< $சில. 1.02.019 

 6G �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) அளக�< 6க�_ெப.(6க�_ெப.) ஏ�க@7 $சில. 

1.02.020 

 திGத� ��'ெபா5_ெப.(��'6_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) ெச?வி 

பா"�_வி.எ�.(பா"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.02.021 

 மாைல� தாம� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

நிைர�_வி.எ�.(நிைர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ��த $சில. 1.02.022 

 ேகால� சாளர� �7 _ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) க4 Iைழ� $சில. 1.02.023 

 வ4ெடா5_ெப.(வ4_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) 6�க மண வாE� ெத2ற� $சில. 

1.02.024 

 க45 மகி&F எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) காதலி2 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.02.025 

 விைர மல" வாளிெயா5 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) வ :@றி���' $சில. 

1.02.026 

 நிைர நிைல மாட�_ெப.(மாட'_ெப.+அ�_சாG.) அரமிய' ஏறி $சில. 1.02.027 

 ��'6_ெப.(��'6_ெப.) உண� 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 

(N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேச�ைக� $சில. 1.02.028 

 க�'6' வ�லிL' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.02.029 

 ,தி" கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ,)வ' விள��' 

$சில. 1.02.030 

 கதி" ஒ� � இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) ேபால $சில. 1.02.031 



 வ45_ெப.(வ45_ெப.) வாE திற<ப ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நிலா 

விG�த_ெப.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.02.032 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா
5 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) விGய� 

மாைலெயா5 $சில. 1.02.033 

 க)ந:"< பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) ,)ெநறி பிறழ $சில. 1.02.034 

 தா�' மாைலL' மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ைகய@7 $சில. 1.02.035 

 த:ரா� காதலி2 தி� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.02.036 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) #7' ஓ" �றியா� க
5ைர $சில. 1.02.037 

 �ழவி� தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) இைமயவ" 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.02.038 

 அழெகா5_ெப.(அழ�_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) ,!�த அ�ைம� 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 1.02.039 

 உGதி2 நி2ேனா5 உட2 பிற<6 உ4ைமயி2 $சில. 1.02.040 

 ெபGேயா2 த�க தி� Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) ஆக என $சில. 1.02.041 

 அைடயா" ,ைன அக� அம" ேம'ப5ந"��< $சில. 1.02.042 

 பைட வழ �வ ஓ" ப46_ெப.(ப46_ெப.) உ45 ஆகலி2 $சில. 1.02.043 

 உ�விலாள2 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) க�<6 

வி� $சில. 1.02.044 

 இ� க�' 6�வ' ஆக ஈ�க $சில. 1.02.045 

 =வா ம��தி2 ,2ன"� ேதா2றலி2 $சில. 1.02.046 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) ெதEவ� 

காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) $சில. 1.02.047 



 பைட நின�� அளி�க_�ைற.எ�.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அத2 இைட 

நின�� இைட என $சில. 1.02.048 

 அ7,க ஒ�வ2_ெப.(ஒ�வ2_ெப.) ஓ" 

ெப7'_ெப.எ�.(ெப7_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ,ைற இ2றிL' 

$சில. 1.02.049 

 இ7' ,ைற காS'_ெப.எ�.(கா4_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இய�பினி2 அ2ேற $சில. 1.02.050 

 அ' �ட" ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ஒ27' 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ,க�� $சில. 1.02.051 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கைட மைழ� க4 இர4டா ஈ�த $சில. 1.02.052 

 மா இ�'_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) பலீி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிற_ெப.(நிற'_ெப.) 

மNைஞ_ெப.(மNைஞ_ெப.) நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) $சில. 1.02.053 

 சாய@� இைட� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கா2 அைடயF' $சில. 1.02.054 

 அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைட�� 

அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.02.055 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:"< ப4ைண_ெப.(ப4ைண_ெப.) நளி மல"� 

ெசறியF' $சில. 1.02.056 

 அளிய தாேம சி7 ப� _ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) கிளிேய $சில. 1.02.057 

 �ழ8' யா)' அமி&' �ைழ�த நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) $சில. 

1.02.058 

 மழைல� கிளவி�� வ��தின ஆகிL' $சில. 1.02.059 

 மட நைட_ெப.(நைட_ெப.) மா நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) மல"� ைகயி2 

ந: கா $சில. 1.02.060 

 உட2 உைறF_ெதா.ெப.(உைற_வி.+F_ெதா.ெப.�றி.) 

மQஇ_வி.எ�.(மG_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ�வா 

ஆயின_வி.,.(ஆ�_வி.+இ2_இ.கா.+ன_பட".ப2.) $சில. 1.02.061 



 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல"� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) பாரா
5ந" $சில. 1.02.062 

 ம7 இ� ம கல அணிேய அ2றிL' $சில. 1.02.063 

 பிறி அணி அணிய< ெப@றைத எவ2ெகா� $சில. 1.02.064 

 ப� இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) சி� மல" 

அ2றிL' $சில. 1.02.065 

 எ� அவி& மாைலெயா5 எ2 உ@றன"ெகா� $சில. 1.02.066 

 நான ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) 

ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 6ைக அ2றிL' $சில. 1.02.067 

 மா2 மத� சா�ெதா5 வ�தைத எவ2ெகா� $சில. 1.02.068 

 தி� ,ைல� தட�திைட� ெதாEயி� அ2றிL' $சில. 1.02.069 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா& ,�தெமா5 உ@றைத எவ2ெகா� $சில. 1.02.070 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ,� அ�'பF' சி7� இைட வ��தF' $சில. 

1.02.071 

 இ � இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) அணி�தன" எ2 உ@றன"ெகா� 

$சில. 1.02.072 

 மா� அ7 ெபா2ேன வல'6G_ெப(வல'6G_ெப.) ,�ேத $சில. 1.02.073 

 கா�_ெப.(கா�_ெப.) அ7 விைரேய க�'ேப ேதேன $சில. 1.02.074 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

பாவாE ஆ" உயி" ம��ேத $சில. 1.02.075 

 ெப� �! வாணிக2 ெப� மட மகேள $சில. 1.02.076 

 மைலயிைட< பிறவா மணிேய எ2ேகா $சில. 1.02.077 

 அைலயிைட< பிறவா அமி&ேத எ2ேகா $சில. 1.02.078 

 யாழிைட< பிறவா இைசேய எ2ேகா $சில. 1.02.079 



 தா& இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) ைதயா� நி2ைன 

எ27 $சில. 1.02.080 

 உலவா� க
5ைர பல 

பாரா
!_வி.எ�.(பாரா
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.02.081 

 தய �_வி.(தய �_வி.) இண"� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

த2ெனா5_ெப.(த2_பதி.ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) த��கி $சில. 1.02.082 

 வய �_எவ.(வய �_வி.) இண"� தாேரா2 

மகி&�_வி.எ�.(மகி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச�Fழி 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 1.02.083 

 வா" ஒலி #�தைல< ேப" இய� கிழ�தி $சில. 1.02.084 

 மற<6 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ேக4ைமேயா5 அற< பGசார,' $சில. 

1.02.085 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) 6ற�தRஉ' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) வா&�ைகL' $சில. 1.02.086 

 ேவ7ப5 தி�வி2 வ :7 ெபற� காண $சில. 1.02.087 

 உGைம� �@றேமா5 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி< 6ண"�க $சில. 1.02.088 

 யா45 சில கழி�தன இ� ெப� கிழைமயி2 $சில. 1.02.089 

 கா4 த� சிற<பி2 க4ணகி தன�� எ2. $சில. 1.02.090 

 >ம< பணிக- ஒ2றி� ேதாE�தா� என ஒ�வா" $சில. 1.02.091 

 காம"_ெப.(காம"_ெப.) மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) என� ைககல� நாம' 

$சில. 1.02.092 

 ெதாைலயாத இ2ப'_ெப.(இ2ப'_ெப.) எலா' 2னினா" ம4ேம� $சில. 

1.02.093 

 நிைலயாைம 

க4டவ"_வி.அ.ெப.(கா4_வி.+4
_இ.கா.+அ?_வி.அ.ெப.�றி.+அ"_பட".ப2.) 

ேபா� நி27. $சில. 1.02.094 



 ெதEவ மா� வைர� தி� ,னி அ�ள $சில. 1.03.001 

 எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாப� 

இ�திர_ெப.அ.(இ�திர2_ெப.) சி7வெனா5 $சில. 1.03.002 

 தைல�ேகா� தான� சாப' 

ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.03.003 

 மைல<6 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) சிற<பி2 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

மகளி"_ெப.) $சில. 1.03.004 

 சிற<பி� �2றா� ெசEைகெயா5 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.03.005 

 பிற<பி� �2றா< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 1.03.006 

 தா_ெப.(தா_ெப.) அவி& 6G �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) மாதவி த2ைன $சில. 

1.03.007 

 ஆட8' பாட8' அழ�' எ27 இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) $சில. 1.03.008 

 #றிய =2றி2 ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) �ைற படாம� $சில. 1.03.009 

 ஏ& ஆ45 இய@றி_வி.எ�.(இய@7_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ" 

ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஆ7 ஆ4!� $சில. 1.03.010 

 K& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம2ன@�� கா
ட� 

ேவ4!_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.011 

 இ� வைக� #�தி2 இல�கண' 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.012 

 பல வைக� #�' வில�கினி� 6ண"� $சில. 1.03.013 

 பதிேனா" ஆட8' பா
5' ெகா
5' $சில. 1.03.014 

 விதி மா4 ெகா-ைகயி2 

விள க_�ைற.எ�.(விள �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.015 



 ஆட8' பாட8' பாணிL' >��' $சில. 1.03.016 

 #!ய ெநறியி2 ெகாM�'காைல $சில. 1.03.017 

 பி4!L' பிைணய8' எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) ைகL' 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ைகL' $சில. 1.03.018 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைக 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) #� வ� 

காைல_ெப.(காைல_ெப.) $சில. 1.03.019 

 #ைட ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக வார�� 

கைளத8' $சில. 1.03.020 

 வார' ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக #ைடயி� 

கைளத8' $சில. 1.03.021 

 பி4! ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக ஆடலி� 

கைளத8' $சில. 1.03.022 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக பி4!யி� கைளத8' 

$சில. 1.03.023 

 �ரைவL' வGL' விரவல 

ெச8�தி_வி.எ�.(ெச8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.024 

 ஆட@� அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆசா2 

த2ெனா5' $சில. 1.03.025 

 யா)' �ழ8' சீ�' மிட7' $சில. 1.03.026 

 தா& �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) த4Sைம_ெப.(த4Sைம_ெப.) ஆடெலா5 

இவ@றி2 $சில. 1.03.027 

 இைச�த_ெப.எ�.(இைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

இைசLட2 ப5�_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.028 

 வG��' ஆட@�' உG<ெபா�- இய�கி $சில. 1.03.029 



 ேதசிக� தி�வி2 ஓைச கைட<பி!� $சில. 1.03.030 

 ேதசிக� தி�வி2 ஓைச எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 1.03.031 

 ஆ� இ27 உண"�த_ெப.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அறிவின2 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.032 

 கவிய �றி<6' ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெதா�திL' 

$சில. 1.03.033 

 ப�தி< பாட8' ெகாM�' காைல_ெப.(காைல_ெப.) $சில. 1.03.034 

 வைச அ7 ேக-வி வ��தன2 விG��'_ெப.எ�.(விG-

வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.03.035 

 அைசயா_எதி".ம.ெப.எ�.(அைச_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மரபி2 

இைசேயா2 தாJ' $சில. 1.03.036 

 இமி& கட�_ெப.(கட�_ெப.) வைர<பி� தமிழக' அறிய� $சில. 1.03.037 

 தமி& ,) அறி�த_ெப.எ�.(அG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த2ைமய2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.038 

 ேவ� இய� ெபா இய� எ27 இ� திற�தி2 $சில. 1.03.039 

 நா
!ய ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) T� ந2�_வி.அ.(ந2�_ெப.) கைட<பி!� 

$சில. 1.03.040 

 இைசேயா2 வ�கிG�தி
ட�ைத 

உண"�_வி.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.041 

 அைசயா_எதி".ம.ெப.எ�.(அைச_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மரபி2 

அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) பட 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.042 

 மா@ேறா" ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வைச ெமாழி 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.043 

 நா� ெதாைலF இ�லா ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) T� 6லவJ' $சில. 1.03.044 



 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) இைசேய 

தமிேழ $சில. 1.03.045 

 ப4ேண பாணி >�ேக ,டேம $சில. 1.03.046 

 ேதசிக' எ27 இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) ஆசி2 

உண"�_வி.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.047 

 #ைட நில�ைத� �ைறF இ27 மி�� ஆ � $சில. 1.03.048 

 வார நில�ைத வா �6 வா கி $சில. 1.03.049 

 வா கிய வார� யா)' �ழ8' $சில. 1.03.050 

 ஏ கிய மிட7' இைசவன ேக
ப $சில. 1.03.051 

 #" உகி"� கரண' �றி அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேச"�தி $சில. 1.03.052 

 ஆ�க8' அட�க8' மீ�திற' படாைம $சில. 1.03.053 

 சி�திர� கரண' சிைதF இ27 

ெச8�'_ெப.எ�.(ெச8�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.03.054 

 அ�த� த4Sைம_ெப.(த4Sைம_ெப.) அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ,த�வJ' $சில. 1.03.055 

 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இய�பினி� சி�திர 

வNசைன $சில. 1.03.056 

 6�லிய அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 6ண"<ேபா2 

ப4பி2 $சில. 1.03.057 

 வ"�தைன நா2�' மய� அற< 

ெபE_வி.எ�.(ெபE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.058 

 ஏ@றிய �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) இளி எ27 இ� நர'பி2 $சில. 1.03.059 

 ஒ<ப� 

ேக
�'_ெப.எ�.(ேக-_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உண"வின2 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.060 



 ப4 அைம ,ழவி2 க4 எறி 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.061 

 த4Sைம_ெப.(த4Sைம_ெப.) ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) 

த2ெனா5' ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 

1.03.062 

 வ4ண< ப
டைட யா&ேம� 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.063 

 இைசேயா2 பா!ய_ெப.எ�.(பா5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைசயி2 

இய@ைக $சில. 1.03.064 

 வ�த வள"�_வி.எ�.(வள"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ�வ ஒ@றி 

$சில. 1.03.065 

 இ26ற_�ைற.எ�.(இ267_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இய�கி இைசபட 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.066 

 வார நில�ைத� ேக5 இ27 

வள"�_வி.எ�.(வள"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.067 

 ஈர நில�தி2 எ)� எ)� ஆக $சில. 1.03.068 

 வ) இ27 

இைச��'_ெப.எ�.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

�ழேலா2 தாJ' $சில. 1.03.069 

 ஈ"-ஏ& ெதா5�த ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ,ைற� ேக-வியி2 $சில. 1.03.070 

 ஓ" ஏ& பாைல நி7�த�_ெதா.ெப.(நி7_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ேவ4!_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.071 

 வ2ைமயி2 கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தார பாக,' 

$சில. 1.03.072 

 ெம2ைமயி2 கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ரலி2 

பாக,' $சில. 1.03.073 



 ெமE� கிைள நர'பி� ைக�கிைள 

ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.074 

 ைக�கிைள ஒழி�த_ெப.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாக,' 

ெபா@6 உைட� $சில. 1.03.075 

 தளரா� தார' விளG�� ஈ� $சில. 1.03.076 

 கிைளவழி< ப
டன--

வி.,.(ப5_வி.+
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ-_பட".ஒ�.) ஆ ேக கிைளL' 

$சில. 1.03.077 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) கிைள அழிF_ெப.(அழிF_ெப.) க45 அவ-வயி2 ேசர 

$சில. 1.03.078 

 ஏைன மகளி�' கிைளவழி� ேசர $சில. 1.03.079 

 ேமல உைழLளி கீழ ைக�கிைள $சில. 1.03.080 

 வ'6 உ7 மரபி2 ெச'பாைல ஆய $சில. 1.03.081 

 இ7தி ஆதி ஆக ஆ � அைவ $சில. 1.03.082 

 ெப7 ,ைற வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெப@றியி2 

ந: கா $சில. 1.03.083 

 ப5மைல ெச?வழி பக" அ�'பாைல என $சில. 1.03.084 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) �ரலாக� த@கிழைம திG�த பி2 $சில. 1.03.085 

 ,2னத2 வைகேய ,ைறைமயி2 திG� ஆ � $சில. 1.03.086 

 இளி ,தலாகிய எதி"ப5 கிழைமL' $சில. 1.03.087 

 ேகா! விளG ேம@ெச'பாைல என $சில. 1.03.088 

 ந:!� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக-வி� 

கிட�ைகயி2 $சில. 1.03.089 

 இைண நர'6_ெப.(நர'6_ெப.) உைடயன அைணFற� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.090 



 யா& ேம@பாைல இட_�ைற.எ�.(இ5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ,ைற 

ெமலிய_�ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.091 

 �ழ�ேம� ேகா! வல ,ைற 

ெமலிய_�ைற.எ�.(ெமலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.092 

 வலிF' ெமலிF' சமJ' எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 1.03.093 

 ெபாலிய� ேகா�த 6லைமேயாJட2 $சில. 1.03.094 

 எ4ணிய_ெப.எ�.(எ4S_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) Tேலா" 

இய�பினி2 வழா அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) $சில. 1.03.095 

 ம4ணக' ஒ�வழி வ��தன" 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.096 

 64ணிய ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வைர< ேபாகிய 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) கைழ� $சில. 1.03.097 

 க4ணிைட ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சா4 வள"�த 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.098 

 T� ெநறி மரபி2 அர க' அள��' $சில. 1.03.099 

 ேகா� அளF இ�ப� நா� விர�_ெப.(விர�_ெப.) ஆக $சில. 1.03.100 

 எ) ேகா� அகல�_ெப.(அகல'_ெப.+அ�_சாG.) எ4 ேகா� ந:ள� $சில. 

1.03.101 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேகா� உயர� உ7<பின 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.102 

 உ�தர< பலைகேயா5 அர கி2 பலைக $சில. 1.03.103 

 ைவ�த இைட நில'_ெப.(நில'_ெப.) நா� ேகா� ஆக $சில. 1.03.104 

 ஏ@ற வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) இர45ட2 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.105 

 ேதா@றிய அர கி� ெதா)தன" ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 1.03.106 



 (தைர எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேம� நிைல 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.107 

 >4 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 6ற<பட மா4 விள�� 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.03.108 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,க எழினிL' ெபா� ,க எழினிL' $சில. 1.03.109 

 கர� வர� எழினிL' 6G�ட2 வ�� ஆ � $சில. 1.03.110 

 ஓவிய விதான� உைர ெப7 நி�தில� $சில. 1.03.111 

 மாைல� தாம' வைளLட2 நா@றி $சில. 1.03.112 

 வி��பட� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) அர க� $சில. 

1.03.113 

 ேப" இைச ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ெபய"6ற� 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.03.114 

 சீ" இய� ெவ4�ைட� கா'6_ெப.(கா'6_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.115 

 க4 இைட நவ மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஒ)�கி ம4ணிய $சில. 1.03.116 

 நாவ� அ' ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) தக
5 இைட நில'_ெப.(நில'_ெப.) 

ேபா�கி $சில. 1.03.117 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ெவ4�ைட ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $சில. 1.03.118 

 இ�திர_ெப.அ.(இ�திர2_ெப.) சி7வ2_ெப.(சி7வ2_ெப.) சய�த2 ஆக என 

$சில. 1.03.119 

 வ�தைன_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+ஐ_,2.ஒ�.) 

ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வழிப5 தைல�ேகா� $சில. 

1.03.120 

 64ணிய ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:" ெபா2�ட� ஏ�தி $சில. 1.03.121 



 ம4ணிய பி2ன" மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.122 

 நல'_ெப.(நல'_ெப.) த� நாளா� ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) (4 ஓைட $சில. 

1.03.123 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) உவா� தட� ைகயி� பரசின" 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.124 

 ,ர�_ெப.(,ர�_ெப.) எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இய'ப_�ைற.எ�.(இய'6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப� இய'_ெப.(இய'_ெப.) 

ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.125 

 அைரெசா5 ப
ட ஐ' ெப� �)F' $சில. 1.03.126 

 ேத" வல' ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கவி ைக� 

ெகா5<ப $சில. 1.03.127 

 ஊ" வல' ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 6�� 

,2ைவ� ஆ � $சில. 1.03.128 

 இய�பினி2 வழாஅ இ��ைக ,ைறைமயி2 $சில. 1.03.129 

 �யி8வ மா�க- ெநறி<பட நி@ப $சில. 1.03.130 

 வல� கா� ,2 மிதி� ஏறி அர க� $சில. 1.03.131 

 வல� >4 ேச"த�_ெதா.ெப.(ேச"_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) வழ�� என< 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.132 

 இ� ெநறி வைகயா� இட� >4 

ேச"�த_ெப.எ�.(ேச"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.03.133 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) ெநறி இய@ைக� ேதாGய மகளி�' $சில. 

1.03.134 

 சீ" இய� ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந:" அல 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.135 

 வார' இர45'_ெப.(இர45_ெப.+உ'_சாG.) வGைசயி2 

பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.03.136 



 பா!ய_ெப.எ�.(பா5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வார� ஈ@றி� 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைச��'_ெப.எ�.(இைச_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 1.03.137 

 #!ய �யி8வ� க�விக- எ�லா'. $சில. 1.03.138 

 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) வழி 

நி2ற_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) யாேழ யா& வழி� $சில. 

1.03.139 

 த4Sைம_ெப.(த4Sைம_ெப.) 

நி2ற_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) தகேவ த4Sைம< 

$சில. 1.03.140 

 பி2 வழி நி2ற_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) ,ழேவ 

,ழெவா5 $சில. 1.03.141 

 #!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச�த ஆம�திGைக. 

$சில. 1.03.142 

 ஆம�திGைகேயா5 அ�தர'_ெப.(அ�தர'_ெப.) இ2றி $சில. 1.03.143 

 ெகா
5 இற45_ெப.(இர45_ெப.) உைடய ஓ" ம4!ல' ஆக� $சில. 

1.03.144 

 க
!ய ம4!ல' பதிெனா27 ேபா�கி $சில. 1.03.145 

 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ,ைறயி2 வழி,ைற 

வழாம� $சில. 1.03.146 

 அ�தர� ெகா
5ட2 அட கிய_ெப.எ�.(அட �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பி2ன" $சில. 1.03.147 

 மீ�திற' படாைம வ�காண' வ�� $சில. 1.03.148 

 பா@பட நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாைல<ப4 ேம� 

$சில. 1.03.149 



 நா2கி2 ஒQஇய ந2கன' அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.03.150 

 =27_ெப.(=27_ெப.) அள�_வி.எ�.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ெகா
! அதைன $சில. 1.03.151 

 ஐ ம4!ல�தா� #ைட ேபா�கி $சில. 1.03.152 

 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வார' வழி 

மய கிய_ெப.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ைற $சில. 1.03.153 

 ஆ7' நா8' அ',ைற ேபா�கி $சில. 1.03.154 

 #றிய ஐ�தி2 ெகா-ைக ேபால $சில. 1.03.155 

 பி2ைனL' அ',ைற ேபGய பி2ைற $சில. 1.03.156 

 ெபா2 இய� ( ெகா! 6G�ட2 வ��ெதன $சில. 1.03.157 

 நா
!ய ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) T� ந2�_வி.அ.(ந2�_ெப.) கைட<பி!�� 

$சில. 1.03.158 

 கா
!ன- ஆதலி2 $சில. 1.03.159 

 இைல< ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) இய�பினி2 

வழாைம $சில. 1.03.160 

 தைல�ேகா� எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) அர � ஏறி $சில. 1.03.161 

 விதி ,ைற� ெகா-ைகயி2 ஆயிர� எ4 கழN� $சில. 1.03.162 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைறயாக< ெப@றன- $சில. 1.03.163 

 அேவ $சில. 1.03.164 

 T7 ப� அ5�கி எ
5� கைட நி7�த $சில. 1.03.165 

 வ :7 உய" ப�' ெபா2 ெப7வ இ' மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.03.166 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா �ந" சா8' ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) 

ெகா!��_ெப.(ெகா!_ெப.+��_ெகா.ேவ.) என $சில. 1.03.167 



 மா2 அம" ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஓ" #னி 

ைக� ெகா5� $சில. 1.03.168 

 நகர ந'பிய" திGத� ம7கி� $சில. 1.03.169 

 பக"வன" ேபா�வேதா" பா2ைமயி2 நி7�த $சில. 1.03.170 

 மா மல" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 மாதவி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$சில. 1.03.171 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) வா கி #னி 

த2ெனா5_ெப.(த2_பதி.ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) $சில. 1.03.172 

 மணமைன 6�� மாதவி த2ேனா5_ெப.(த2_பதி.ெப.+ஓ5_க�.ேவ.) $சில. 

1.03.173 

 அைணF7 ைவகலி2 அய"�தன2 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.03.174 

 வி5த�_ெதா.ெப.(வி5_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) வி�<பின2 ஆயின2 

$சில. 1.03.175 

 வ5 ந: �_ஏவ.(ந: �_வி.) சிற<பி2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) மைன 

அக'_ெப.(அக'_ெப.) மற�_வி.எ�.(மற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ2. 

$சில. 1.03.176 

 எ4S' எ)�' இய� ஐ�' ப4 நா2�' $சில. 1.03.177 

 ப4 நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) #�< 

பதிெனா27' ம4ணி2ேம� $சில. 1.03.178 

 ேபா�கினா- (' 6கா"< ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாதவி 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 1.03.179 

 வா�கினா� ஆ5 அர கி2 வ�. $சில. 1.03.180 

 விG கதி" பர<பி_வி.எ�.(பர<6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) ,) ஆ4ட $சில. 1.04.001 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி� திகிG_ெப.(திகிG_ெப.) உரேவா2 காேண2 

$சில. 1.04.002 

 அ' க4 வான�_ெப.(வான'_ெப.+அ�_சாG.) அணி நிலா 

விG��'_ெப.எ�.(விG-வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 1.04.003 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) அ' ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) யா45 

உள2ெகா� என $சில. 1.04.004 

 திைச ,க'_ெப.(,க'_ெப.) பச�_வி.எ�.(பச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) மல"� க4க- $சில. 1.04.005 

 ,) ந:" வார ,) ெமL' பனி� $சில. 1.04.006 

 திைர ந:" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) இ� நில மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 

1.04.007 

 அைர� ெக5�_வி.எ�.(ெக5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல'வ�' 

அ�ல�காைல $சில. 1.04.008 

 கைற ெக) �!க- ைக தைல_ெப.(தைல_ெப.) ைவ<ப $சில. 1.04.009 

 அைறேபா� �!கெளா5 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) ப@றி 

$சில. 1.04.010 

 வல'ப5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) இ�வழி $சில. 

1.04.011 

 6ல'பட இ7�த_ெப.எ�.(இ7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி��தி2 

ம2னG2 $சில. 1.04.012 

 தா& ைண ற�ேதா" தனி� ய" 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.013 

 காதல"< 6ண"�ேதா"_வி.அ.ெப.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) களி 

மகி&F எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.014 

 �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) வள" ,�ைலயி� ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) 

த'ெமா5 $சில. 1.04.015 



 மழைல� 'பி_ெப.('பி_ெப.) வாE 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஊத $சில. 1.04.016 

 அ7கா� �7'6 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�'6 

ெபாதி வாச' $சில. 1.04.017 

 சி7கா� ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) ம7கி� >@ற $சில. 1.04.018 

 எ� வைள மகளி"_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�� 

எ5<ப_�ைற.எ�.(எ5<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.019 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) =>" மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ7�ெதன $சில. 1.04.020 

 இைளய"_ெப.(இைளய"_ெப.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) பைக 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) க!L' $சில. 1.04.021 

 ெச� மா4 ெத2ன" �ல,த� ஆகலி2 $சில. 1.04.022 

 அ�தி வான�_ெப.(வான'_ெப.+அ�_சாG.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) 

பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.04.023 

 62க4_ெப.(62க4_ெப.) மாைல� �7'6 

எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ
! $சில. 1.04.024 

 பா2ைமயி2 திGயா பா� கதி" 

பர<பி_வி.எ�.(பர<6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.025 

 மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ4ட ெவ-ளி விள�க� $சில. 

1.04.026 

 இ� வள" ,�ைலெயா5 ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

அவி&�த_ெப.எ�.(அவி&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.04.027 

 ப� (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேச�ைக< ப-ளிL- 

ெபாலி�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.028 



 ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கி"� ேகாைவ 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ� 

அ���_ெப.(அ���_ெப.) $சில. 1.04.029 

 அ' கி�_ெப.(கி�_ெப.) ேமகைல அைச�தன 

வ��த_�ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.030 

 நிலF< பய2_ெப.(பய2_ெப.) 

ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நிலா ,@ற� $சில. 1.04.031 

 கலவிL' 6லவிL' காதல@� அளி� ஆ � $சில. 1.04.032 

 ஆ"வ ெநNசெமா5 ேகாவல@� எதிG $சில. 1.04.033 

 ேகால' ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாதவி 

அ2றிL' $சில. 1.04.034 

 �ட திைச ம� கி2 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) அயி" த2ெனா5' $சில. 

1.04.035 

 �ண திைச ம� கி2 கா" அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) 

ற�_வி.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.036 

 வடமைல< பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) ேக& வ
ட� $சில. 1.04.037 

 ெத2மைல< பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ச�தன'_ெப.(ச�தன'_+ெப.) ம7க_�ைற.எ�.(ம7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 1.04.038 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) ெகா) ,றி தாப5 ெச) மல" $சில. 

1.04.039 

 காம� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) க)ந:" மா மல" $சில. 1.04.040 

 ைப�_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) தளி"< படைல_ெப.(படைல_ெப.) பRஉ� கா& 

ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) $சில. 1.04.041 

 ��தர� �4ண� கெளா5' அைளஇ� $சில. 1.04.042 



 சி�6 பG�த ெச)' (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேச�ைக $சில. 1.04.043 

 ம�த மா�த� மய கின" 

மலி�_வி.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.04.044 

 ஆவிய  ெகா)ந" அகல�_ெப.(அகல'_ெப.+அ�_சாG.) 

ஒ5 கி_வி.எ�.(ஒ5 �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.045 

 காவி அ' க4ணா" களி� யி� 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.046 

 அ' ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சீற! அணி சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.047 

 ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) கி�_ெப.(கி�_ெப.) அ���_ெப.(அ���_ெப.) 

ேமகைல ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.048 

 ெகா ைக ,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) � �ம' எ)தா- $சில. 1.04.049 

 ம கல அணியி2 பிறி அணி மகிழா- $சில. 1.04.050 

 ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) �ைழ 

ற�_வி.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வ!� வ :& காதின- $சில. 

1.04.051 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க'_ெப.(,க'_ெப.) சி7 

விய"< பிGய $சில. 1.04.052 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 அNசன' மற<ப $சில. 1.04.053 

 பவள வா-_ெப.(வா-_ெப.) Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) திலக'_ெப.(திலக'_ெப.) 

இழ<ப $சில. 1.04.054 

 தவள வா-_ெப.(வா-_ெப.) நைக ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) இழ<ப $சில. 

1.04.055 

 ைம இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) ெநE அணி மற<ப 

$சில. 1.04.056 

 ைகய7 ெநNச�� க4ணகி அ2றிL' $சில. 1.04.057 



 காதல"< <GG�த_ெப.எ�.(பிG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ேநாதக $சில. 1.04.058 

 ஊ உைல� ��கி2 உயி"�தன" 

ஒ5 கி_வி.எ�.(ஒ5 �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.059 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) ப-ளி_ெப.(ப-ளி_ெப.) ேமவா 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.060 

 #தி"< ப-ளி� �7 க4 அைட� மலய� ஆர,' மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

,� ஆர,' $சில. 1.04.061 

 அல" ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) ஆக�_ெப.(ஆக'_ெப.+அ�_சாG.) 

அைடயா_எதி".ம.வி.எ�.(அைட_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ��த_�ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.062 

 தாழி� �வைளெயா5 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெச க)ந:" $சில. 1.04.063 

 வ :& (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேச�ைக ேமவா 

கழிய_�ைற.எ�.(கழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.064 

 ைண 6ண" அ2ன� >வியி2 ெசறி�த $சில. 1.04.065 

 இைண அைண ேம'பட� தி��_ஏவ.(தி��_வி.) யி� ெபறாஅ $சில. 

1.04.066 

 உைட< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெகா)நேரா5 ஊட� கால� $சில. 

1.04.067 

 இைட� �மி& எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கைட� 

�ைழ ஓ
! $சில. 1.04.068 

 கல கா உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) 

கல க_�ைற.எ�.(கல �_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) கைட 

சிவ�_வி.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.069 

 வில கி நிமி" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 6ல'6 ,� உைற<ப $சில. 

1.04.070 



 அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:"< ெபாEைக_ெப.(ெபாEைக_ெப.) $சில. 1.04.071 

 ஆ'ப�_ெப.(ஆ'ப�_ெப.) 

நா7'_ெப.எ�.(நா7_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேத' ெபாதி 

ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) விைர� $சில. 1.04.072 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE 

த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) அற�_ெப.(அற�_ெப.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) 

$சில. 1.04.073 

 பா4_ெப.(பா4_ெப.) வாE வ45_ெப.(வ45_ெப.) ேநாதிற' 

பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.074 

 கா4வ� �வைள� க4மல" விழி<ப $சில. 1.04.075 

 6-_ெப.(6-_ெப.) வாE ,ரசெமா5 ெபாறி மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) வாரண� 

$சில. 1.04.076 

 ,-_ெப.(,-_ெப.) வாE� ச க'_ெப.(ச க'_ெப.) ,ைற ,ைற 

ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.04.077 

 உரFந:"< பர<பி2 ஊ" யி� எ5<பி $சில. 1.04.078 

 இரF� தைலெபய�' ைவகைறகா7' $சில. 1.04.079 

 அைர இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) 

யாம�'_ெப.எ�.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.+உ'_சாG.) பக8' Nசா" $சில. 

1.04.080 

 விைர மல" வாளிெயா5 க�<6 வி� ஏ�தி $சில. 1.04.081 

 மகர ெவ� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ைம�த2_ெப.(ைம�த2_ெப.) திGதர $சில. 

1.04.082 

 நகர' காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) சிற�த எ2. 

$சில. 1.04.083 

 #!னா"பா� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ஆE #டா"பா� ெவEய ஆE $சில. 

1.04.084 



 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ெவ4�ைட ேபா� கா
!@ேற #!ய $சில. 

1.04.085 

 மாதவி��' க4ணகி��' வா2_ெப.(வா2_ெப.) ஊ" மதி 

விG�_வி.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.04.086 

 ேபா அவி&��' க ��_ெப.(க ��_ெப.) ெபா). $சில. 1.04.087 

 அைலந:" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) மைல ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) 

ஆக�_ெப.(ஆக'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 1.05.001 

 ஆர< ேபGயா@7 மாG� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) $சில. 1.05.002 

 க4 அக2 பர<பி2 ம4ணக மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 1.05.003 

 6ைத இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) படாஅ' 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந:�கி_வி.எ�.(ந:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.004 

 உைதய மா� வைர உ�சி� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.005 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) விள � அவி" ஒளி மல" கதி" 

பர<பி_வி.எ�.(பர<6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.006 

 ேவயா மாட,' விய2 கல இ��ைகL' $சில. 1.05.007 

 மா2 க4 காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) மாளிைக இட கM' $சில. 1.05.008 

 கயவாE ம� கி� கா4ேபா"� 

த5��'_ெப.எ�.(த5_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 1.05.009 

 பய2_ெப.(பய2_ெப.) அறF 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) யவன" இ��ைகL' 

$சில. 1.05.010 

 கல'_ெப.(கல'_ெப.) த� தி�வி2 6ல' ெபய" மா�க- $சில. 1.05.011 



 கல�_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைறL'_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இல � ந:" 

வைர<6' $சில. 1.05.012 

 வ4ண,' �4ண,' த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ந7N_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 

சா�த,' $சில. 1.05.013 

 (F' 6ைகL' ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விைரL'_வி.எ�.(விைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.014 

 பக"வன" திGத�' நகர வ :திL' $சில. 1.05.015 

 ப
!J' மயிGJ' ப��தி TலிJ' $சில. 1.05.016 

 க
5' I4விைன� கா�க" இ��ைகL' $சில. 1.05.017 

 >�' கி�' ஆர,' அகி8' $சில. 1.05.018 

 மா� அ7 ,�' மணிL' ெபா2J' $சில. 1.05.019 

 அ� கல ெவ7�ைகேயா5 

அள�_வி.எ�.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) கைட 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.05.020 

 வள'_ெப.(வள'_ெப.) தைலமய கிய நன�தைல ம7�' $சில. 1.05.021 

 பா� வைக ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�தி< 

ப4டெமா5 $சில. 1.05.022 

 #ல' �வி�த_ெப.எ�.(�வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) #ல வ :திL' 

$சில. 1.05.023 

 காழிய" #விய" க- ெநாைட ஆ
!ய" $சில. 1.05.024 

 மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) விைல< பரதவ"_ெப.(பரதவ"_ெப.) 

ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) உ<6< பக�ந" $சில. 1.05.025 

 பாசவ" வாசவ" ப� நிண விைலஞேரா5 $சில. 1.05.026 



 ஓ�ந" ெசறி�த_ெப.எ�.(ெசG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஊ2_ெப.(ஊ2_ெப.) மலி இ��ைகL' $சில. 1.05.027 

 கNசகார�' ெச'6_ெப.(ெச'6_ெப.) ெசE�ந�' $சில. 1.05.028 

 மர'_ெப.(மர'_ெப.) ெகா� த�ச�' க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ைக� 

ெகா�ல�' $சில. 1.05.029 

 க4S- விைனஞ�' ம4ண:
5 ஆள�' $சில. 1.05.030 

 ெபா2 ெசE ெகா�ல�' ந2கல' த�ந�' $சில. 1.05.031 

 2னகா�' ேதாலி2 2ன�' $சில. 1.05.032 

 கிழியிJ' கிைடயிJ' ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) பல ெப��கி $சில. 

1.05.033 

 ப) இ� ெசEவிைன< பா� ெக) மா�கM' $சில. 1.05.034 

 �ழலிJ' யாழிJ' �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ,த� ஏ)' $சில. 1.05.035 

 வ) இ2றி இைச� வழி� திற'_ெப.(திற'_ெப.) கா
5' $சில. 1.05.036 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

மரபி2 ெப�'பா4 இ��ைகL' $சில. 1.05.037 

 சி7�7  ைகவிைன< பிற"விைனயாளெரா5 $சில. 1.05.038 

 ம7 இ2றி விள �'_ெப.எ�.(விள �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ம�U"< பா�க,' $சில. 1.05.039 

 ேகா விய2 வ :திL' ெகா!� ேத" வ :திL' $சில. 1.05.040 

 ப!ீைக� ெத�F' ெப� �! வாணிக" $சில. 1.05.041 

 மாட ம7�' மைறேயா" இ��ைகL' $சில. 1.05.042 

 வ :&�! உழவெரா5 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைக $சில. 

1.05.043 

 ஆL- ேவத�' கால� கணித�' $சில. 1.05.044 



 பா� வைக ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப� ,ைற 

இ��ைகL' $சில. 1.05.045 

 தி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) �யி@7ந" 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைகெயா5 $சில. 

1.05.046 

 அணி வைள ேபா)ந" அக2 ெப� வ :திL' $சில. 1.05.047 

 Kத" மாகத" ேவதாளிகெரா5 $சில. 1.05.048 

 நாழிைக� கண�க" நல'_ெப.(நல'_ெப.) ெப7 க4Sள" $சில. 1.05.049 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) 

ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) #�திய" $சில. 1.05.050 

 ( விைல_ெப.(விைல_ெப.) மட�ைதய" ஏவ� சிலதிய" $சில. 1.05.051 

 பயி� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) �யி8வ" ப� ,ைற� க�விய" $சில. 

1.05.052 

 நைக-ேவழ'பெரா5 வைக ெதG இ��ைகL' $சில. 1.05.053 

 க5' பG கடFந" களி@றி2 பாக" $சில. 1.05.054 

 ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேத" ஊ�ந" க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) க4 

மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) $சில. 1.05.055 

 இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) 

�@றிய_ெப.எ�.(�@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) பாE இ��ைகL' $சில. 1.05.056 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ெக) சிற<பி2 ெபGேயா" ம�கிய $சில. 1.05.057 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) சா� சிற<பி2 ப
!ன< பா�க,' $சில. 1.05.058 

 இ� ெப� ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) ,ைனயிட' ேபால $சில. 1.05.059 

 இ� பா� ப�தியி2 இைட நில'_ெப.(நில'_ெப.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.05.060 



 கைட கா� யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மிைட மர� 

ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) $சில. 1.05.061 

 ெகா5<ேபா" ஓைதL' 

ெகா-ேவா"_வி.அ.ெப.(ெகா-_வி.+?_இ.இ.கா.+ண_வி.அ.ெப.�றி.+ஓ"_பட".ப2

.) ஓைதL' $சில. 1.05.062 

 ந5�� இ2றி நிைலஇய நா--அ கா!யி� $சில. 1.05.063 

 சி�திைர� சி�திைர� தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ேச"�ெதன $சில. 1.05.064 

 ெவ@றி_ெப.(ெவ@றி_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம2ன@� உ@றைத ஒழி�க 

என $சில. 1.05.065 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) ஏவலி2 ேபா�த $சில. 

1.05.066 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) (த�� கைட ெக) ப!ீைக $சில. 1.05.067 

 6)�க8' ேநாைலL' வி)�� உைட மைடL' $சில. 1.05.068 

 (F' 6ைகL' ெபா க8' 

ெசாG�_வி.எ�.(ெசாG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.069 

 ண ைகய" �ரைவய" அண � 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ! $சில. 1.05.070 

 ெப� நில ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) இ� நில'_ெப.(நில'_ெப.) அட க8' 

$சில. 1.05.071 

 பசிL' பிணிL' பைகL' நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.05.072 

 வசிL' வளJ' �ர�க என 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.073 

 மாத"� ேகால� வலைவயி2 உைர��' $சில. 1.05.074 

 =தி� ெப4!"_ெப.(ெப45_ெப.+இ"_பட".ப2.) ஓைதயி2 

ெபயர_�ைற.எ�.(ெபய"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.05.075 



 ம�U" ம� கி2 மற'_ெப.(மற'_ெப.) ெகா- வ :ர�' $சில. 1.05.076 

 ப
!ன ம� கி2 பைட ெக) மா�கM' $சில. 1.05.077 

 ,�த� ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ,)< பலி-

பீ!ைக $சில. 1.05.078 

 ெவ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ம2ன@� உ@றைத ஒழி�க என< $சில. 1.05.079 

 பலி� ெகாைட_ெப.(ெகாைட_ெப.) 6G�ேதா" வலி�� வர'6_ெப.(வர'6_ெப.) 

ஆக என $சில. 1.05.080 

 க� உமி& கவணின" கழி< பிணி� கைற� ேதா� $சில. 1.05.081 

 ப� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) பர<பின" ெமE உற� த:4!_வி.எ�.(த:45-

வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.082 

 ஆ"�_வி.எ�.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கள' ெகா4டT" ஆ" 

அம" அ)வ�_ெப.(அ)வ'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 1.05.083 

 K"� கைட சிவ�த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �5 ேநா��� 

க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $சில. 1.05.084 

 ெவ@றி_ெப.(ெவ@றி_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) 

ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) 

ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 1.05.085 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) பலி-ப!ீைக நல'_ெப.(நல'_ெப.) ெகாள 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.05.086 

 உயி"< பலி உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ�,� �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ,ழ�க� $சில. 1.05.087 

 மயி"� க4 ,ரெசா5_ெப.(,ர�_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

பலி ஊ
! $சில. 1.05.088 

 இ� நிலம� கி2 ெபா�நைர< ெபறாஅ $சில. 1.05.089 

 ெச� ெவ  காதலி2 தி�மாவளவ2 $சில. 1.05.090 

 வாM' �ைடL' மயி"� க4 ,ர�' $சில. 1.05.091 



 நாெளா5 ெபய"� ந4ணா"< ெப7க-இ' $சில. 1.05.092 

 ம4ணக ம� கி2 எ2 வலி ெக) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) என $சில. 1.05.093 

 64ணிய திைச,க' ேபாகிய அ� நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 1.05.094 

 அைசF இ� ஊ�க� நைச பிற�� 

ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.05.095 

 பைக வில�கிய இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக) 

மைல என $சில. 1.05.096 

 இைமயவ" உைறL'_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

சிைமய< பிட"�தைல $சில. 1.05.097 

 ெகா5வG ஒ@றி ெகா-ைகயி2 ெபய"ேவா@� $சில. 1.05.098 

 மா ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) வ�சிர ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5� $சில. 

1.05.099 

 ேகா2 இைற ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா@ற< ப�த�' $சில. 1.05.100 

 மகத ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5 வா-_ெப.(வா-_ெப.) வாE 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 1.05.101 

 பைக<6ற�� ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப
! 

ம4டப,' $சில. 1.05.102 

 அவ�தி ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) உவ�தன2 

ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.05.103 

 நிவ� ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) மரபி2 ேதாரண வாயி8' $சில. 1.05.104 

 ெபா2னிJ' மணியிJ' 6ைன�தன 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 1.05.105 

 I4விைன� க'மிய" காணா மரபின $சில. 1.05.106 

 ய" ந: �_ஏவ.(ந: �_வி.) சிற<பி2 அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) 

ெதா�ேலா" உதவி�� $சில. 1.05.107 



 மய2 விதி�� ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மரபின இைவ-தா' $சில. 1.05.108 

 ஒ� �ட2 6ண"�_வி.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � 

உய"�ேதா"_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) ஏ�' $சில. 1.05.109 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

மரபி2 ம4டப'_ெப.(ம4டப'_ெப.) அ2றிL' $சில. 1.05.110 

 வ'ப மா�க- த' ெபய" ெபாறி�த $சில. 1.05.111 

 க4ெண)�< ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ4S< 

ப� ெபாதி� $சில. 1.05.112 

 கைட,க வாயி8' க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தா&� காவ8' $சில. 1.05.113 

 உைடேயா"_�றி.வி.,.(உைட_ெப.+ஓ"_பட".ப2.) காவ8' ஒQஇய 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.114 

 க
ேபா" உள" எனி2 க5<ப� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ@றி $சில. 1.05.115 

 ெகா
பி2 அ�ல ெகா5�தVயா $சில. 1.05.116 

 உ-Mந"< பனி��' ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) இைட ம2ற,' $சில. 

1.05.117 

 #J' �றM' ஊ,' ெசவி5' $சில. 1.05.118 

 அ)� ெமEயாள�' ,)கின" ஆ! $சில. 1.05.119 

 ப) இ� கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) ெப@7_வி.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

1.05.120 

 வல' ெசயா� கழிL'_ெப.எ�.(கழி_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இலNசி_ெப.(இலNசி_ெப.) ம2ற,' $சில. 1.05.121 

 வNச' உ45 மய�-பைக 

உ@ேறா"_வி.அ.ெப.(உ7_வி.+@@_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) $சில. 1.05.122 



 நNச' உ45 ந5 � ய" 

உ@ேறா"_வி.அ.ெப.(உ7_வி.+@@_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) $சில. 1.05.123 

 அழ� வாE நாக� ஆ" எயி7_ெப.(எயி7_ெப.) அ)�தின" $சில. 1.05.124 

 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க4 #ளி� க5 நைவ< ப
டT" $சில. 1.05.125 

 �ழல_�ைற.எ�.(�ழ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெதாழ ய" ந: �' $சில. 

1.05.126 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கா� ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க� 

நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம2ற,' $சில. 1.05.127 

 தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ)�'_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+உ'_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

த2ைம_ெப.(த2ைம_ெப.) இலாள" $சில. 1.05.128 

 அவ' மைற�_வி.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ)�'_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+உ'_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அலவ� 

ெப4!"_ெப.(ெப45_ெப.+இ"_பட".ப2.) $சில. 1.05.129 

 அைறேபா� அைம�ச" பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) மைன நய<ேபா" $சில. 1.05.130 

 ெபாE� கGயாள" 6ற #@றாள" எ2 $சில. 1.05.131 

 ைக� ெகா- பாச�� ைக<ப5ேவா" என $சில. 1.05.132 

 காத' நா2�' க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) எ5<பி $சில. 

1.05.133 

 (த' 6ைட� உS' (த-ச�க,' $சில. 1.05.134 

 அைர� ேகா� ேகா!J' அற'_ெப.(அற'_ெப.) #7 அைவய� $சில. 1.05.135 

 உைர T� ேகா! ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) ப@றிJ' 

$சில. 1.05.136 

 நாெவா5 நவிலா நைவ ந:" 

உ��_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.137 



 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அWஉ' பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ம2ற,' $சில. 1.05.138 

 ெமE வைக உண"�த_ெப.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வி)மிேயா" ஏ�' $சில. 1.05.139 

 ஐ வைக ம2ற�' அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) பலி உற:இ $சில. 1.05.140 

 வ�சிர� ேகா
ட� மண'_ெப.(மண'_ெப.) ெக) ,ரச'_ெப.(,ரச'_ெப.) 

$சில. 1.05.141 

 க�ைச யாைன< பிட"�தைல ஏ@றி $சில. 1.05.142 

 வா� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) களி@7-அர� 

வய கிய_ெப.எ�.(வய �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா
ட� $சில. 

1.05.143 

 கா�ேகா- விழவி2 கைடநிைல சா@றி $சில. 1.05.144 

 த கிய_ெப.எ�.(த �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெகா-ைக� த� நிைல� 

ேகா
ட� $சில. 1.05.145 

 ம கல ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) உற எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.05.146 

 மரகதமணிெயா5 வயிர' �யி@றி $சில. 1.05.147 

 பவள� திர- கா� ைப' ெபா2 ேவதிைக $சில. 1.05.148 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நிைல மாளிைக� கைட,க� யா கS' $சில. 

1.05.149 

 கி'6G ப� வாE� கிள" ,� ஒ)�க� $சில. 1.05.150 

 ம கல' ெபாறி�த மகர வாசிைக� $சில. 1.05.151 

 ேதாரண' நிைலஇய ேதா' அ7 ப�' ெபா2 $சில. 1.05.152 

 (ரண �'ப� ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாலிைக $சில. 1.05.153 



 பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) விள�� ப�' ெபா2 படாைக $சில. 1.05.154 

 > மயி"� கவG ��தர� �4ண� $சில. 1.05.155 

 ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைக வ :தியி� 

ெசறி�-ஆ � $சில. 1.05.156 

 ஐ' ெப� �)F' எ4 ேப" ஆய,' $சில. 1.05.157 

 அரச �மர�' பரத �மர�' $சில. 1.05.158 

 கவ" பG< 6ரவிய" களி@றி2 ெதா�திய" $சில. 1.05.159 

 கவ" பG� ேதGன" இைய�_வி.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ� � ஈ4! $சில. 1.05.160 

 அைர� ேம'பXஇய அகநிைல ம� கி� $சில. 1.05.161 

 உைரசா� ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) 

ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 1.05.162 

 மா இ� ஞால� ம2 உயி" 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 

1.05.163 

 ஆயிர� ஓ" எ
5 அர�_ெப.(அர�_ெப.) தைல�ெகா4ட $சில. 1.05.164 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ந7 _ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) 

தா_ெப.(தா_ெப.) மலி ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைற $சில. 1.05.165 

 64ணிய ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:" ெபா2�ட� ஏ�தி $சில. 1.05.166 

 ம4ணக' ம�ள_�ைற.எ�.(ம�-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வானக' விய<ப 

$சில. 1.05.167 

 வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) தைலவைன வி) ந:" 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.168 

 பிறவா யா�ைக< ெபGேயா2 ேகாயி8' $சில. 1.05.169 

 அ7 ,க� ெச?ேவ- அணி திக& ேகாயி8' $சில. 1.05.170 



 வா� வைள ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வாலிேயா2 ேகாயி8' $சில. 1.05.171 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல'_ெப.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெந!ேயா2 ேகாயி8' $சில. 

1.05.172 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைட ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

ேகாயி8' $சில. 1.05.173 

 மா , ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) வாEைமயி2 வழாஅ $சில. 1.05.174 

 நா2மைற மரபி2 த:,ைற ஒ�பா� $சில. 1.05.175 

 நா� வைக� ேதவ�' =-அ7 கண கM' $சில. 1.05.176 

 பா� வைக ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�தி� 

ேதா@ற� $சில. 1.05.177 

 ேவ7 ேவ7 கடFள" சா7 சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�பா� $சில. 1.05.178 

 அறேவா" ப-ளிL' அற2 ஓ'பைடL' $சில. 1.05.179 

 6றநிைல� ேகா
ட�< 64ணிய� தான,' $சில. 1.05.180 

 திறேவா" உைர��' ெசய�_ெதா.ெப.(ெசE_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ�பா� $சில. 1.05.181 

 ெகா!� ேத" ேவ�தெனா5 #டா ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) $சில. 1.05.182 

 அ!� தைள ந:�க அ�- சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�பா� $சில. 1.05.183 

 க4Sளாள" க�வி� �யி8வ" $சில. 1.05.184 

 ப4 யா&< 6லவ"_ெப.(6லவ"_ெப.) பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) பாணெரா5 $சில. 

1.05.185 

 எ4-அ�' சிற<பி2 இைச சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�பா� $சில. 1.05.186 

 ,ழF� க4 யிலா ,5�க�' வ :திL' $சில. 1.05.187 



 விழF� களி சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விய8- 

ஆ க4 $சில. 1.05.188 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) ெகா)நைன< 

<GG�_வி.எ�.(பிG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல" எEதா $சில. 1.05.189 

 மாத"� ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) �ைழ மாதவி-த2ேனா5 $சில. 

1.05.190 

 இ� வள" ,�ைல_ெப.(,�ைல_ெப.) ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) 

மயிைல $சில. 1.05.191 

 தாழி� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) K& ெச க)ந:" $சில. 1.05.192 

 பயி� ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேகாைத< பிைணயலி2 

ெபாலி�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.193 

 காம� களி மகி&F எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

காம"_ெப.(காம"_ெப.) $சில. 1.05.194 

 (' ெபாதி ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) விைர< ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ
5 

அம"�_வி.எ�.(அம"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.195 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) மகி& இ��ைக நா--அ கா!யி� $சில. 1.05.196 

 ( மலி கான�< 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) மண'_ெப.(மண'_ெப.) 6�� $சில. 

1.05.197 

 6ைகL' சா�' 6லரா சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.05.198 

 நைக ஆ5 ஆய�_ெப.(ஆய'_ெப.+அ�_சாG.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

ெமாழி திைள� $சில. 1.05.199 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) வாE< பாணெரா5 நகர< பர�தெரா5 $சில. 1.05.200 

 திGத� மரபி2 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ேபால $சில. 1.05.201 

 இளி வாE வ4!ெனா5 இ2 இளேவனிெலா5 $சில. 1.05.202 

 மலய மா�த' திGத� ம7கி� $சில. 1.05.203 



 க� ,கி�_ெப.(,கி�_ெப.) �ம� �7 ,ய� ஒழி�-ஆ � $சில. 1.05.204 

 இ� க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கயெலா5 இைட� �மி& 

எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.205 

 அ' க4 வான�_ெப.(வான'_ெப.+அ�_சாG.) அரF< பைக அNசி $சில. 

1.05.206 

 தி கM' ஈ45� திGத8' உ45ெகா� $சில. 1.05.207 

 ந:" வாE தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ந:- நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) 

அ,தி2 $சில. 1.05.208 

 சீ" வாE வைல� தி� ந:" மா�தி $சில. 1.05.209 

 மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) ஏ@7� ெகா!ேயா2 ெமE 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வள"�த $சில. 1.05.210 

 வான-வ�லி வ�த8' உ45ெகா� $சில. 1.05.211 

 இ� நில ம2ன@�< ெப� வள'_ெப.(வள'_ெப.) கா
ட $சில. 1.05.212 

 தி�மக- 6��த இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ெச)' பதி ஆ' என $சில. 

1.05.213 

 எG நிற�_ெப.(நிற'_ெப.+அ�_சாG.) இலவ,' ,�ைலL' அ2றிL' 

$சில. 1.05.214 

 க� ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) �வைளL' �மி)' 

(�_வி.எ�.((_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.05.215 

 உ-வG� ேகால� உ7 ைண 

ேத!_வி.எ�.(ேத5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.216 

 க-ள� கமல' திGத8' உ45ெகா� $சில. 1.05.217 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) 

ம7�த�_ெதா.ெப.(ம7_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) அNசி $சில. 1.05.218 

 ப� உயி" ப��' ப� வாE� #@ற' $சில. 1.05.219 



 ஆ4ைமயி� திG� த2_பதி.ெப.(த2_திG.) அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) திGயா $சில. 1.05.220 

 நா4_ெப.(நா4_ெப.) உைட� ேகால� நைக ,க'_ெப.(,க'_ெப.) ேகா
! 

$சில. 1.05.221 

 ப4 ெமாழி நர'பி2 திவF யா& மிழ@றி $சில. 1.05.222 

 ெப4ைமயி� திGL' ெப@றிL' உ45 என $சில. 1.05.223 

 உ�விலாள2 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $சில. 1.05.224 

 இக� அம" ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எதி" 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வில�கி 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) $சில. 1.05.225 

 எ) வG� ேகால' ,) ெமL' உற:இ $சில. 1.05.226 

 வி��ெதா5 6�க ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

கணவெரா5 $சில. 1.05.227 

 உட2 உைறF_ெதா.ெப.(உைற_வி.+F_ெதா.ெப.�றி.) 

மQஇ_வி.எ�.(மG_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஒ)�ெகா5 

6ண"�த_ெப.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.05.228 

 வடமீ2 க@பி2 மைன உைற மகளி"_ெப.) $சில. 1.05.229 

 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

,க�_ெப.(,க'_ெப.+அ�_சாG.) மணி� ேதா
5� �வைள< $சில. 1.05.230 

 ேபா 6ற ெகா5�< ேபாகிய ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கைட $சில. 1.05.231 

 வி��தி2 த:"�தில ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) யாவ' $சில. 

1.05.232 

 ம��' த�' ெகா� இ' மா நில வைர<6_ெப.(வைர<6_ெப.) என $சில. 

1.05.233 

 ைகய@7 ந5 �' ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) விைன ந5 நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$சில. 1.05.234 



 உ-ளக ந7�_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) தா_ெப.(தா_ெப.) உைற<ப மீ 

அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.05.235 

 க- உக ந5 �' க)ந:" ேபால $சில. 1.05.236 

 க4ணகி க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கS' மாதவி ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

கS' $சில. 1.05.237 

 உ- நிைற கர� அக� ஒளி� ந:" உ��தன $சில. 1.05.238 

 எ4S ,ைற இட�திJ' வல�திJ' !�தன $சில. 1.05.239 

 வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) விழF 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) அக�-எ2. $சில. 1.05.240 

 ெவ-ளி மா� வைர விய2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேச! $சில. 1.06.001 

 க- அவி& (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) காம� கடF
� $சில. 1.06.002 

 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 காதலி-த2ெனா5 $சில. 1.06.003 

 வி�� தா
5 அய�' ஓ" விNைசவ :ர2 $சில. 1.06.004 

 ெத2 திைச ம� கி2 ஓ" ெச)' பதி-த2J- $சில. 1.06.005 

 இ�திர_ெப.அ.(இ�திர2_ெப.) விழF 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ5��' 

_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என $சில. 1.06.006 

 க5 விைச அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) கண'_ெப.(கண'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ4! $சில. 1.06.007 

 ெகா5வG ஊ�க�� ேகா-நக" கா�த $சில. 1.06.008 

 ெதா5 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம2ன@�� ெதாைல�தன" 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.009 

 ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) #ர நிக"� ேம�வி
ட $சில. 

1.06.010 



 வNச' ெபய"�த மா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) (த' $சில. 1.06.011 

 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அ4ண@�� ேதவ2-

ெப.(ேதவ2_ெப.) ஏவ $சில. 1.06.012 

 இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பலி 

உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இடJ' 

கா4�' $சில. 1.06.013 

 அமராபதி கா� அமரனி2 

ெப@7_வி.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.014 

 தமG2 த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைகசா� சிற<பி2 

$சில. 1.06.015 

 ெபாE வைக இ2றி< (மியி� 6ண"�த $சில. 1.06.016 

 ஐ-வைக ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) அைமதிL' கா4�' $சில. 1.06.017 

 நாரத2 வ :ைண நய'_ெப.(நய'_ெப.) ெதG பாட8' $சில. 1.06.018 

 ேதாGய மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) வார' பாட8' $சில. 1.06.019 

 ஆயிர'_ெப.(ஆயிர'_ெப.) க4ேணா2 ெசவிஅக' 

நிைறய_�ைற.எ�.(நிைற_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.06.020 

 நாடக'_ெப.(நாடக'_ெப.) உ�<பசி ந�கா- 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.021 

 ம கல' இழ<ப வ :ைண ம4மிைச� $சில. 1.06.022 

 த �க இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) என� சாப' 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.023 

 ம ைக_ெப.(ம ைக_ெப.) மாதவி வழி,த� 

ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.024 

 அ � அரF-அ��� ஆட8' கா4�' $சில. 1.06.025 

 வ" இத&� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE� ! இைடேயாேய $சில. 1.06.026 



 அமர" தைலவைன வண �' யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) என $சில. 

1.06.027 

 சிைமய� இமய,' ெச) ந:"� க ைகL' $சில. 1.06.028 

 உNைச அ' பதிL' விNச� அடவிL' $சில. 1.06.029 

 ேவ கட மைலL' தா கா விைளL- $சில. 1.06.030 

 காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) 

நா5'_ெப.எ�.(நா5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கா
! பி2ன" $சில. 

1.06.031 

 ( விG பட<ைப< 6கா" ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.032 

 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ,ைறைமயி2 

ெதா)தன2 கா
! $சில. 1.06.033 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) =>" மகி& விழா� கா4ேபா2 $சில. 1.06.034 

 மாேயா2 பாணிL' வ�ண< (த" $சில. 1.06.035 

 நா� வைக< பாணிL' நல'_ெப.(நல'_ெப.) ெப7 ெகா-ைக $சில. 1.06.036 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) ஊ" மதிய,' பா! பி2ன" $சில. 1.06.037 

 சீ" இய� ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந:" அல 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.06.038 

 பாரதி ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாரதி-அர க� 

$சில. 1.06.039 

 திG6ர' எGய� ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேவ4ட $சில. 1.06.040 

 எG ,க< ேப" அ'6_ெப.(அ'6_ெப.) ஏவ� ேக
ப $சில. 1.06.041 

 உைமயவ- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற2 ஆக 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.042 

 இைமயவ2 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா5ெகா
! 

ஆட8' $சில. 1.06.043 



 ேத" ,2 நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைச,க2 

காண $சில. 1.06.044 

 பாரதி ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விய2 

பா4டர க,' $சில. 1.06.045 

 கNச2 வNச' கட�த@காக $சில. 1.06.046 

 அNசன-வ4ண2 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஆட8- $சில. 1.06.047 

 அ�லிய� ெதா�திL' அFண2 

கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.048 

 ம�லி2 ஆட8' மா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந5வ4 $சில. 1.06.049 

 ந:"� திைர அர க� நிக"� ,2 

நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.050 

 K"� திற'_ெப.(திற'_ெப.) கட�ேதா2 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) !L' $சில. 1.06.051 

 பைட வ :&�_ஏவ.(வ :&�_வி.) அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) ைபL- 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.06.052 

 �ைட வ :&�_ஏவ.(வ :&�_வி.) அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ,2 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ைடL' $சில. 1.06.053 

 வாண2 ேப" ஊ" ம7கிைட நட�_வி.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.06.054 

 ந:- நில'_ெப.(நில'_ெப.) அள�ேதா2 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ட,' $சில. 1.06.055 

 ஆ4ைம_ெப.(ஆ4ைம_ெப.) திG�த ெப4ைம� ேகால�� $சில. 1.06.056 

 காம2 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப! ஆட8' $சில. 

1.06.057 



 காE சின அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) க5� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) 

ெபாறாஅ- $சில. 1.06.058 

 மாயவ- ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மர�கா� ஆட8' 

$சில. 1.06.059 

 ெச� ெவ  ேகால' அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.06.060 

 தி�வி2 ெசEேயா- ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பாைவL' $சில. 1.06.061 

 வய8ைழ நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வட�� 

வாயி8- $சில. 1.06.062 

 அயிராணி மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கைடய,' $சில. 1.06.063 

 அவரவ" அணிLட2 அவரவ" ெகா-ைகயி2 $சில. 1.06.064 

 நிைலL' ப!த,' 

ந: கா_எதி".ம.வி.எ�.(ந: �_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எ�.�றி.) மரபி2 $சில. 

1.06.065 

 பதிேனா" ஆட8' பா
!2 ப�திL' $சில. 1.06.066 

 விதி மா4 ெகா-ைகயி2 விள க� காணாE $சில. 1.06.067 

 தா_ெப.(தா_ெப.) அவி& (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) #றிய $சில. 1.06.068 

 மாதவி மரபி2 மாதவி இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) என� 

$சில. 1.06.069 

 காதலி�� உைர� க45 மகி&F 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.070 

 ேமத� சிற<பி2 விNைசய2 $சில. 1.06.071 



 அ�தர�-ேளா" அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மரபி2 $சில. 1.06.072 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா4�Yஉ' வானவ2 

விழF' $சில. 1.06.073 

 ஆட8' ேகால,' அணிL' கைட�ெகாள $சில. 1.06.074 

 ஊட� ேகாலேமா5 இ��ேதா2 

உவ<ப_�ைற.எ�.(உவ<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.06.075 

 ப�� வGJ' ஐ�_ெப.(ஐ�_ெப.) விைரயிJ' $சில. 1.06.076 

 ,<ப�-இ� வைக ஓமாலிைகயிJ' $சில. 1.06.077 

 ஊறின ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:" 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநE வாச $சில. 1.06.078 

 நா7 இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) 

நல'_ெப.(நல'_ெப.) ெபற_�ைற.எ�.(ெப7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.079 

 6ைகயி2 6ல"�திய ( ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) #�தைல $சில. 1.06.080 

 வைகெதா7' மா2மத� ெகா)N_ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) 

ேச7_ெப.(ேச7_ெப.) ஊ
! $சில. 1.06.081 

 அல�தக' ஊ
!ய அ' ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சீற! $சில. 1.06.082 

 நல�த� ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அணி ெசற:இ $சில. 1.06.083 

 பGயக' T6ர' பாடக' சத ைக $சில. 1.06.084 

 அGயக' கா8�� அைமFற 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.085 

 �ற �ெசறி திர- �ற கினி� ெசறி� $சில. 1.06.086 

 பிற கிய_ெப.எ�.(பிர �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ,�தைர ,<ப�-

இ� கா& $சில. 1.06.087 



 நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) கிள" (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) கி�_ெப.(கி�_ெப.) 

ந:"ைமயி2 உXஇ $சில. 1.06.088 

 காம"_ெப.(காம"_ெப.) க4!ைக-த2ெனா5 பி2னிய $சில. 1.06.089 

 > மணி� ேதா-வைள ேதாM�� 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.090 

 ம�தக மணிெயா5 வயிர' க
!ய $சில. 1.06.091 

 சி�திர� Kடக' ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 ைகவைள $சில. 1.06.092 

 பGயக' வா� வைள பவழ<_ெப.(பவழ'_ெப.+<_ஒ@.) ப� வைள $சில. 1.06.093 

 அG மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) ,2ைக�� அைமFற 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.094 

 வாைள< ப� வாE வண�� உ7 ேமாதிர' $சில. 1.06.095 

 ேக& கிள" ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ேக& கிள" மணி_ெப.(மணி_ெப.) ேமாதிர' 

$சில. 1.06.096 

 வா � வி� வயிர� மரகத� தா-ெசறி $சில. 1.06.097 

 க�த-_ெப.(கா�த-_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

கர<ப அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.098 

 ச கிலி I4-ெதாட" (4 ஞா4 6ைனவிைன $சில. 1.06.099 

 அ' க)�_ெப.(க)�_ெப.) அகவயி2 ஆரேமா5 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.100 

 கயி@கைட ஒ)கிய_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காம"_ெப.(காம"_ெப.) > மணி_ெப.(மணி_ெப.) $சில. 1.06.101 

 ெசய�த� ேகாைவயி2 சி76ற' மைற�-ஆ � $சில. 1.06.102 

 இ�திர-ந:ல� இைட இைட 

திர4ட_ெப.எ�.(திர-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.103 

 ச�திர பாணி� தைக ெப7 க!<6 இைண $சில. 1.06.104 



 அ' கா அகவயி2 அழ�ற_�ைற.எ�.(அழ�7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.105 

 ெதEவ உ�திெயா5 ெச) ந:" வல'6G_ெப(வல'6G_ெப.) $சில. 1.06.106 

 ெதாEயக' 6�லக' 

ெதாட"�த_ெப.எ�.(ெதாட"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைல��-அணி 

$சில. 1.06.107 

 ைம ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஓதி�� மா46ற 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.108 

 #ட8' ஊட8' ேகாவல@� அளி� $சில. 1.06.109 

 பா5 அைம ேச�ைக< ப-ளிL- இ��ேதா- $சில. 1.06.110 

 உ� ெக) =>" உவF� தைலவ�ெதன $சில. 1.06.111 

 ெப� ந:" 

ேபா�'_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ'_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இGய� மா�கெளா5 $சில. 1.06.112 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) அவி& கான�_ெப.(கான�_ெப.) கட�-விைளயா
5� 

$சில. 1.06.113 

 கா4ட� வி�<ெபா5 ேவ4!ன2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.114 

 ெபாEைக� தாமைர<_ெப.(தாமைர_ெப.+<_ஒ@.) 6-_ெப.(6-_ெப.) வாE 

6ல'ப_�ைற.எ�.(6ல'6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.06.115 

 ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) யாம'_ெப.(யாம'_ெப.) 

வாரண'_ெப.(வாரண'_ெப.) கா
ட $சில. 1.06.116 

 ெவ-ளி விள�க' ந- இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) க!ய $சில. 1.06.117 

 வான வ4 ைகய2 அ�திG ஏற $சில. 1.06.118 

 மா2 அம" ேநா�கிL' ைவய,' ஏறி $சில. 1.06.119 



 ேகா! பல அ5�கிய_ெப.எ�.(அ5��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா) 

நிதி� �<ைப_ெப.(�<ைப_ெப.) $சில. 1.06.120 

 மாட'_ெப.(மாட'_ெப.) மலி ம7கி2 ப!ீைக� ெத�வி2 $சில. 1.06.121 

 மல" அணி விள�க� மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�� 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.06.122 

 அல" ெகா!-அ7�' ெந�8' வ :சி $சில. 1.06.123 

 ம கல� தாசிய" த' கல2 ஒலி<ப $சில. 1.06.124 

 இ�6ைட ம� கிJ' திGவன" 

ெபய�'_ெப.எ�.(ெபய"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.125 

 தி�மக- இ��ைக ெச?வன' 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.126 

 மகர வாG வள'_ெப.(வள'_ெப.) 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.127 

 நகர வ :தி ந5வ4 ேபாகி $சில. 1.06.128 

 கல'_ெப.(கல'_ெப.) த� தி�வி2 6ல' ெபய" மா�க- $சில. 1.06.129 

 ேவைல வா8க� விG திைர< பர<பி2 $சில. 1.06.130 

 #ல ம7கி� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) Iவ8' $சில. 1.06.131 

 மாைல� ேசG_ெப.(ேசG_ெப.) ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.132 

 வ4ண,' சா�' 

மல�'_ெப.எ�.(மல"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �4ண,' $சில. 

1.06.133 

 ப4ணிய< ப�திL' பக"ேவா" விள�க,' 135 $சில. 1.06.134 



 ெசEவிைன� க'மிய" ைகவிைன விள�க,' $சில. 1.06.135 

 காழிய" ேமாதக� ஊ& உ7 விள�க,' $சில. 1.06.136 

 #விய" கா" அக� �ட�கா� விள�க,' $சில. 1.06.137 

 ெநாைட நவி� மகZஉ� கைட ெக) விள�க,' $சில. 1.06.138 

 இைட இைட மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) விைல_ெப.(விைல_ெப.) பக"ேவா" 

விள�க,' $சில. 1.06.139 

 இல � ந:" வைர<பி2 கல கைர-விள�க,' $சில. 1.06.140 

 வில � வைல< பரதவ"_ெப.(பரதவ"_ெப.) மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) திமி� 

விள�க,' $சில. 1.06.141 

 ெமாழி ெபய" ேதஎ�ேதா" ஒழியா விள�க,' $சில. 1.06.142 

 கழி ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ப4ட' 

காவல"_ெப.(காவ�_ெப.+அ"_பட".ப2.) விள�க,' $சில. 1.06.143 

 எ4S வர'6_ெப.(வர'6_ெப.) 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இைய�_வி.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ� � ஈ4! $சில. 

1.06.144 

 இ!� கல<6 அ2ன ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) அயி" ம� கி� $சில. 1.06.145 

 க!<பைக காS'_ெப.எ�.(கா4_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கா
சி-

அ ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.146 

 விைர மல"� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ந:"< பர<பி� 

$சில. 1.06.147 

 ம�த ேவலியி2 மா46ற� 

ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.06.148 

 ைகைத ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) ெநEத�_ெப.(ெநEத�_ெப.) அ' 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.06.149 



 ெபாEத� ஆயெமா5 ( ெகா! 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.150 

 நிைர நிைர எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6ைர த:" 

கா
சிய $சில. 1.06.151 

 மைல< ப� தார,' கட�_ெப.(கட�_ெப.) ப� தார,' $சில. 1.06.152 

 வள'_ெப.(வள'_ெப.) தைலமய கிய ள � கல-இ��ைக $சில. 1.06.153 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) இள _ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) �மர�' உGைம� �@ற,' 

$சில. 1.06.154 

 பரத �மர�' ப� ேவ7 ஆய,' $சில. 1.06.155 

 ஆ5 கள மகளி�' பா5 கள மகளி�' $சில. 1.06.156 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) ெகா- ம� கி� K&தர� எழினிL' $சில. 1.06.157 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) ெபா� ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 6க&� கGகா� 

வளவ2 $சில. 1.06.158 

 த4பத' ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) ேபால $சில. 1.06.159 

 ேவ7 ேவ7 ேகால� ேவ7 ேவ7 க'பைல $சில. 1.06.160 

 சா7 அய" கள� வ :7 ெபற� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.06.161 

 கட@கைர ெமலி��' காவிG< ேப" யா@7 $சில. 1.06.162 

 இட'_ெப.(இட'_ெப.) ெகட_�ைற.எ�.(ெக5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஈ4!ய_ெப.எ�.(ஈ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா� வைக வ�ண� 

$சில. 1.06.163 

 அட கா� க'பைல உட � 

இைய�_வி.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி<ப $சில. 1.06.164 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 6லF க!�த மட�_ெப.(மட�_ெப.) 

(�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) தாைழ� $சில. 1.06.165 



 சிைற ெசE ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அகவயி2 ஆ � ஓ" $சில. 1.06.166 

 62ைன_ெப.(62ைன_ெப.) ந:ழ� 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) பர<பி� $சில. 1.06.167 

 ஓவிய எழினி Kழ_�ைற.எ�.(K&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உட2 ேபா�கி $சில. 

1.06.168 

 விதானி�< ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கா� அமளிமிைச $சில. 1.06.169 

 வ��6 நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வச�தமாைல 

ைக $சில. 1.06.170 

 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) ேகா� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) யா& ெச?வன' 

வா கி $சில. 1.06.171 

 ேகாவல2-த2ெனா5' ெகா-ைகயி2 இ��தன- $சில. 1.06.172 

 மா மல" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 மாதவி-தா2 எ2. $சில. 1.06.173 

 ேவைல மட�_ெப.(மட�_ெப.) தாைழ உ
ெபாதி�த 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா
5 $சில. 1.06.174 

 மாைல� யி2ற மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ45_ெப.(வ45_ெப.) காைல� 

$சில. 1.06.175 

 களி நறவ' தா_ெப.(தா_ெப.) ஊத ேதா2றி@ேற-காம" $சில. 1.06.176 

 ெதளி நிற_ெப.(நிற'_ெப.) ெவ  கதிேரா2 ேத". $சில. 1.06.177 

 சி�திர< பட�- 6�� ெச)  ேகா
!2 மல" 

6ைன�_வி.எ�.(6ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.001 

 ைம� தட _ெப.அ.(தட'_ெப.) க4 மண மகளி"_ெப.) ேகால' ேபா� 

வன<6_ெப.(வன<6_ெப.) எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 

1.07.002 

 ப�த�' ேகா5' ஆணிL' நர'6' எ27 $சில. 1.07.003 



 இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) திற�� �@ற'_ெப.(�@ற'_ெப.) 

ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா& ைகயி� 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா கி $சில. 1.07.004 

 ப4ண� பGவ
டைண ஆராEத� ைதவர� $சில. 1.07.005 

 க4ணிய ெசலF விைளயா
5 ைக[& $சில. 1.07.006 

 ந4ணிய �7'ேபா�� எ27 நா
!ய $சில. 1.07.007 

 எ4 வைகயா� இைச எழ:இ $சில. 1.07.008 

 ப4 வைகயா2 பGF த:"�_வி.எ�.(த:"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

1.07.009 

 மரகதமணி� தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெசறி�தமணி� க�த-_ெப.(கா�த-_ெப.) 

ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�க- $சில. 1.07.010 

 பயி"_ெப.(பயி"_ெப.) வ4!2 கிைள ேபால ப� நர'பி2மிைச< படர $சில. 

1.07.011 

 வா"த� வ!�த� உ�த� உற&த� $சில. 1.07.012 

 சீ�ட2 உ�
ட� ெத�
ட� அ-ள�_ெப.(அ-ள�_ெப.) $சில. 1.07.013 

 ஏ" உைட< ப
டைட என இைசேயா" வ��த $சில. 1.07.014 

 எ
5 வைகயி2 இைச� கரண�< $சில. 1.07.015 

 ப
ட வைக த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ெசவியி2 ஓர� $சில. 1.07.016 

 ஏவல2 பி2 பாணி யா என $சில. 1.07.017 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ைக யா& ந:
ட-அவJ' $சில. 1.07.018 

 காவிGைய ேநா�கினF' கட�_ெப.(கட�_ெப.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) வG< 

பாணிL' $சில. 1.07.019 

 மாதவி-த2 மன'_ெப.(மன'_ெப.) 

மகிழ_�ைற.எ�.(மகி&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வாசி�த� 

ெதாட �'_ெப.எ�.(ெதாட �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ம2. $சில. 

1.07.020 



 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைடயா2 $சில. 

1.07.021 

 ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) ெச ேகா�-அ ஓ�சி $சில. 1.07.022 

 க ைக-த2ைன< 6ண"�தா8' $சில. 1.07.023 

 6லவாE வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.024 

 க ைக-த2ைன< 6ண"�தா8' $சில. 1.07.025 

 6லவாெதாழித� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க4ணாE $சில. 1.07.026 

 ம ைக_ெப.(ம ைக_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

க@6_ெப.(க@6_ெப.) எ27 $சில. 1.07.027 

 அறி�ேத2 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG 

$சில. 1.07.028 

 ம2J' மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைடயா2 $சில. 1.07.029 

 வைளயா� ெச ேகா�-அ ஓ�சி $சில. 1.07.030 

 க2னி-த2ைன< 6ண"�தா8' $சில. 1.07.031 

 6லவாE வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.032 

 க2னி-த2ைன< 6ண"�தா8' $சில. 1.07.033 

 6லவாெதாழித� கய�_ெப.(கய�_ெப.) க4ணாE $சில. 1.07.034 

 ம2J' மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

க@6_ெப.(க@6_ெப.) எ27 $சில. 1.07.035 

 அறி�ேத2 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG 

$சில. 1.07.036 

 உழவ"_ெப.(உழவ"_ெப.) ஓைத மத� ஓைத $சில. 1.07.037 

 உைட ந:" ஓைத த4பத' ெகா- $சில. 1.07.038 



 விழவ" ஓைத சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.039 

 நட�தாE வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.040 

 விழவ" ஓைத சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.041 

 நட�த_ெப.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

வாE காவா $சில. 1.07.042 

 மழவ"_ெப.(மழவ"_ெப.) ஓைத வளவ2-த2 $சில. 1.07.043 

 வளேன வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.044 

 கGய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) மல" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 

காGைக,2 கட�-ெதEவ' $சில. 1.07.045 

 கா
! கா
! $சில. 1.07.046 

 அGய K-_ெப.(K-_ெப.) ெபாE�தா" அற2 இல" எ27 ஏைழய' 

ய �_வி.அ.(யா �_வி.அ.) $சில. 1.07.047 

 அறிேகா' ஐய $சில. 1.07.048 

 விG கதி" ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) மதிL' மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) கண,' 

ஆ' எ2ேற $சில. 1.07.049 

 விள �'_ெப.எ�.(விள �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெவ-ைள< 

$சில. 1.07.050 

 6G வைளL'_ெப.எ�.(வைள_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ,�' 

க45-ஆ'ப� ெபாதி அவி&��' $சில. 1.07.051 

 6காேர எ' ஊ". $சில. 1.07.052 

 காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

கழி� கான�_ெப.(கான�_ெப.) ைகLைற 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.053 



 எ' பி2 வ�தா"_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ"_பட".ப2.) $சில. 1.07.054 

 ஏதில"-தா' ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) இர<ப நி@பைத ய �_வி.அ.(யா �_வி.அ.) 

$சில. 1.07.055 

 அறிேகா' ஐய $சில. 1.07.056 

 மாதரா" க4S' மதி நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) ந:" இைண 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.057 

 மல"�த_ெப.அ.(மல"�த_ெப.அ.) ந:ல< $சில. 1.07.058 

 ேபா' அறியா-வ45 ஊசலா5' $சில. 1.07.059 

 6காேர எ' ஊ". $சில. 1.07.060 

 ேமா , திைரயா2 ெமா�45 ேபா� 

அைச�த_ெப.எ�.(அைச_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.061 

 ,ர� வாE� ச க'_ெப.(ச க'_ெப.) $சில. 1.07.062 

 மா&கி ஐய $சில. 1.07.064 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) பG�_வி.எ�.(பG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைசய_�ைற.எ�.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

விரலா� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ��' 

$சில. 1.07.065 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) மாைல< $சில. 1.07.066 

 ேபா சிற கணி<ப ேபாவா" க4 ேபாகா< $சில. 1.07.067 

 6காேர எ' ஊ". $சில. 1.07.068 

 ைற ேமE வல'6G_ெப(வல'6G_ெப.) 

ேதாE�_வி.எ�.(ேதாE_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) உ)த_ெப.எ�.(உ)_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 1.07.069 

 ேதா@ற' மாEவா2 $சில. 1.07.070 



 ெபாைற மலி (' 62ைன< ( 

உதி"�_வி.எ�.(உதி"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) I4 தா_ெப.(தா_ெப.) 

$சில. 1.07.071 

 ேபா"��' கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.07.072 

 நிைற மதி வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க�_ெப.(,க'_ெப.+அ�_சாG.) ேந" 

கய�_ெப.(கய�_ெப.) க4 ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 1.07.073 

 உைற மலி உEயா ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) ஊ" �ண � 

ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) ,ைலேய $சில. 1.07.074 

 த:"��' ேபா8'. $சில. 1.07.075 

 நிண'_ெப.(நிண'_ெப.) ெகா- 6லா�_ெப.(6லா�_ெப.) உண க� 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 6-_ெப.(6-_ெப.) $சில. 

1.07.076 

 ஓ<6த� தைல�கீ5 ஆக $சில. 1.07.077 

 கண'_ெப.(கண'_ெப.) ெகா- வ45_ெப.(வ45_ெப.) 

ஆ"�_வி.எ�.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலா' 

க2னி_ெப.(க2னி_ெப.) $சில. 1.07.078 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ஞாழ�_ெப.(ஞாழ�_ெப.) ைகயி� ஏ�தி $சில. 1.07.079 

 மண'_ெப.(மண'_ெப.) கம& ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

ம2னி ம@7 ஆ45 ஓ" $சில. 1.07.080 

 அண � உைறL'_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ2ப 

அறிேய2_வி.,.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ2_த2.ஒ�.) அறிேவேன� $சில. 

1.07.081 

 அைடேய2 ம2ேனா. $சில. 1.07.082 

 வைல_ெப.(வைல_ெப.) வா&ந" ேசG_ெப.(ேசG_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

உண �'_ெப.எ�.(உண �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) $சில. 1.07.083 



 மல" ைக ஏ�தி $சில. 1.07.084 

 விைல_ெப.(விைல_ெப.) மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) உண க� ெபா�
டாக $சில. 

1.07.085 

 ேவ45_ஏவ.(ேவ45_வி.) உ�வ'_ெப.(உ�வ'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ7 ஓ" $சில. 

1.07.086 

 ெகாைல ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 

ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) #@ற' வா&வ $சில. 1.07.087 

 அைல ந:"� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

அறிேய2_வி.,.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ2_த2.ஒ�.) அறிெவேன� $சில. 

1.07.088 

 அைடேய2 ம2ேனா. $சில. 1.07.089 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி� 

எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கா" 

எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) காம2 $சில. 1.07.090 

 ெசய�_ெதா.ெப.(ெசE_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) த:"�த 

,க'_ெப.(,க'_ெப.) தி கேளா காண :" $சில. 1.07.091 

 தி கேளா காண :"-திமி� வா&ந" சீY"�ேக $சில. 1.07.092 

 அ' க4 ஏ" வான�_ெப.(வான'_ெப.+அ�_சாG.) அரF அNசி வா&வேவ 

$சில. 1.07.093 

 எறி வைளக- ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ� ம� �' 

ஓ5'_ெப.எ�.(ஓ5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.094 

 கைற ெக) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) க4ேணா க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) 

#@ற' காண :" $சில. 1.07.095 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) #@ற' காண :"-கட� வா&ந" சீY"�ேக $சில. 

1.07.096 



 மட'_ெப.(மட'_ெப.) ெக) ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) 

மக-_ெப.(மக-_ெப.) ஆயேவ $சில. 1.07.097 

 6லF மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) உண க� 

6-_ெப.(6-_ெப.) ஓ<பி க4டா"�� $சில. 1.07.098 

 அலவ ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) 

ெசEL'_ெப.எ�.(ெசE_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) அண � இேவா 

காண :" $சில. 1.07.099 

 அண � இேவா காண :"-அ5'6 அம" த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.07.100 

 பிண � ேந" ஐ'பா� ஓ" ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) ெகா4டேவ $சில. 1.07.101 

 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) த� ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மலேர 

6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) மண'_ெப.(மண'_ெப.) விG மணேல $சில. 1.07.102 

 ப) அ7 தி� ெமாழிேய பைண இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைலேய 

$சில. 1.07.103 

 ,) மதி 6ைர ,கேம ,G 6� வி� இைணேய $சில. 1.07.104 

 எ)-அ� மி2 இைடேய-எைன இட" ெசEதைவேய. $சில. 1.07.105 

 திைர விGத� ைறேய தி� மண�_ெப.(மண�_ெப.) விG இடேம $சில. 

1.07.106 

 விைர விG ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மலேர மிைடத� 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) இடேம $சில. 1.07.107 

 ம� விG 6G �ழேல மதி 6ைர தி� ,கேம $சில. 1.07.108 

 இ� கய�_ெப.(கய�_ெப.) இைண விழிேய-எைன இட" ெசEதைவேய. $சில. 

1.07.109 

 வைள வள"த� ைறேய மண'_ெப.(மண'_ெப.) விGத� ெபாழிேல $சில. 

1.07.110 

 தைள அவி& ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மலேர தனியவ- திG இடேம $சில. 

1.07.111 



 ,ைள வள" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைகேய ,) மதி 6ைர ,கேம $சில. 

1.07.112 

 இைளயவ- இைண ,ைலேய-எைன இட" ெசEதைவேய. $சில. 1.07.113 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) 6�� உயி" 

ெகா27_வி.எ�.(ெகா�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா&வ" 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ஐய" $சில. 1.07.114 

 உட�_ெப.(உட�_ெப.) 6�� உயி" 

ெகா27_வி.எ�.(ெகா�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா&ைவம2 ந:L' 

$சில. 1.07.115 

 மிட� 6�� அட காத ெவ'_ெப.அ.(ெவ'_ெப.அ.) ,ைலேயா பார' $சில. 

1.07.116 

 இட" 6�� இ5�' இைட இழவ� க4டாE $சில. 1.07.117 

 ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) க4 வைலயா� உயி" ெகா�வா2 

I�ைத_ெப.(I�ைத_ெப.) $சில. 1.07.118 

 ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 வைலயா� உயி" ெகா�ைவம2 ந:L' 

$சில. 1.07.119 

 வட'_ெப.(வட'_ெப.) ெகா- ,ைலயா2 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) மி2J< 

ேபால $சில. 1.07.120 

 Iட கி_வி.எ�.(Iட �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ�' 

ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) I�<6 இழவ� க4டாE $சில. 1.07.121 

 ஓ5'_ெப.எ�.(ஓ5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) திமி� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி" ெகா�வ" 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ஐய" $சில. 1.07.122 

 ேகா5' 6�வ� உயி" ெகா�ைவம2 ந:L' $சில. 1.07.123 

 ப5ீ' பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) எ?வ'_ெப.(எ?வ'_ெப.) பாராE 

,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) �ம� $சில. 1.07.124 



 வா5'_ெப.எ�.(வா5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி7 

ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) இழவ� க4டாE $சில. 

1.07.125 

 பவள உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) ைகயா� ப@றி $சில. 1.07.126 

 தவள ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) �7வா- ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) $சில. 1.07.127 

 தவள ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) �7வா- ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) $சில. 1.07.128 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) அ�ல ெகா!ய_ெப.அ.(ெகா!ய_ெப.அ.) 

ெகா!ய_ெப.அ.(ெகா!ய_ெப.அ.) $சில. 1.07.129 

 62ைன_ெப.(62ைன_ெப.) ந:ழ� 6லF� திைரவாE $சில. 1.07.130 

 அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) நட<ப நட<பா- ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) $சில. 1.07.131 

 அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) நட<ப நட<பா- ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) $சில. 1.07.132 

 ெகா2ேன ெவEய_�றி.வி.,.(ெவE_ெப.+அ_பட".ப2.) #@ற' #@ற' $சில. 

1.07.133 

 க- வாE ந:ல'_ெப.(ந:ல'_ெப.) ைகயி2 ஏ�தி $சில. 1.07.134 

 6-_ெப.(6-_ெப.) வாE உண க� க!வா- ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) $சில. 1.07.135 

 6-_ெப.(6-_ெப.) வாE உண க� க!வா- ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) $சில. 1.07.136 

 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அ�ல 

ெவEய_�றி.வி.,.(ெவE_ெப.+அ_பட".ப2.) 

ெவEய_�றி.வி.,.(ெவE_ெப.+அ_பட".ப2.) $சில. 1.07.137 

 ேசர� மட அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ேசர� நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ?வாE 

$சில. 1.07.138 



 ேசர� மட அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ேசர� நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ?வாE 

$சில. 1.07.139 

 ஊ" திைர ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உழ�கி� திGவா- பி2 $சில. 1.07.140 

 ேசர� மட அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ேசர� நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஒ?வாE. 

$சில. 1.07.141 

 ஆ � கான�_ெப.(கான�_ெப.) வG< பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ேக
ட மா2 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 மாதவிL' $சில. 1.07.142 

 ம2J' ஓ" �றி<6_ெப.(�றி<6_ெப.) உ45 

இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) நிைல 

மய கினா2 என $சில. 1.07.143 

 கலவியா� மகி&�தா-ேபா� 6லவியா� யா& வா கி $சில. 1.07.144 

 தாJ' ஓ" �றி<பின- ேபா� கான�_ெப.(கான�_ெப.) வG< பாட�-பாணி 

$சில. 1.07.145 

 நில� ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) விய<6_ெப.(விய<6_ெப.) 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந:- நில�ேதா" 

மன'_ெப.(மன'_ெப.) மகிழ_�ைற.எ�.(மகி&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

1.07.146 

 கல�ெதா5 6ண"�_வி.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க4ட�தா� பாட� 

ெதாட �'ம2. $சில. 1.07.147 

 ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) வ45_ெப.(வ45_ெப.) 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.148 

 மணி< ( ஆைட-அ ேபா"� $சில. 1.07.149 

 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�-க4 விழி� ஒ�கி $சில. 1.07.150 

 நட�தாE வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.151 



 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�-க4 விழி� ஒ�கி $சில. 1.07.152 

 நட�த_ெப.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) $சில. 1.07.153 

 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) வைளயாைம 

$சில. 1.07.154 

 அறி�ேத2 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG 

$சில. 1.07.155 

 (வ" ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) ஆல $சில. 1.07.156 

 6G� �யி�க- இைச பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

1.07.157 

 காம"_ெப.(காம"_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ�� 

அைசய_�ைற.எ�.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.158 

 நட�தாE வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.159 

 காம"_ெப.(காம"_ெப.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அ�� 

அைசய_�ைற.எ�.(அைச_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.160 

 நட�த_ெப.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) $சில. 1.07.161 

 நாம ேவலி2 திற'_ெப.(திற'_ெப.) க4ேட $சில. 1.07.162 

 அறி�ேத2 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG 

$சில. 1.07.163 

 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) அவ2-த2 வள நா5 

$சில. 1.07.164 

 மகவாE வள"��' தாE_ெப.(தாE_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.165 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உE��' ேப" உதவி $சில. 1.07.166 



 ஒழியாE வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.167 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உE��' ேப" உதவி $சில. 1.07.168 

 ஒழியா ஒ)க� உயி" ஓ'6' $சில. 1.07.169 

 ஆழி ஆ-வா2 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெவEேயா2 $சில. 1.07.170 

 அ�ேள வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) காேவG $சில. 

1.07.171 

 த:'-கதி" வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க�தா- ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,7வ�_ெப.(,7வ�_ெப.) $சில. 1.07.172 

 ஒ?வாேவJ' $சில. 1.07.173 

 வா �'_ெப.எ�.(வா �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந:" ,� எ27 

ைவக8' மா�-மக2 ேபா� $சில. 1.07.174 

 வ�தி" ஐய $சில. 1.07.175 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ஓத'_ெப.(ஓத'_ெப.) 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விள � ஒளிய 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) $சில. 1.07.176 

 விைர K& கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.07.177 

 ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விைலஞ" ேபா� 

மீM'_ெப.எ�.(மீ-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.178 

 6காேர எ' ஊ". $சில. 1.07.179 

 மைறயி2 மண�தாைர வ2 பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) பா�க� $சில. 1.07.180 

 மடவா" ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ைக $சில. 1.07.181 

 இைற வைளக- >@7வைத ஏைழய' எ ஙன'-யா � $சில. 1.07.182 

 அறிேகா' ஐய $சில. 1.07.183 



 நிைற மதிL' மீJ' என அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ந:- 

62ைன_ெப.(62ைன_ெப.) $சில. 1.07.184 

 அ�'பி< (�த_ெப.எ�.((_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.185 

 ெபாைற மலி ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ெகா'6_ெப.(ெகா'6_ெப.) ஏற 

வ45_ெப.(வ45_ெப.) ஆ'ப�_ெப.(ஆ'ப�_ெப.) 

ஊ'_ெப.எ�.(ஊ_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.186 

 6காேர எ' ஊ". $சில. 1.07.187 

 உ4டாைர ெவ� நறா ஊ4 ஒளியா< பா�க�- $சில. 1.07.188 

 உைற ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) இ2றி� $சில. 1.07.189 

 த4டா ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) தைல� த�தி எ2ப 

ய �_வி.அ.(யா �_வி.அ.) $சில. 1.07.190 

 அறிேகா' ஐய $சில. 1.07.191 

 வ4டா� திைர அழி<ப ைகயா2 மண�_ெப.(மண�_ெப.) 

,க�_வி.எ�.(,க_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.192 

 மதிேம� ந:4ட_ெப.எ�.(ந:-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.193 

 64 ேதாE ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ந:" 

ம�க_�ைற.எ�.(ம��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) >"��' $சில. 1.07.194 

 6காேர எ' ஊ". $சில. 1.07.195 

 6ண" ைணேயா5 ஆ5' ெபாறி அலவ2_ெப.(அலவ2_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.196 

 இண" தைதL' ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) எ2ைனL' 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.197 

 உண"F_ெப.(உண"F_ெப.) ஒழிய< 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஒலி திைர ந:"� 

ேச"<ப2_ெப.(ேச"<ப2_ெப.) $சில. 1.07.198 



 வண" �G ஐ'பாேலாE வ4ண'_ெப.(வ4ண'_ெப.) உணேரனா�. $சில. 

1.07.199 

 த',ைடய த4ணளிL' தா,' த' மா2 ேத�' $சில. 1.07.200 

 எ'ைம நிைனயா வி
டாேரா வி
5 அக�க $சில. 1.07.201 

 அ' ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) இணர அ5'6கா- அ2ன கா- $சில. 1.07.202 

 ந'ைம_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.+ஐ_ெச.ேவ.) மற�தாைர 

நா'_பதி.ெப.(நா'_த2.ப2.) மற�க_�ைற.எ�.(மற��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மா
ேடமா�. $சில. 1.07.203 

 62க4_ெப.(62க4_ெப.) #" மாைல< 6ல'6' எ2 க4ேண ேபா� $சில. 

1.07.204 

 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) உழவாE யில< ெப7தியா� $சில. 1.07.205 

 இ2 க- வாE ெநEதா� ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

எE'_ெப.எ�.(எE_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கனவிJ- $சில. 

1.07.206 

 வ2கணா" கான�_ெப.(கான�_ெப.) வர� க4டறிதிேயா $சில. 1.07.207 

 6-_ெப.(6-_ெப.) இய� மா2 ேத"-ஆழி 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 1.07.208 

 ெத-M ந:" ஓத'_ெப.(ஓத'_ெப.) சிைத�தாE ம@7 எ2 ெசEேகா $சில. 

1.07.209 

 ெத-M ந:" ஓத'_ெப.(ஓத'_ெப.) சிைத�தாE ம@7 எ'ேமா5 ஈ � $சில. 

1.07.210 

 உ-ளாேரா5 உ-ளாE உணராE ம@7 எ2 ெசEேகா $சில. 1.07.211 

 ேந"�த ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ேநமி 

ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேத" $சில. 1.07.212 

 ஊ"�த_ெப.எ�.(ஊ"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி 

சிைதய_�ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஊ"கி2ற ஓதேம $சில. 

1.07.213 



 (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெபாழிேல 

6ண"�_வி.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ5' அ2னேம $சில. 

1.07.214 

 ஈ"� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ைறேய இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) 

தகா எ2ன :ேர. $சில. 1.07.215 

 ேந"�த ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ேநமி 

ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேத" $சில. 1.07.216 

 ஊ"�த_ெப.எ�.(ஊ"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி 

சிைதய_�ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஊ"�தாE 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஓத'_ெப.(ஓத'_ெப.) $சில. 1.07.217 

 ஊ"�த_ெப.எ�.(ஊ"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி 

சிைதய_�ைற.எ�.(சிைத_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஊ"�தாE ம@7 எ'ெமா5 

$சில. 1.07.218 

 த:"�தாE ேபா� த:"�திைலயா� 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஓத'_ெப.(ஓத'_ெப.) $சில. 1.07.219 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நி�தில�தி2 (4 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.220 

 நல'_ெப.(நல'_ெப.) சா" பவள� கைல உ5� $சில. 1.07.221 

 ெச�ெந� பழன� கழனிெதா7' $சில. 1.07.222 

 திைர உலாF கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேச"<ப $சில. 1.07.223 

 62ைன< ெபா'ப" மகர� தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) $சில. 1.07.224 

 ெகா!ேயா2 எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 6< 64க- 

$சில. 1.07.225 

 எ2ைன� காணாவைக மைற�தா� $சில. 1.07.226 



 அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

காணி2_நி.எ�.(கா4_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) எ2 ெசEேகா $சில. 1.07.227 

 வாG� தரள நைக ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

1.07.228 

 வ4 ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) பவள வாE 

மல"�_வி.எ�.(மல"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.229 

 ேசG< பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) வைல_ெப.(வைல_ெப.) 

,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) $சில. 1.07.230 

 திைர உலாF கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேச"<ப $சில. 1.07.231 

 மாG< பரீ�_ெப.(பரீ'_ெப.+அ�_சாG.) அல" வ4ண'_ெப.(வ4ண'_ெப.) 

$சில. 1.07.232 

 மடவா- ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) வைர� $சில. 1.07.233 

 ஆ" இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ெகா5ைம_ெப.(ெகா5ைம_ெப.) ெசEதா" 

எ27 $சில. 1.07.234 

 அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

அறியி2_நி.எ�.(அறி_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) எ2 ெசEேகா $சில. 1.07.235 

 6லF உ@7 இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.236 

 ெபாழி�-த4டைலயி� 6�� 

உதி"�த_ெப.எ�.(உதி"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.07.237 

 கலைவ� ெச'ம� மண'_ெப.(மண'_ெப.) 

கமழ_�ைற.எ�.(கம&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.238 

 திைர உலாF கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேச"<ப $சில. 1.07.239 

 பல உ@7 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) ணியாத $சில. 

1.07.240 



 பட" ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) மடவா- தனி உழ<ப $சில. 1.07.241 

 அலF@7 இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) 

$சில. 1.07.242 

 அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) 

அறியி2_நி.எ�.(அறி_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) எ2 ெசEேகா $சில. 1.07.243 

 இைள இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) பர�தேவ எ� 

ெசEவா2_வி.,.(ெசE_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) மைற�தனேன $சில. 

1.07.244 

 கைளF-அ�' 6ல'6 ந:" க4 ெபாழ:இ உ��தனேவ $சில. 1.07.245 

 தைள அவி& மல"� �ழலாE தண�தா" நா
5 உளதா' ெகா� $சில. 1.07.246 

 வைள ெநகிழ_�ைற.எ�.(ெநகி&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எG சி�தி 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ' ம�- 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.247 

 கதிரவ2 மைற�தனேன கா" இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) பர�தேவ $சில. 1.07.248 

 எதி" மல" 6ைர உ4 க4 எ?வ ந:" உ��தனேவ $சில. 1.07.249 

 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) மதி 6ைர ,க�தாE ேபானா" நா
5 உளதா' ெகா� 

$சில. 1.07.250 

 மதி உமி&�_வி.எ�.(உமி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கதி" வி) கி 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ' ம�- 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.251 

 பறைவ_ெப.(பறைவ_ெப.) பா
5 அட கினேவ பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

ெசEவா2_வி.,.(ெசE_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) மைற�தனேன $சில. 

1.07.252 

 நிைற நிலா ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) #ர ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 ந:" 

உ��தனேவ $சில. 1.07.253 

 7 மல" அவி& �ழலாE ற�தா" நா
5 உளதா'ெகா� $சில. 1.07.254 



 மறைவ ஆE எ2 உயி"ேம� வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ' ம�- மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.255 

 ைகைத ேவலி� கழிவாE வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ' 

$சில. 1.07.256 

 ெபாEத� அழி�< ேபானா" ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) $சில. 1.07.257 

 ெபாEத� அழி�< ேபானா" அவ"ந' $சில. 1.07.258 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) மன'_ெப.(மன'_ெப.) வி
5 அக�வா" அ�ல". 

$சில. 1.07.259 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) ேவலி� கழிவாE 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.260 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ந��_ஏவ.(ந��_வி.) எ2ேற நி2றா" 

ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) $சில. 1.07.261 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ந��_ஏவ.(ந��_வி.) எ2ேற நி2றா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) $சில. 1.07.262 

 மா2 ேந" ேநா�க' மற<பா" அ�ல". $சில. 1.07.263 

 அ2ன'_ெப.(அ2ன'_ெப.) ைணேயா5 ஆட�க45 $சில. 1.07.264 

 ெந2ன�_ெப.(ெந2ன�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி2றா" 

ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) $சில. 1.07.265 

 ெந2ன�_ெப.(ெந2ன�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி2றா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) $சில. 1.07.266 

 ெபா2 ேந" �ண கி2 ேபாவா" அ�ல". $சில. 1.07.267 

 அைடய� ��ேக அைடய� எ' கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.07.268 

 அைடய� ��ேக அைடய� எ' கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.07.269 



 உைட திைர ந:"� ேச"<ப@� உ7 ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) உைரயாE $சில. 

1.07.270 

 அைடய� ��ேக அைடய� எ' கான�. $சில. 1.07.271 

 ஆ கன' பா!ய_ெப.எ�.(பா5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆE-இைழ 

பி2ன�' $சில. 1.07.272 

 க�த-_ெப.(கா�த-_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) 

ைக�கிைள ேச" �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) $சில. 1.07.273 

 த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) ெதாைட� ெச?வழி<பாைல இைச எழ:இ $சில. 1.07.274 

 பா கினி� பா! ஓ" ப4S< ெபய"�தா-. $சில. 1.07.275 

 Iைளய" விளG ெநா!த�' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) பாைல $சில. 1.07.276 

 இளி கிைளயி� ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ7�தாயா� மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.277 

 இளி கிைளயி� ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

இ7�தாEம2 ந:ேய� $சில. 1.07.278 

 ெகாைள வ�லாE எ2 ஆவி ெகா- 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) 

$சில. 1.07.279 

 பிG�தா" பG�_வி.எ�.(பG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேப" அ�ளி2 ந:ழ� 

$சில. 1.07.280 

 இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ கி வா&வா" உயி"< 

6ற�தாE மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.281 

 உயி"< 6ற�தாE ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ஆகி� உ- 

ஆ@றா_ெப.எ�.(ஆ@7_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 1.07.282 

 எயி�-6ற� ெவ�தேனா5 எ2 ஆதி மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.283 



 ைபL- ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) #ர பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

ெசEவா2_வி.,.(ெசE_வி.+?_இ.இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) ேபாE 

வ :ழ_�ைற.எ�.(வ :&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.07.284 

 ைவயேமா க4 6ைத<ப வ�தாE_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆE_,2.ஒ�.) 

ம�- மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.285 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) மண�தா" 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.07.286 

 ஞாலேமா ந�#"�த வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.287 

 த:� ைழஇ வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ெச�ல�_ெப.(ெச�ல�_ெப.) ம�- 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 1.07.288 

 >�கா ணி�த இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ய" எN� கிளவியா� $சில. 

1.07.289 

 (� கம& கானலி� ெபாE� K-_ெப.(K-_ெப.) ெபா7�க எ27 $சில. 1.07.290 

 மா� கட�-ெதEவ' நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) மல" அ! வண �'. 

$சில. 1.07.291 

 என� ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.292 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) வG யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

ஒ2றி2ேம� மன'_ெப.(மன'_ெப.) 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.07.293 

 மாய< ெபாE பல #
5'_ெப.எ�.(#
5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மாய�தா- பா!னா-_வி.,.(பா5_வி.+இ2_இ.கா.+ஆ-_பட".ஒ�.) என $சில. 

1.07.294 



 யா&-இைசேம� ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ஊ&விைன 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��த ஆகலி2 $சில. 

1.07.295 

 உவF உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ,க�தாைள� கவF� ைக ெஞகி&�தனனாE $சில. 

1.07.296 

 ெபா)_ெப.(ெபா)_ெப.) ஈ � கழி�த ஆகலி2 எ)' எ27 உட2 

எழா $சில. 1.07.297 

 ஏவலாள" உட2 K&தர ேகாவல2-தா2 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ன" $சில. 1.07.298 

 தா_ெப.(தா_ெப.) அவி& மல"� ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) ஓைத 

ஆய�_ெப.(ஆய'_ெப.+அ�_சாG.) ஒலி அவி� $சில. 1.07.299 

 ைகய@ற ெநNசினளாE ைவய�தி2 உ- 6�� $சில. 1.07.300 

 காதலJட2 அ2றிேய மாதவி த2_பதி.ெப.(த2_திG.) மைன 6�கா- $சில. 

1.07.301 

 ஆ � $சில. 1.07.302 

 மா இ� ஞால� அர�_ெப.(அர�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) வண��' $சில. 

1.07.303 

 Kழி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சித வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெச'பிய2 $சில. 

1.07.304 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைட கவி<ப $சில. 1.07.305 

 ஆழி மா� வைர அகைவயா எனேவ. $சில. 1.07.306 

 ெந!ேயா2 �2ற,' ெதா!ேயா- ெபௗவ,' $சில. 1.08.001 

 தமி& வர'6_ெப.(வர'6_ெப.) 

அ7�த_ெப.எ�.(அ7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5 $சில. 1.08.002 

 மாட மைரL' ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ஆ" உற�ைதL' $சில. 1.08.003 



 கலி ெக) வNசி=L' ஒலி 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) 6கா�' $சில. 1.08.004 

 அைர� வ :@றி��த_ெப.எ�.(வ :@றி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைரசா� 

சிற<பி2 $சில. 1.08.005 

 ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) மார2 மகி& ைண 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.006 

 இ2 இளேவனி� வ�த இவ4_ெப.(இவ4_ெப.) என $சில. 1.08.007 

 வள'_ெப.(வள'_ெப.) ெக) ெபாதியி� மா ,னி 

பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.008 

 இள கா�->த2 இைச�தன2. ஆதலி2 $சில. 1.08.009 

 மகர ெவ� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ைம�த2_ெப.(ைம�த2_ெப.) 

ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) $சில. 1.08.010 

 6க"_ெப.(6க"_ெப.) அ7 ேகால' 

ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ2ப ேபா� 

$சில. 1.08.011 

 ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) மிைட ேசாைல� �யிேலா2 எ2J' $சில. 1.08.012 

 பைடL- ப5ேவா2 பணி ெமாழி #ற $சில. 1.08.013 

 மட�_ெப.(மட�_ெப.) அவி& கான�_ெப.(கான�_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

விைளயா
!J- $சில. 1.08.014 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ஊட #டா ஏகிய $சில. 1.08.015 

 மா மல" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 மாதவி 

வி�'பி_வி.எ�.(வி�'6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.016 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) உற நிவ�த ேம�நிைல ம� கி2 $சில. 1.08.017 

 ேவனி�-ப-ளி ஏறி மா4 இைழ $சில. 1.08.018 

 ெத2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ,�' ெத2 மைல� ச�' $சில. 1.08.019 



 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) கட2_ெப.(கட2_ெப.) இ7��' த2ைமய ஆதலி2 

$சில. 1.08.020 

 ெகா ைக ,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) � �ம வளாக� $சில. 1.08.021 

 ைம அ7 சிற<பி2 ைகLைற ஏ�தி $சில. 1.08.022 

 அதிரா மரபி2 யா& ைக வா கி $சில. 1.08.023 

 மர கீத' பா!ன- மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.08.024 

 ஒ2பா2 வி��திL- தைல�க4 வி��தி $சில. 1.08.025 

 ந2பா� அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ��ைகய- 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.026 

 வல�ைக< பதாைக ேகா
ெடா5 ேச"�தி $சில. 1.08.027 

 இட�ைக நா� விர�_ெப.(விர�_ெப.) மாடக' 

தழ:இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.028 

 ெச'பைக ஆ"<ேப #ட' அதி"ேவ $சில. 1.08.029 

 ெவ'_ெப.அ.(ெவ'_ெப.அ.) பைக 

ந:��'_ெப.எ�.(ந:��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) விர�ளி 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.030 

 பிைழயா மரபி2 ஈ"-ஏ& ேகாைவைய $சில. 1.08.031 

 உைழ ,த� ைக�கிைள இ7வாE க
! $சில. 1.08.032 

 இைண கிைள பைக ந
6_ெப.(ந
6_ெப.) எ27 இ� நா2கி2 $சில. 1.08.033 

 இைச 6ண" �றிநிைல எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.034 

 �ர�வாE இளிவாE 

ேக
டன-_வி.,.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ-_பட".ஒ�.) 

அ2றிL' $சில. 1.08.035 



 வர2,ைற ம� கி2 ஐ�திJ' ஏழிJ' $சில. 1.08.036 

 உைழ ,த� ஆகF' உைழ ஈ7 ஆகF' $சில. 1.08.037 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ,த� ஆகF' �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ஈ7 ஆகF' $சில. 

1.08.038 

 அகநிைல ம�த,' 6றநிைல ம�த,' $சில. 1.08.039 

 அ�கிய� ம�த,' ெப�கிய� ம�த,' $சில. 1.08.040 

 நா� வைக� சாதிL' நல'_ெப.(நல'_ெப.) 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.041 

 =-வைக இய�க,' ,ைறLளி� கழி<பி $சில. 1.08.042 

 திற�_ெப.(திற'_ெப.+அ�_சாG.) வழி<பZஉ' ெத- இைச� கரண� $சில. 

1.08.043 

 6ற� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாணியி� ( ெகா! 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.044 

 ச4பக' மாதவி தமால' க�,ைக $சில. 1.08.045 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ( ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) ேவெரா5 

மிைட�த_ெப.எ�.(மிைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.046 

 அ' ெச க)ந:" ஆE இத&� க�திைக $சில. 1.08.047 

 எதி" (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ெச?வி இைடநில� 

யா�த_ெப.எ�.(யா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.048 

 ,தி" (�தாைழ ,ட க� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா
5 $சில. 1.08.049 

 விைர மல" வாளியி2 விய�_ெப.(விய�_ெப.) நில'_ெப.(நில'_ெப.) ஆ4ட 

$சில. 1.08.050 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி� ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) ஆைணயி2 $சில. 1.08.051 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,க'_ெப.(,க'_ெப.) அ2றி உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறN�' $சில. 1.08.052 

 தி�,க' ேபா��' ெச?விய- 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.053 

 அல�தக� ெகா)N_ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) ேச7_ெப.(ேச7_ெப.) 

அைளஇ_வி.எ�.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அயல $சில. 1.08.054 

 பி�திைக� ெகா) ,ைக ஆணி ைக�ெகா45 $சில. 1.08.055 

 ம2 உயி" எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) மகி& ைண 6ண"��' $சில. 1.08.056 

 இ2 இளேவனி� இளவரசாள2 $சில. 1.08.057 

 அ�தி< ேபாதக� அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) பிட"� 

ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.058 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ெச�வJ' ெச?விய2 அ�ல2 $சில. 1.08.059 

 6ண"�த_ெப.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா�க- 

ெபா)_ெப.(ெபா)_ெப.) இைட<ப5<பிJ' $சில. 1.08.060 

 தண�த மா�க- த' ைண மற<பிJ' $சில. 1.08.061 

 ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) ( வாளியி2 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உயி" 

ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) $சில. 1.08.062 

 இ7'( அ27 அஃ_பதி.ெப.(அஃ_�
.+_பட".ஒ�.) அறி�த:மி2 என $சில. 

1.08.063 

 எ4-எ4 கைலL' இைச�_வி.எ�.(இைச_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உட2 ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.08.064 

 ப4S' திறJ' 6ற #7 நாவி� $சில. 1.08.065 

 தைள வாE அவி&�த_ெப.எ�.(அவி&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தனி<ப5 

காம� $சில. 1.08.066 

 விைளயா மழைலயி2 விG� உைர 

எ)தி_வி.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.067 



 பச�த ேமனிய- பட" உ7 மாைலயி2 $சில. 1.08.068 

 வச�தமாைலைய வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என� 

#உE $சில. 1.08.069 

 > மல" மாைலயி2 ணி ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 1.08.070 

 ேகாவல@� அளி� ெகாண"க ஈ � என $சில. 1.08.071 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வா கிய ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) அG 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 $சில. 1.08.072 

 #ல ம7கி2 ேகாவல@� அளி<ப $சில. 1.08.073 

 திலக,' அளக,' சி7 க�N_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) சிைலL' $சில. 1.08.074 

 �வைளL' �மி)' ெகா?ைவL' 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.075 

 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வா-,க� மைதஇய ேநா�கெமா5 $சில. 1.08.076 

 காதலி2 ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க4#5 

வGL' $சில. 1.08.077 

 6ய�_ெப.(6ய�_ெப.) �ம� 

வ��தி_வி.எ�.(வ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெபாழி கதி" மதிய� 

$சில. 1.08.078 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) உலாE� திGத�' காம"_ெப.(காம"_ெப.) ெச?வியி2 

$சில. 1.08.079 

 பா� ெபாதி பவள'_ெப.(பவள'_ெப.) திற� நிலா 

உதவிய_ெப.எ�.(உதF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.080 

 நா�_ெப.(நா�_ெப.) இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ,�தி2 நைகநல' கா
! $சில. 

1.08.081 



 வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) என< ேபாகிய $சில. 1.08.082 

 க� ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4ணி கா4 வG� ேகால,' $சில. 1.08.083 

 அ�தி-மாைல வ�தத@� இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.08.084 

 சி�ைத ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) #�' எ2 சி7ைம 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.085 

 கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) 6ைர கிளவிL' மட அன நைடL' $சில. 1.08.086 

 களி மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சாய8' கர�தன- 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.087 

 ெச� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 சிலதிய" 

ேகால� $சில. 1.08.088 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

உ- வG ஆட8' $சில. 1.08.089 

 சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) வாE 6ல'பF' ேமகைல ஆ"<பF' $சில. 1.08.090 

 கல'_ெப.(கல'_ெப.) ெபறா I�<பின- காத�_ெப.(காத�_ெப.) ேநா�கெமா5 

$சில. 1.08.091 

 திற�_ெப.(திற'_ெப.+அ�_சாG.) ேவ7 ஆய எ2 சி7ைம ேநா�கிL' $சில. 

1.08.092 

 6ற� நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 626ற வGL' $சில. 1.08.093 

 ேகாைதL' �ழ8' தா_ெப.(தா_ெப.) ேச" அளக,' $சில. 1.08.094 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா& ,�த,' தி� ,ைல� தட,' $சில. 1.08.095 

 மி2 இைட வ��த_�ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந�-Iத� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.096 



 சி7�7� ெதாழிலிய" ம7 ெமாழி உE<ப $சில. 1.08.097 

 6ண"�சி_ெப.(6ண"�சி_ெப.) உ
ெபாதி�த கலா' த� கிளவியி2 $சில. 1.08.098 

 இ� 6ற ெமாழி< ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

ேக
டன-_வி.,.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ-_பட".ஒ�.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.099 

 * தள"�த_ெப.அ.(தள"�த_ெப.அ.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) தைக 

ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) $சில. 1.08.100 

 கிள"�_வி.எ�.(கிள"_ெப.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேவ7 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கிள" வG� ேகால,' 

$சில. 1.08.101 

 <GG�_வி.எ�.(பிG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைற கால� பG�தன- 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.102 

 எ2 உ7 கிைளக
�� த2_பதி.ெப.(த2_திG.) உ7 யர'_ெப.(யர'_ெப.) 

$சில. 1.08.103 

 ேத"�ேத"� உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேத"�சி 

வG அ2றிL' $சில. 1.08.104 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) அல" ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாைலL- 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.105 

 க4டவ"�� உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) வGL' $சில. 1.08.106 

 அ5�அ5� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ,2 

மய கிய_ெப.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மய�க'_ெப.(மய�க'_ெப.) $சில. 1.08.107 

 எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) த:"�த எ5��ேகா- வGL' $சில. 

1.08.108 



 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) மகேள ஆதலி2 ஆE-இைழ 

$சில. 1.08.109 

 பா5 ெப@றன_வி.,.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப2.) 

அ<_�
.(அ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) ைப�ெதா!-தன�� என $சில. 1.08.110 

 அணி� ேதா
5� தி� ,க�_ெப.(,க'_ெப.+அ�_சாG.) ஆE-இைழ 

எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.111 

 மணி� ேதா
5� தி�,க' ம7�தத@� 

இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.08.112 

 வா!ய உ-ள�_ெப.(உ-ள'_ெப.+அ�_சாG.) வச�தமாைல $சில. 1.08.113 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) அல" ேகாைத��� ைன� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர<ப $சில. 1.08.114 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) வாரா"_வி.,.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப2.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) மா4-இைழ $சில. 

1.08.115 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) கா4�வா' என ைகய7 ெநNசெமா5 $சில. 1.08.116 

 ( மல"-அமளிமிைச< ெபா��தா வதி�தன- $சில. 1.08.117 

 மா மல" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 மாதவி-தா2 எ2. $சில. 1.08.118 

 ெச�தாமைர விGய ேதமா  ெகா)� ஒ)க $சில. 1.08.119 

 ைம� ஆ" அேசாக' மட�_ெப.(மட�_ெப.) 

அவிழ_�ைற.எ�.(அவி&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெகா� ஆ" $சில. 1.08.120 

 இளேவனி� வ�ததா� எ2 ஆ'ெகா�-இ27 $சில. 1.08.121 

 வள ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) க4ணி 

மன'_ெப.(மன'_ெப.) $சில. 1.08.122 

 ( 2 ) ஊ!ன :" எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) உ�விலா2-த2 ஆைண $சில. 1.08.123 

 #5மி2 எ27 �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) சா@ற 

ந:!ய_ெப.எ�.(ந:5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.08.124 



 ேவன�-பாணி� கல�தா- ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

தி�,க�ைத $சில. 1.08.125 

 கான�-பாணி�� அல�தாE கா4. $சில. 1.08.126 

 அக� நக" எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) அ�'6 அவி& 

,�ைல_ெப.(,�ைல_ெப.) $சில. 1.09.001 

 நிக" மல" ெந�ெலா5 >உE பக�_ெப.(பக�_ெப.) மாE�த $சில. 1.09.002 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�க' கா
! இரவி@� ஓ" 

$சில. 1.09.003 

 ேகால' ெகா!-இைடயா"-தா' 

ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.09.004 

 ேம� ஓ" நா-_ெப.(நா-_ெப.) மாலதி மா@றா- மகF��< பா� 

அளி�க_�ைற.எ�.(அளி��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.09.005 

 பா� வி�கி பாலக2-தா2 ேசார மாலதிL' $சில. 1.09.006 

 பா"<பாெனா5 மைனயா- எ2ேம� படாதன வி
5 $சில. 1.09.007 

 ஏ@பன #றா" எ27 ஏ கி மக� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.09.008 

 அமர" த�� ேகா
ட' ெவ-யாைன� ேகா
ட' $சில. 1.09.009 

 6க"_ெப.(6க"_ெப.) ெவ-ைளநாக"-த' ேகா
ட' பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $சில. 1.09.010 

 உ�சி�கிழா2 ேகா
ட' ஊ"� ேகா
ட' ேவ�ேகா
ட' $சில. 1.09.011 

 வ�சிர� ேகா
ட' 6ற'பைணயா2 வா& ேகா
ட' $சில. 1.09.012 

 நி�க�த� ேகா
ட' நிலா� ேகா
ட' 6�� எ �' $சில. 1.09.013 

 ேதவி"கா- எ' உ7 ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) த:"' எ27 ேமவி $சில. 1.09.014 

 ஓ" பாச4ட� சா�த@�< பா5கிட�தாM�� $சில. 1.09.015 

 ஏ�' ப! ஓ" இள ெகா! ஆE ஆ� இலாE $சில. 1.09.016 



 ெசE தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) இ�ேலா"��� ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) 

வர'_ெப.(வர'_ெப.) ெகாடா" $சில. 1.09.017 

 ெபாE உைரேய அ27 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) உைரேய ைகயி� $சில. 

1.09.018 

 ப5 பிண' தா எ27 பறி�_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) ைக� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.09.019 

 �5கா
5� ேகா
ட� > � இ�ளி� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.09.020 

 இ5 பிண' தி2J' இடாகினி<ேபE வா கி $சில. 1.09.021 

 ம!அக� இ
டா- மகைவ $சில. 1.09.022 

 இ=!L4ட மNைஞ_ெப.(மNைஞ_ெப.) ேபா� ஏ கி அ)தாM�� 

அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சா�த2 $சில. 1.09.023 

 அNைஞ ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ஏ கி அழ� எ27 ,2ைன $சில. 1.09.024 

 உயி"� �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) காணாE எ27 அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) 

�ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) ஆE ஓ" $சில. 1.09.025 

 �யி�-ெபா'ப" ந:ழ� �7க_�ைற.எ�.(�7�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அயி"<6 இ2றி $சில. 1.09.026 

 மாய� �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம!� திைர� $சில. 1.09.027 

 தாE_ெப.(தாE_ெப.) ைக� ெகா5�தா- அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) 

ைதயலா-. $சில. 1.09.028 

 >ய $சில. 1.09.029 

 மைறேயா2 பி2 மாணி ஆE வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ேக-வி� $சில. 1.09.030 



 ைறேபாE அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ,!�தபி2ன" 

இைறேயாJ' $சில. 1.09.031 

 தாய�தாேரா5' வழ�� உைர� த�ைத��' $சில. 1.09.032 

 தாய"��' ேவ45' கட2_ெப.(கட2_ெப.) கழி� ேமய நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$சில. 1.09.033 

 ேதவ�தி எ2பா- மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) அவM�� $சில. 1.09.034 

 ( வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உ4 க4 ெபா7�க எ27 

ேமவி த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 1.09.035 

 =வா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) கா
! எ' ேகா
ட� 

$சில. 1.09.036 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) வா என உைர� ந: �த8' $சில. 1.09.037 

 >-ெமாழி ஆ"�த கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) அக2றன2 ேபாE எ �' 

$சில. 1.09.038 

 த:"�த� ைற ப!ேவ2 எ27 அவைன< ேபா"� இ ங2 $சில. 1.09.039 

 மீ
5� த�வாE என ஒ2ற2ேம� இ
5 $சில. 1.09.040 

 ேகா
ட' வழிபா5 ெகா4!�<பா- $சில. 1.09.041 

 வா
5-அ�' சீ"� $சில. 1.09.042 

 க4ணகி-ந�லாM�� உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) �ைற 

உ45 எ27 $சில. 1.09.043 

 எ4ணிய_ெப.எ�.(எ4S_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெந�ச�_ெப.(ெந�ச'_ெப.+அ�_சாG.) இைனயளாE 

ந4ணி_வி.எ�.(ந4S_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.09.044 

 அ7� சி7 (ைள ெந�ெலா5 >உE� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.09.045 

 ெப7க_விய .வி.,.(ெப7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) கணவேனா5 எ2றா- 

$சில. 1.09.046 



 ெப7ேக2 க5��' எ2 ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) கனாவினா� எ2 ைக 

$சில. 1.09.047 

 பி!�தன2 ேபாE ஓ" ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) பதிL- ப
ேட' $சில. 

1.09.048 

 ப
ட பதியி� படாத ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வா"�ைத $சில. 1.09.049 

 இ
டன" ஊரா"_�றி.வி.,.(ஊ"_ெப.+ஆ"_பட".ப2.) இ5ேத- இ
5 எ2-

த2ேம� $சில. 1.09.050 

 ேகாவல@� உ@ற ஓ" த: � எ27 அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.09.051 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ,2ன" யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

க
5ைர�ேத2 காவலெனா5 $சில. 1.09.052 

 ஊ"�� உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) த: �' 

ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உ4டா� உைரயாேட2 $சில. 1.09.053 

 த:� �@ற'_ெப.(�@ற'_ெப.) ேபா8' ெசறி-ெதாXஇ த:� 

�@ற'_ெப.(�@ற'_ெப.) $சில. 1.09.054 

 உ@ேறெனா5 உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) உ7வேனா5 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.09.055 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

ேக
கி2_நி.எ�.(ேக-_வி.+இ2_நி.எ�.) நைக 

ஆ�'_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.09.056 

 ெபா2-ெதாXஇ ைக�தாL' அ�ைல கணவ@� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

ேநா26_ெப.(ேநா26_ெப.) $சில. 1.09.057 

 ெபாE�தாE பழ' பிற<பி� ேபாE� ெக5க உE�� $சில. 1.09.058 

 கடெலா5 காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைல��' 

,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) $சில. 1.09.059 



 மட�_ெப.(மட�_ெப.) அவி& ெநEத�_ெப.(ெநEத�_ெப.) அ' 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) தட'_ெப.(தட'_ெப.) உள $சில. 1.09.060 

 ேசாம �4ட' KGய �4ட' ைற =&கி $சில. 1.09.061 

 காமேவ- ேகா
ட' ெதா)தா" கணவெரா5 $சில. 1.09.062 

 தா' இ267வ" உலக�_ெப.(உலக'_ெப.+அ�_சாG.) ைதயலா" $சில. 

1.09.063 

 ேபாக' ெசE (மியிJ' ேபாE< பிற<ப" யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 1.09.064 

 ஆ5'_வி.,.(ஆ5_வி.+�_இ.இ.கா.+உ'_த2.ப2.) எ2ற அணி-இைழ��-

அ? ஆE-இைழயா- $சில. 1.09.065 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) அ27 என இ��தபி2னேர $சில. 1.09.066 

 ந:!ய_ெப.எ�.(ந:5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) 

ேபா8' கைட�தைலயா2 வ�-ந' $சில. 1.09.067 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) எ2றா- ஓ" �@றிைளயா-. ேகாவலJ' 

$சில. 1.09.068 

 பா5 அைம ேச�ைகL- 6�� த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ைப�ெதா! $சில. 1.09.069 

 வா!ய ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) வ��த'_ெப.(வ��த'_ெப.) க45 யாF' 

$சில. 1.09.070 

 சல' 6ண" ெகா-ைக� சலதிெயா5 ஆ! $சில. 1.09.071 

 �ல'_ெப.(�ல'_ெப.) த� வா2_ெப.(வா2_ெப.) ெபா�--�2ற' 

ெதாைல�த_ெப.எ�.(ெதாைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.09.072 

 இல'பா5 நாS� த�' என�� எ2ன $சில. 1.09.073 

 நல'_ெப.(நல'_ெப.) ேக& ,7வ�_ெப.(,7வ�_ெப.) நைக 

,க'_ெப.(,க'_ெப.) கா
! $சில. 1.09.074 

 சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) உள ெகா4' என $சில. 1.09.075 



 ேசயிைழ ேக- இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ,த� 

ஆக ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கலேனா5 $சில. 

1.09.076 

 உல�த ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ஈ
5த� உ@ேற2 

மல"�த_ெப.அ.(மல"�த_ெப.அ.) சீ" $சில. 1.09.077 

 மாட மைர அக�� ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ2ேனா5 இ � $சில. 1.09.078 

 ஏ5 அல" ேகாதாE எ)க_விய .வி.,.(எ)_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ந:!_வி.எ�.(ந:5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.09.079 

 விைன கைட�#
ட விய' ெகா4டா2-க �� $சில. 1.09.080 

 கைன �ட" கா� சீயா,2. $சில. 1.09.081 

 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) க4ட_ெப.எ�.(கா4_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கனF_ெப.(கனF_ெப.) க� ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 $சில. 1.09.082 

 மாதவி-த2 ெசா�ைல வறிதா�க =ைத $சில. 1.09.083 

 விைன கைட�#
ட விய' ெகா4டா2-க �� $சில. 1.09.084 

 கைன �ட" கா� சீயா,2. $சில. 1.09.085 

 வா2க4 விழியா ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) 

யாம�_ெப.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 1.10.001 

 மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) திக& வி�'பி2 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) மதி 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.10.002 

 கா" இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கைடநா- க ��_ெப.(க ��_ெப.) $சில. 1.10.003 

 ஊ&விைன கைடஇ_வி.எ�.(கைட_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) ர<ப $சில. 1.10.004 

 ஏழக� தக�' எகின� கவGL' $சில. 1.10.005 

 > மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) அ2ன,' ைண என� திGL' $சில. 1.10.006 



 தாெளா5 �யி2ற_ெப.எ�.(�யி�_வி.+2@_இ.க.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைகசா� 

சிற<பி2 $சில. 1.10.007 

 ந:- ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) கைட கழி�-ஆ � $சில. 1.10.008 

 அணி கிள" அரவி2 அறியி� 

அம"�த_ெப.எ�.(அம"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.009 

 மணிவ4ண2 ேகா
ட' வல' ெசயா� 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.010 

 பைண ஐ�_ெப.(ஐ�_ெப.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாசிைல< ேபாதி $சில. 

1.10.011 

 அணி திக& ந:ழ� அறேவா2 தி�ெமாழி $சில. 1.10.012 

 அ�தர-சாGக- அைற�தன" சா@7' $சில. 1.10.013 

 இ�திர-விகார' ஏ& உட2 ேபாகி $சில. 1.10.014 

 6லF ஊ4 ற�_வி.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபாEயா 

விரத� $சில. 1.10.015 

 அவல'_ெப.(அவல'_ெப.) ந:� 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அட கிய_ெப.எ�.(அட �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைக $சில. 

1.10.016 

 ெமE வைக உண"�த_ெப.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வி)மிேயா" �ழ:இய $சில. 1.10.017 

 ஐ-வைக நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ�க�தான�� 

$சில. 1.10.018 

 ச�தி ஐ�' த',ட2 #!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 

1.10.019 



 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைலமய கிய 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) ெப� ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) $சில. 1.10.020 

 ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) (' பி4! நல'_ெப.(நல'_ெப.) கிள" ெகா) 

நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) $சில. 1.10.021 

 ந:" அணி விழவிJ' ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேத" விழவிJ' $சில. 

1.10.022 

 சாரண" வRஉ' த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) உ4டா' என $சில. 1.10.023 

 உலக ேநா2பிக- ஒ� �ட2 இ
ட $சில. 1.10.024 

 இல� ஒளி� சிலாதல' ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வல' ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.025 

 மைல தைல�ெகா4ட ேப" யா7 ேபா8' $சில. 1.10.026 

 உலக இைடகழி ஒ� �ட2 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.027 

 கைலயிலாள2 காம"_ெப.(காம"_ெப.) ேவனிெலா5 $சில. 1.10.028 

 மலய மா�த' ம2னவ@� இ7��' $சில. 1.10.029 

 ப� மல" அ5�கிய_ெப.எ�.(அ5��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) மர< ப�த" $சில. 1.10.030 

 இலவ�திைகயி2 எயி� 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) ேபாகி $சில. 1.10.031 

 தா& ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) த4பத< ெப�வழி� $சில. 

1.10.032 

 காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கைட,க' 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.033 

 �ட திைச� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா)' 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) $சில. 1.10.034 



 வட ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேகா
5 மல"< ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

Iைழ� $சில. 1.10.035 

 காவத' கட�_வி.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கF�தி< ப-ளி< 

$சில. 1.10.036 

 ( மர< ெபா'ப"< ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.10.037 

 ஆ க4 $சில. 1.10.038 

 இ7' ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) I�<ேபா5 இைன� அ! 

வ��தி_வி.எ�.(வ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.039 

 ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) ப� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) 

�7'_ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) பல உயி"� $சில. 1.10.040 

 ,திரா� கிளவியி2 ,-_ெப.(,-_ெப.) எயி7_ெப.(எயி7_ெப.) 

இல க_�ைற.எ�.(இல �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.10.041 

 மைர =>" யா என வினவ $சில. 1.10.042 

 ஆ7-ஐ  காத' ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) அக� நா
5 உ'ப"_ெப.(உ'ப"_ெப.) 

$சில. 1.10.043 

 நா7 ஐ  #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) நணி� என ந�� $சில. 1.10.044 

 ேதெமாழி-த2ெனா5' சிைறஅக� 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.045 

 காF�திஐையைய� க45 அ! ெதாழ8' $சில. 1.10.046 

 உ�F' �லJ' உய" ேப" ஒ)�க,' $சில. 1.10.047 

 ெப�மக2 தி�ெமாழி பிறழா ேநா26' $சில. 1.10.048 

 உைடய"ீ எ2ேனா உ7கணாளG2 $சில. 1.10.049 

 கைட கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ ஙன' 

க�தியவா7 என $சில. 1.10.050 



 உைரயா
5 இ�ைல உ7 தவ�த:" யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) $சில. 

1.10.051 

 மைர =>" வைர ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ேவ
ைகேய2 $சில. 1.10.052 

 பாடக� சீற! பர� பைக உழவா $சில. 1.10.053 

 கா5_ெப.(கா5_ெப.) இைடயி
ட நா5 ந:" கழித@� $சில. 1.10.054 

 அG இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) ெச?வி அறி�ந" யாேரா 

$சில. 1.10.055 

 உGய அ27 ஈ � ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என 

ஒழிய"ீ $சில. 1.10.056 

 மற உைர ந:�த மா� அ7 ேக-விய" $சில. 1.10.057 

 அற உைர ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � அறிவைன 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 1.10.058 

 ெத2 தமி& ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5� த:_ெப.(த:_ெப.) த:" மைர�� 

$சில. 1.10.059 

 ஒ2றிய உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) உைடேய2 ஆகலி2 $சில. 1.10.060 

 ேபாவ� யாJ' ேபாமி2 $சில. 1.10.061 

 எ2ற $சில. 1.10.062 

 காF�திஐையைய� ைகெதா) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.063 

 அ!க- ந:ேர அ�Mதி" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) 

இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) $சில. 1.10.064 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) வைள� ேதாளி ய" த:"�ேத2 என $சில. 1.10.065 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) காணாE 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ� ெநறி�� $சில. 

1.10.066 

 ஏத' த�வன யா �' பல ேக-ேமா $சில. 1.10.067 



 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) ெபாறாஅ ெம�லிய� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.068 

 பயி� (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) த4டைல< பட"�வ' எனிேன $சில. 1.10.069 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) பக_�ைற.எ�.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ :&�த_ெப.எ�.(வ :&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கிழ �_ெப.(கிழ �_ெப.) 

அக& �ழிைய� $சில. 1.10.070 

 ச4பக' நிைற�த தா_ெப.(தா_ெப.) ேசா" ெபா க" $சில. 1.10.071 

 ெபாEயைற< ப5�_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா@றா 

மா�க
�� $சில. 1.10.072 

 ைகய7 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) கா
!J' கா
5' $சில. 1.10.073 

 உதி" (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ெச'மலி2 ஒ கின" கழிேவா" $சில. 1.10.074 

 ,தி" ேத' பழ' பைக ,
!J' ,
5' $சில. 1.10.075 

 மNசM' இNசிL' மய �_ஏவ.(மய �_வி.) அG� வலய�� $சில. 

1.10.076 

 ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) �ைள< பலவி2 பர� பைக உ7��'. $சில. 1.10.077 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4ணி 

காத�_ெப.(காத�_ெப.) ேக-வ $சில. 1.10.078 

 வய�_ெப.(வய�_ெப.) உைழ< பட"�வ' எனிேன ஆ � $சில. 1.10.079 

 ( நா7 இலNசி< ெபா� கய�_ெப.(கய�_ெப.) ஓ
! $சில. 1.10.080 

 ந:"நாE_ெப.(ந:"நாE_ெப.) ெகௗவிய ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 6ற 

வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) $சில. 1.10.081 

 மல � மிளி" ெச7வி2 வில க< பாயி2 $சில. 1.10.082 

 கல க8' உ45 இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) காGைக ஆ க4 $சில. 

1.10.083 

 க�'பி�_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ெதா5�த ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

ேத2_ெப.(ேத2_ெப.) சிைத� $சில. 1.10.084 



 ��'6_ெப.(��'6_ெப.) K& ெபாEைக� > ந:" 

கல��'_ெப.எ�.(கல��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.085 

 அட கா ேவ
ைகயி2 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அஞ" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.086 

 �ட ைகயி2 ெநா45 ெகா-ளF' 

#5'_ெப.எ�.(#5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.087 

 �7ந" இ
ட �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) அ' ேபாெதா5 $சில. 1.10.088 

 ெபாறி வG வ45_ெப.(வ45_ெப.) இன'_ெப.(இன'_ெப.) 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கிட�ைக_ெப.(கிட�ைக_ெப.) $சில. 1.10.089 

 ெநறி ெச� வ��த� ந:" அஞ" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.090 

 அறியா_எதி".ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) அ! ஆ � 

இ5த8' #5'_ெப.எ�.(#5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.091 

 எறி ந:" அைட கைர இய�க'-த2னி� $சில. 1.10.092 

 ெபாறி மா4 அலவJ' ந�' ேபா@றா $சில. 1.10.093 

 ஊ& அ! ஒ�க� உ7 ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) 

காணி2_நி.எ�.(கா4_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.094 

 தா&த� 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) தா கF' ஒ4ணா $சில. 1.10.095 

 வய8' ேசாைலL' அ�ல யா கS' $சில. 1.10.096 

 அய�பட� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெநறி ஆ � 

இ�ைல $சில. 1.10.097 

 ெநறி இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) �Nசி ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ெவEேயாெளா5 $சில. 1.10.098 

 �றி அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அைவ அைவ 

�7கா ஓ'6 என $சில. 1.10.099 



 ேதா' அ7 க!ைஞL' �வ� ேம� அ7ைவL' $சில. 1.10.100 

 கF�தி ஐைய ைக< பலீிL' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.101 

 ெமாழி< ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) வழி� 

ைண ஆக என $சில. 1.10.102 

 பழி<6-அ�' சிற<பி2 வழி< பட" 6G�ேதா" $சில. 1.10.103 

 கGயவ2 6ைகயிJ' 6ைக�ெகா! ேதா2றிJ' $சில. 1.10.104 

 விG கதி" ெவ-ளி ெத2 6ல' படGJ' $சில. 1.10.105 

 கா� ெபா� நிவ<பி2 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

ஏ@ெறா5' $சில. 1.10.106 

 K� ,தி" ெகா4=< ெபய�_ெதா.ெப.(ெபE_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

வள'_ெப.(வள'_ெப.) �ர<ப $சில. 1.10.107 

 �ட மைல< பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா)' ப� 

தாரெமா5 $சில. 1.10.108 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வள2 எதிர� கயவாE ெநG��' $சில. 1.10.109 

 காவிG< 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) ந:"� க5 வர� வாE�தைல $சில. 1.10.110 

 ஓ இற�_வி.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒலி��'_ெப.எ�.(ஒலி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஒலிேய அ�ல $சில. 1.10.111 

 ஆ'பிL' கிழா�' வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) இைச ஏ�த,' $சில. 1.10.112 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) ந:"< பிழாF' ஒலி�த� 

ெச�லா_எதி".ம.ெப.எ�.(ெச�_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.113 

 கழனி� ெச�ெந� க�'6_ெப.(க�'6_ெப.) K& ம� கி2 $சில. 1.10.114 

 பழன� தாமைர<_ெப.(தாமைர_ெப.+<_ஒ@.) ைப' ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 1.10.115 



 க'6-_ெப.(க'6-_ெப.) ேகாழிL' கைன �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) நாைரL' $சில. 

1.10.116 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கா� அ2ன,' ைப _ெப.அ.(ைப _ெப.அ.) கா� 

ெகா��' $சில. 1.10.117 

 கான� ேகாழிL' ந:" நிற� கா�ைகL' $சில. 1.10.118 

 உ-M'_ெப.எ�.(உ-M_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஊர8' 6-M' 

6தாF' $சில. 1.10.119 

 ெவ� ேபா" ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) ,ைனயிட' ேபால $சில. 1.10.120 

 ப� ேவ7 �Wஉ� �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓைதL' $சில. 1.10.121 

 உழாஅ I4 ெதாளிL- 6�� அ)�திய $சில. 1.10.122 

 கழாஅ மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) யா�ைக� ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) காரா2 $சில. 1.10.123 

 ெசாG 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) உGNச 6G ெஞகி&6 

உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.124 

 �மG� #
!� ெகா)' ப� உணF_ெப.(உணF_ெப.) $சில. 1.10.125 

 கவG� ெச�ெந� காE�தைல� ெசாGய $சில. 1.10.126 

 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ைக விைனஞ�' களம�' 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.127 

 ஒ� � நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ"��' ஒலிேய 

அ2றிL' $சில. 1.10.128 

 க! மல" கைள�_வி.எ�.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ,! நா7 

அ)�தி $சில. 1.10.129 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) வைள� ேதாM' ஆக,' 

ேதாE�_வி.எ�.(ேதாE_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.130 



 ேச7_ெப.(ேச7_ெப.) ஆ5 ேகாலெமா5 வ :7 ெபற� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.131 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 சி� ெமாழி� கைடசிய" $சில. 1.10.132 

 ெவ  க- ெதாைல�சிய வி��தி2 பாணிL' $சில. 1.10.133 

 ெகா) _ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) அ7ைகL' 

�வைளL' கல�_வி.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.134 

 விள � கதி"� ெதா5�த விGய� K
! $சில. 1.10.135 

 பா" உைட<பன" ேபா� பழி�சின" ைகெதாழ $சில. 1.10.136 

 ஏெரா5 நி2ேறா" ஏ" ம கல,' $சில. 1.10.137 

 அG�_வி.எ�.(அG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா� �வி�ேதா" அG 

கடாF7�த $சில. 1.10.138 

 ெப�N_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெசE� ெந�லி2 ,கைவ< பா
5' $சில. 

1.10.139 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) கிைண< ெபா�ந" ெச���ட2 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.140 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) கைண ,ழவி2 மகி& இைச ஓைதL' $சில. 1.10.141 

 ேப" யா@7 அைடகைர ந:G2 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 1.10.142 

 ஆ"வ ெநNசேமா5 அவல'_ெப.(அவல'_ெப.) 

ெகா-ளா"_வி.,.(ெகா-_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப2.) $சில. 1.10.143 

 உைழ< 6லி� ெகா!� ேத" உரேவா2 ெகா@றெமா5 $சில. 1.10.144 

 மைழ� க� உயி"��' அழ� திக& அ
!� $சில. 1.10.145 

 மைறேயா" ஆ�கிய ஆFதி ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 6ைக $சில. 1.10.146 

 இைற உய" மாட'_ெப.(மாட'_ெப.) எ கS' ேபா"� $சில. 1.10.147 



 மN� K& மைலயி2 மாண� 

ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.148 

 ம கல மைறேயா" இ��ைக அ2றிL' $சில. 1.10.149 

 பர<6 ந:"� காவிG< பாைவ-த2 6த�வ" $சில. 1.10.150 

 இர<ேபா" �@ற,' 6ர<ேபா" ெகா@ற,' $சில. 1.10.151 

 உழவிைட விைள<ேபா" பழ விற�_ெப.(விற�_ெப.) ஊ"கM' $சில. 1.10.152 

 ெபா கழி ஆைல< 6ைகெயா5' 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.153 

 ம �� வான�_ெப.(வான'_ெப.+அ�_சாG.) மைலயி2 

ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.154 

 ஊ" இைடயி
ட நா5ட2 க45 $சில. 1.10.155 

 காவத' அ�ல கடவா" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.10.156 

 ப� நா-_ெப.(நா-_ெப.) த கி ெச� நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 1.10.157 

 ஆ@7 வ : அர க� வ :@7 வ :@7 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.158 

 �ர � அைம உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மர'_ெப.(மர'_ெப.) பயி� அ5�க�_ெப.(அ5�க'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 

1.10.159 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

உைறL'_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ( நா7 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற $சில. 1.10.160 

 ப
!ன< பா�க'_ெப.(பா�க'_ெப.) வி
டன" 

ந: கா_எதி".ம.வி.எ�.(ந: �_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.161 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய" ஐய" ஒ� �ட2 இ
ட $சில. 1.10.162 



 இல � ஒளி� சிலாதல' ேம� இ��த�ளி $சில. 1.10.163 

 ெப�மக2 அதிசய' பிறழா வாEைம� $சில. 1.10.164 

 த�ம' சா@7' சாரண" ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 1.10.165 

 ப4ைட� ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) விைன பா7க எ2ேற $சில. 1.10.166 

 க45 அறி கF�திெயா5 கா� உற வ :&�ேதா" $சில. 1.10.167 

 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காரண' 

வய கிய_ெப.எ�.(வய �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைக� $சில. 

1.10.168 

 சி�ைத விள�கி2 ெதG�ேதா2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 1.10.169 

 ஆ"வ,' ெச@ற,' அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந:�கிய 

$சில. 1.10.170 

 வ :ர2_ெப.(வ :ர2_ெப.) ஆகலி2 வி)ம' 

ெகா-ளா2_வி.,.(ெகா-_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_இ.இ.கா.+அ2_பட".ஒ�.) $சில. 

1.10.171 

 கழி ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சிற<பி2 கF�தி காணாE $சில. 1.10.172 

 ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என ஒழியா ஊ
5' 

வ� விைன $சில. 1.10.173 

 இ
ட வி�தி2 எதி"�வ� எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 1.10.174 

 ஒ
5'காைல ஒழி�கF' ஒ4ணா $சில. 1.10.175 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) கா� ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ெவளி இ5' �ட" 

எ2ன $சில. 1.10.176 

 ஒ� �ட2 நி�லா உட'பிைட உயி"க- $சில. 1.10.177 



 அறிவ2_வி.அ.ெப.(அறி_வி.+?_இ.இ.கா.+அ2_பட".ஒ�.) அறேவா2 

அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) வர'6_ெப.(வர'6_ெப.) இக�ேதா2 $சில. 1.10.178 

 ெசறிவ2 சிேன�திர2 சி�த2 பகவ2 $சில. 1.10.179 

 த�ம ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) தைலவ2_ெப.(தைலவ2_ெப.) த�ம2 

$சில. 1.10.180 

 ெபா�ள2 6னித2 6ராண2 6லவ2 $சில. 1.10.181 

 சினவர2 ேதவ2-ெப.(ேதவ2_ெப.) சிவகதி நாயக2 $சில. 1.10.182 

 பரம2 �ணவத2 பர�தி� ஒளிேயா2 $சில. 1.10.183 

 த�வ2 சாவ2 சாரண2 காரண2 $சில. 1.10.184 

 சி�த2 ெபGயவ2 ெச'ம� திக& ஒளி $சில. 1.10.185 

 இைறவ2 �ரவ2 இய� �ண2_ெப.(�ண2_ெப.) எ' ேகா2 $சில. 1.10.186 

 �ைறF இ� 6கேழா2 �ண< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) $சில. 1.10.187 

 ச கர2 ஈச2 சய'6 ச,க2 $சில. 1.10.188 

 அ க' பய�ேதா2 அ�க2 அ�- ,னி $சில. 1.10.189 

 ப4ணவ2 எ4 �ண2_ெப.(�ண2_ெப.) பா� இ� பழ' 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) $சில. 1.10.190 

 வி4ணவ2 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) 

விள � ஒளி $சில. 1.10.191 

 ஓதிய ேவத� ஒளி உறி2 அ�ல $சில. 1.10.192 

 ேபாதா" பிறவி< ெபாதி-அைறேயா" என $சில. 1.10.193 

 சாரண" வாEெமாழி ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தவ 

,த� $சில. 1.10.194 

 காF�திைக த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ைக தைலேம� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.195 



 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) =27_ெப.(=27_ெப.) அவி�ேதா2 ஓதிய ஞான� 

$சில. 1.10.196 

 தி�ெமாழி�� அ�ல எ2 ெசவிஅக' திறவா $சில. 1.10.197 

 காமைன ெவ2ேறா2 ஆயிர� எ
5 $சில. 1.10.198 

 நாம' அ�ல நவிலா எ2 நா_ெப.(நா_ெப.) $சில. 1.10.199 

 ஐவைர ெவ2ேறா2 அ! இைண அ�ல $சில. 1.10.200 

 ைகவைர� காணிJ' காணா எ2 க4 $சில. 1.10.201 

 அ�- அற'_ெப.(அற'_ெப.) (4டT2 தி� ெமE�� அ�ல எ2 $சில. 

1.10.202 

 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) இ� யா�ைக (மியி� ெபா��தா $சில. 1.10.203 

 அ�க" அறவ2_�றி.வி.,.(அற_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) அறிேவா@� அ�ல 

எ2 $சில. 1.10.204 

 இ� ைகL' #!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) வழி� �வியா $சில. 1.10.205 

 மல"மிைச நட�ேதா2 மல" அ! அ�ல எ2 $சில. 1.10.206 

 தைலமிைச உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) அணி<ெபாறாஅ 

$சில. 1.10.207 

 இ7தி இ� இ2ப� இைற ெமாழி�� அ�ல $சில. 1.10.208 

 ம7தர ஓதி எ2 மன'_ெப.(மன'_ெப.) 6ைடெபயரா $சில. 1.10.209 

 எ27 அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) இைச ெமாழி ஏ�த� 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத@� $சில. 1.10.210 

 ஒ2றிய மாதவ" உய"மிைச 

ஓ கி_வி.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.211 

 நிவ� ஆ � ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ழ' ந:- நில'_ெப.(நில'_ெப.) 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.212 



 பவ' த� பாச' கF�தி ெக5க எ27 $சில. 1.10.213 

 அ�தர'_ெப.(அ�தர'_ெப.) ஆறா< பட"ேவா"� 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.214 

 ப�த' அ7க என< பணி�தன" ேபா� $சில. 1.10.215 

 கா" அணி (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) காவிG< ேப" யா@7 $சில. 1.10.216 

 ந:ரணி-மாட� ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ைற ேபாகி $சில. 1.10.217 

 மாத�' கணவJ' மாதவ� ஆ
!L' $சில. 1.10.218 

 த:_ெப.(த:_ெப.) த:" நியம� ெத2 கைர 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.219 

 ேபா K& கிட�ைக_ெப.(கிட�ைக_ெப.) ஓ" (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

இ��ழி $சில. 1.10.220 

 வ'ப< பர�ைத_ெப.(பர�ைத_ெப.) வ7ெமாழியாளெனா5 $சில. 1.10.221 

 ெகா �_ெப.(ெகா �_ெப.) அல" (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) �7கின" 

ெச2ேறா"_வி.அ.ெப.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) $சில. 1.10.222 

 காமJ' ேதவிL' ேபா8' ஈ � இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) $சில. 

1.10.223 

 ஆ" என� ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ � அறி�வ' 

எ2ேற $சில. 1.10.224 

 ேநா@7 உண� யா�ைக ெநாசி தவ�த:" உட2 $சில. 1.10.225 

 ஆ@7 வழி<ப
டT" ஆ" என வினவ $சில. 1.10.226 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) காண :" மானிட யா�ைகய" $சில. 1.10.227 

 ப�க'_ெப.(ப�க'_ெப.) ந: �மி2 பG 6ல'பின" என $சில. 1.10.228 

 உட2 வயி@ேறா"க- ஒ� �ட2 வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) $சில. 

1.10.229 

 கடவ' உ4டT க@றறி�த:" என $சில. 1.10.230 



 த: ெமாழி ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெசவிஅக' 

6ைத�_வி.எ�.(6ைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.231 

 காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) ,2ன"� க4ணகி ந5 க $சில. 1.10.232 

 எ-Mந" ேபா8' இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) எ2 ( ேகாைதைய 

$சில. 1.10.233 

 ,-Mைட� கா
!2 , நG ஆக என $சில. 1.10.234 

 கF�தி இ
ட தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) த� சாப' $சில. 1.10.235 

 க
!யஆதலி2 ப
டைத 

அறியா"_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப2.) $சில. 1.10.236 

 �7 நG ெந5 �ர� # விளி 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 1.10.237 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல"� ேகாைதL' ந'பிL' ந5 கி $சில. 1.10.238 

 ெநறியி2 ந: கிேயா" ந:" அல #றிJ' $சில. 1.10.239 

 அறியாைம_ெதா.ெப.(அறி_வி.+ஆ_எதி".ம.+ைம_ெதா.ெப.�றி.) எ27 அறிய� 

ேவ45' $சில. 1.10.240 

 ெசE தவ�த:" I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) தி�,2 பிைழ�ேதா"�� $சில. 

1.10.241 

 உEதி� கால'_ெப.(கால'_ெப.) உைரயேீரா என $சில. 1.10.242 

 அறியாைமயி2 இ27 இழி_வி.(இழி_வி.) பிற<6 

உ@ேறா"_வி.அ.ெப.(உ7_வி.+@@_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) $சில. 1.10.243 

 உைற[" ெநா�சி ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 6ைட ஒ கி $சில. 1.10.244 

 ப2னி� மதிய' பட" ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) உழ�தபி2 $சில. 1.10.245 

 ,2ைன உ�வ'_ெப.(உ�வ'_ெப.) 

ெப7க_விய .வி.,.(ெப7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ஈ � 

இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) என $சில. 1.10.246 



 சாபவிைட ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தவ< 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சிற<பி2 $சில. 1.10.247 

 காF�திஐையL' ேதவிL' கணவJ' $சில. 1.10.248 

 ,ற' ெசவி வாரண'_ெப.(வாரண'_ெப.) ,2 சம'_ெப.(சம'_ெப.) 

,��கிய_ெப.எ�.(,���_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.249 

 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) சிைற வாரண'_ெப.(வாரண'_ெப.) 6�கன" 6G�-எ2. 

$சில. 1.10.250 

 ,! உைட ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) =வ�-M' $சில. 1.10.க
5ைர.1 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) விள � தட�ைக� ேசாழ"_ெப.(ேசாழ"_ெப.) �ல� 

உதி�ேதா" $சில. 1.10.க
5ைர.2 

 அறJ' மறJ' ஆ@ற8' அவ"-த' $சில. 1.10.க
5ைர.3 

 பழ விற�_ெப.(விற�_ெப.) =>"< ப46_ெப.(ப46_ெப.) ேம'ப5த8' $சில. 

1.10.க
5ைர.4 

 விழF மலி சிற<6'_ெப.(சிற<6_ெப.+உ'_சாG.) 

வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) வரF' $சில. 1.10.க
5ைர.5 

 ஒ!யா இ2ப� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) உைற நா
5� $சில. 

1.10.க
5ைர.6 

 �!L' #ழி2 ெப��க,' அவ"-த' $சில. 1.10.க
5ைர.7 

 ெதEவ� காவிG� த:_ெப.(த:_ெப.) த:" சிற<6'_ெப.(சிற<6_ெப.+உ'_சாG.) 

$சில. 1.10.க
5ைர.8 

 ெபாEயா வான'_ெப.(வான'_ெப.) 6< 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ெபாழித8' 

$சில. 1.10.க
5ைர.9 

 அர �' ஆட8' >��' வGL' $சில. 1.10.க
5ைர.10 

 பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பாரதி-வி��திL' $சில. 

1.10.க
5ைர.11 



 திைணநிைல வGL' இைணநிைல வGL' $சில. 1.10.க
5ைர.12 

 அைணFற� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யாழி2 

ெதா�திL' $சில. 1.10.க
5ைர.13 

 ஈ"-ஏ& சேகாட,' இைடநிைல<பாைலL' $சில. 1.10.க
5ைர.14 

 தார� ஆ�க,' தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ெதG ப4S' $சில. 

1.10.க
5ைர.15 

 ஊ" அக� ஏ�' ஒளி உைட< பாணிL' $சில. 1.10.க
5ைர.16 

 எ27 இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) அைன�' பிற 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ைவ<ேபா5 $சில. 1.10.க
5ைர.17 

 ஒ2றி� ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தனி�ேகா- நிைலைமL' $சில. 1.10.க
5ைர.18 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பGசா ேநா�கி� 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 1.10.க
5ைர.19 

 6கா"� கா4ட' ,@றி@7. $சில. 1.10.க
5ைர.20 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) அ�'பி 

மல�'_ெப.எ�.(மல"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) கதிரவJ' $சில. 

1.10.ெவ4பா.1 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) மதிய,' ேபா� வாழியேரா-ேவைல $சில. 

1.10.ெவ4பா.2 

 அகழா� அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அவனி�� 

மாைல< $சில. 1.10.ெவ4பா.3 

 6கழா� அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6கா" $சில. 

1.10.ெவ4பா.4 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) =27_ெப.(=27_ெப.) 

அ5�கிய_ெப.எ�.(அ5��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தி� ,� �ைட� கீ& 

$சில. 2.01.001 



 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கதி" ஞாயி@7� திக& ஒளி 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.002 

 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) தா& பி4!� ெகா) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.003 

 ஆதி இ� ேதா@ற� அறிவைன 

வண கி_வி.எ�.(வண �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.004 

 க�த2 ப-ளி� கடFள"�� எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 2.01.005 

 அ�தி� அர க� அக2 ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) அகவயி2 $சில. 2.01.006 

 சாரண" #றிய தைகசா� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெமாழி $சில. 2.01.007 

 மாதவ� ஆ
!L' மா46ற ெமாழி� ஆ � $சில. 2.01.008 

 அ27 அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) உைறவிட� அ�கின" அட கி 

$சில. 2.01.009 

 ெத2 திைச ம� கி� ெசலF வி�<6@7 $சில. 2.01.010 

 ைவகைற_ெப.(ைவகைற_ெப.) யாம�_ெப.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.) 

வாரண'_ெப.(வாரண'_ெப.) 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.011 

 ெவEயவ2 �ண திைச விள கி� 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.01.012 

 வள ந:"< ப4ைணL' வாவிL' ெபாலி�த ஓ" $சில. 2.01.013 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மர� கான�_ெப.(கான�_ெப.) இ��ைக 6��ழி 

$சில. 2.01.014 

 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ' ேகா ம2னவ" 

ெப��தைக $சில. 2.01.015 

 ஊழிெதா7 ஊழிெதா7 உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) கா�க $சில. 2.01.016 

 அ!யி� த2_பதி.ெப.(த2_திG.) அளF அரச"�� உண"�தி $சில. 2.01.017 



 வ! ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) எறி�த வா2_ெப.(வா2_ெப.) பைக ெபாறா $சில. 

2.01.018 

 பஃ7ளி யா@7ட2 ப� மைல அ5�க�� $சில. 2.01.019 

 �மG� ேகா5' ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.01.020 

 வட திைச� க ைகL' இமய,' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.021 

 ெத2 திைச ஆ4ட ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.01.022 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) தி�� 

�ல'_ெப.(�ல'_ெப.) விள க_�ைற.எ�.(விள �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 2.01.023 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) க4_ெப.(க4_ெப.) ஆயிர�ேதா2 

திற�_ெப.(திற�_ெப.) விள � ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) $சில. 2.01.024 

 ெபா � ஒளி மா"பி�_ெப.(மா"6_ெப.+இ�_இட.ேவ.) (4டT2 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.01.025 

 ,!வைள உைட�ேதா2 ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) 

ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) எ27 $சில. 2.01.026 

 இ! உைட< ெப� மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) எEதா ஏக $சில. 2.01.027 

 பிைழயா விைளL- ெப� வள'_ெப.(வள'_ெப.) �ர<ப $சில. 2.01.028 

 மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) பிணி�_வி.எ�.(பிணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ4ட ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 2.01.029 

 த:_ெப.(த:_ெப.) த:" சிற<பி2 ெத2னைன 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.030 

 மா , மைறேயா2 வ�தி=��ேதாைன $சில. 2.01.031 



 யா' I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) ஊ" ஈ � எ2 வரF_ெப.(வரF_ெப.) என� 

$சில. 2.01.032 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ேக
ப-�2றா� சிற<பி2 $சில. 2.01.033 

 மா மைறயாள2 வ�ெபா�- உைர<ேபா2 $சில. 2.01.034 

 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல'_ெப.) ேமக'_ெப.(ேமக'_ெப.) ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

ெபா2 �2ற�< $சில. 2.01.035 

 பா� விG�_வி.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அகலா 

ப!�தேபால $சில. 2.01.036 

 ஆயிர'_ெப.(ஆயிர'_ெப.) விG� எ) தைல_ெப.(தைல_ெப.) உைட 

அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) $சில. 2.01.037 

 பாய�-ப-ளி பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.01.038 

 விG திைர� காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) விய2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

��தி $சில. 2.01.039 

 தி� அம" மா"ப2 கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வ4ண,' $சில. 2.01.040 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ந:" அ�வி ேவ கட' எ2J' $சில. 2.01.041 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) உய" மைலய� உ�சி_ெப.(உ�சி_ெப.) மீமிைச $சில. 

2.01.042 

 விG கதி" ஞாயி7' தி கM' 

விள கி_வி.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.043 

 இ� ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைடநிைல� தான� 

$சில. 2.01.044 

 மி2J� ேகா! உ5� விள � வி� (45 $சில. 2.01.045 



 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நிற_ெப.(நிற'_ெப.) ேமக'_ெப.(ேமக'_ெப.) 

நி2ற_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) ேபால $சில. 2.01.046 

 பைக அண � ஆழிL' பா� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ச க,' $சில. 

2.01.047 

 தைக ெப7 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) ைகயி2 ஏ�தி $சில. 2.01.048 

 நல'_ெப.(நல'_ெப.) கிள" ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) 

மா"பி�_ெப.(மா"6_ெப.+இ�_இட.ேவ.) (45 $சில. 2.01.049 

 ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) ( ஆைடயி2 

ெபாலி�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.050 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) க4_ெப.(க4_ெப.) ெந!ேயா2 

நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ4ண,' $சில. 2.01.051 

 எ2 க4 கா
5 எ27 எ2 உள' கவ@ற $சில. 2.01.052 

 வ�ேத2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) �ட மைல மா கா
5 

உ-ேள2_வி.,.(உ-M_வி.+ண_எதி".ம.+ஏ2_த2.ஒ�.) $சில. 2.01.053 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) நா
5� சிற<6'_ெப.(சிற<6_ெப.+உ'_சாG.) 

ெசEைகL' $சில. 2.01.054 

 க4மணி �ளி"<ப� க4ேட2 ஆதலி2 $சில. 2.01.055 

 வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ�தி��ேத2 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) எ2 வரF_ெப.(வரF_ெப.) என $சில. 2.01.056 

 த:�திற' 6G�ேதா2 ெச<ப� ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.01.057 

 மா மைற ,த�வ மைர� ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ெநறி $சில. 2.01.058 

 #7 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) என-ேகாவல@� உைர��' $சில. 2.01.059 

 ேகா�ெதாழிலாளெரா5 ெகா@றவ2 ேகா! $சில. 2.01.060 



 ேவ�திய� இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விய�_ெப.(விய�_ெப.) நில'_ெப.(நில'_ெப.) ேபால $சில. 2.01.061 

 ேவன� அ' கிழவெனா5 ெவ  கதி" ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 

2.01.062 

 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) தி�க த2ைமயி� �2றி $சில. 

2.01.063 

 ,�ைலL' �றிNசிL' ,ைறைமயி2 திG� $சில. 2.01.064 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) இய�6_ெப.(இய�6_ெப.) 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந5 � ய" உ7� $சில. 

2.01.065 

 பாைல எ2ப ஓ" ப!வ'_ெப.(ப!வ'_ெப.) 

ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.066 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) எEதினி" காGைக-த2Jட2 $சில. 2.01.067 

 அைறL' ெபாைறL' ஆ" இைட மய�க,' $சில. 2.01.068 

 நிைற ந:" ேவலிL' ,ைறபட� 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ� $சில. 2.01.069 

 ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேபா" அ�த'_ெப.(அ�த'_ெப.) ந:�தி� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.070 

 ெகா5'ைப ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) �ள� ேகா
டக' 6�கா� $சில. 

2.01.071 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ,!� க4ணி< ெபGேயா2 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.072 

 அைற வாE� Kல� அ� ெநறி கவ"��' $சில. 2.01.073 

 வல'பட� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வழி ந:" 

ணியி2 $சில. 2.01.074 

 அல7 தைல_ெப.(தைல_ெப.) மரா,' உல7 தைல_ெப.(தைல_ெப.) 

ஓைமL' $சில. 2.01.075 



 ெபாG அைர உழிNசி8' 6�_ெப.(6�_ெப.) ,ளி = கி8' $சில. 2.01.076 

 வG மர� திர கிய கG 6ற� கிட�ைகL' $சில. 2.01.077 

 ந:" நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ
ைகயி2 மா2 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) விளி��' $சில. 2.01.078 

 கான,' எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) கட,' கட�தா� $சில. 

2.01.079 

 ஐவன ெவ4ெண8' அைற� க4 க�'6' $சில. 2.01.080 

 ெகாE (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) திைனL' ெகா)' 6ன வர�' $சில. 2.01.081 

 காய,' மNசM' ஆE ெகா!� கவைலL' $சில. 2.01.082 

 வாைழL' க,�' தா& �ைல� ெத �' $சில. 2.01.083 

 மாF' பலாF' K& அ5� 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.084 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) சி7மைல திக&� 

ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.085 

 அ' மைல வல' ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக2 பதி� ெச�8மி2 $சில. 2.01.086 

 அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) வழி< படQ" 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) இட�_ெப.(இட'_ெப.+அ�_சாG.) 

$சில. 2.01.087 

 ெச?வழி< ப4ணி2 சிைற வ45_ெப.(வ45_ெப.) அர@7' $சில. 2.01.088 

 தட'_ெப.(தட'_ெப.) தா& வயெலா5 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 

( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) காெவா5 $சில. 2.01.089 

 கட'_ெப.(கட'_ெப.) பல கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கா5ட2 கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.090 

 தி�மா� �2ற�� ெச��வி" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 

2.01.091 



 ெப� மா� ெக5��' பில' உ45 ஆ � $சில. 2.01.092 

 வி4ேணா"_ெப.(வி4ேணா"_ெப.) ஏ�' விய�த� மரபி2 $சில. 2.01.093 

 64ணியசரவண' பவகாரணிேயா5 $சில. 2.01.094 

 இ
டசி�தி எJ' ெபய" ேபாகி $சில. 2.01.095 

 வி
5 ந: கா_எதி".ம.வி.எ�.(ந: �_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எ�.�றி.) 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெபாEைக_ெப.(ெபாEைக_ெப.) $சில. 2.01.096 

 ,
டா� சிற<பி2 =27_ெப.(=27_ெப.) உள ஆ � $சில. 2.01.097 

 64ணியசரவண' ெபா��வி" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 

2.01.098 

 வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) வி) T� 

எEவி" $சில. 2.01.099 

 பவகாரணி ப!�_வி.எ�.(ப!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ5வி" 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.100 

 பவ காரண�தி2 பழ' பிற<6 எEவி" $சில. 2.01.101 

 இ
டசி�தி எEவி" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.102 

 இ
டசி�தி எEவி" ந:ேர. $சில. 2.01.103 

 ஆ �< பில' 6க ேவ45தி" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 

2.01.104 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) உய" மைலய� 

உய"�ேதா2_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+��_இ.கா.+ஓ2_பட".ஆ4.ஒ�.) 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.105 

 சி�ைதயி� அவ2-த2 ேசவ!_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.) 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.106 

 வ�தைன_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+ஐ_,2.ஒ�.) ,' 

,ைற மைல வல' ெசEதா� $சில. 2.01.107 



 நில'_ெப.(நில'_ெப.) பக_�ைற.எ�.(ப�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வ :&�த_ெப.எ�.(வ :&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சில'பா@7 அக2தைல 

$சில. 2.01.108 

 ெபால  ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) மி2னி2 6ய�_ெப.(6ய�_ெப.) ஐ  

#�த�_ெப.(#�த�_ெப.) $சில. 2.01.109 

 க! மல" அவி&�த_ெப.எ�.(அவி&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க2னிகார� $சில. 2.01.110 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) வைள� ேதாளி ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.111 

 இ'ைம�� இ2ப,' ம7ைம�� இ2ப,' $சில. 2.01.112 

 இ'ைமL' ம7ைமL' இர45'_ெப.(இர45_ெப.+உ'_சாG.) இ2றி ஓ" 

$சில. 2.01.113 

 ெச'ைமயி� நி@ப' ெச<6மி2 ந:யி" இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) $சில. 

2.01.114 

 வைர� தா-_ெப.(தா-_ெப.) வா&ேவ2 வேரா�தைம எ2ேப2 $சில. 2.01.115 

 உைர�தா"�� உGேய2 உைர�த:" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.01.116 

 தி��த�கீ"��� திற�ேத2 கதF எJ'. $சில. 2.01.117 

 கதவ'_ெப.(கதவ'_ெப.) திற� அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) 

கா
!ய ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெநறி< $சில. 2.01.118 

 6தவ' பல உள ேபா� இைடகழியன $சில. 2.01.119 

 ஒ
5< 6தவ' ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உ45 அத2 உ'ப"_ெப.(உ'ப"_ெப.) 

$சில. 2.01.120 

 வ
!ைக< ( ெகா! வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.121 

 இ7தி இ� இ2ப'_ெப.(இ2ப'_ெப.) என�� ஈ � உைர�தா� $சில. 2.01.122 



 ெப7தி" ேபா8' ந:" ேபணிய ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) எJ' $சில. 2.01.123 

 உைரய"ீ ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) உ7க4 

ெசEேய2 $சில. 2.01.124 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வழி< 6ற� ந:��வ� I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) 

எJ'. $சில. 2.01.125 

 உைர�தா" உள" எனி2 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) =2றி2 $சில. 2.01.126 

 கைர<ப5� ஆ �� கா
!ன- ெபய�'. $சில. 2.01.127 

 அ� மைற ம� கி2 ஐ�திJ' எ
!J' $சில. 2.01.128 

 வ� ,ைற எ)�தி2 ம�திர' இர45'_ெப.(இர45_ெப.+உ'_சாG.) $சில. 

2.01.129 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைறயாக உள' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓதி $சில. 2.01.130 

 ேவ4!ய ஒ2றி2 வி�'பினி" ஆ!2 $சில. 2.01.131 

 கா4த� மரபின அ�ல ம@றைவ. $சில. 2.01.132 

 ம@றைவ நிைனயா மைலமிைச நி2ேறா2 $சில. 2.01.133 

 ெபா2 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) 

உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) ெபா��மி2. $சில. 2.01.134 

 உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) ெபா��வி" 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ம@7 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) $சில. 2.01.135 

 6-_ெப.(6-_ெப.) அணி ந:- ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 6ண"நிைல 

ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.136 

 ேதா2றியபி2 அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) ைண மல"� 

தா-_ெப.(தா-_ெப.) இைண $சில. 2.01.137 



 ஏ27 ய" ெக5��' இ2ப'_ெப.(இ2ப'_ெப.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.138 

 மா46_ெப.(மா46_ெப.) உைட மரபி2 மைர�� ஏ�மி2 $சில. 2.01.139 

 கா4த� பில�தி2 கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) ஈ. $சில. 2.01.140 

 ஆ � அ� ெநறி< படQ" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) இைடய 

$சில. 2.01.141 

 ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ெநறி 

ஆ�'_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேத' 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 2.01.142 

 ஊ" இைடயி
ட கா5_ெப.(கா5_ெப.) பல கட�தா� $சில. 2.01.143 

 ஆ" இைட உ45 ஓ" ஆ" அஞ"� ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) $சில. 2.01.144 

 ந5�க' சாலா நய�தி2 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.145 

 இ5�க4 ெசEயா_எதி".ம.வி.எ�.(ெசE_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இய �ந"� தா �'. $சில. 2.01.146 

 ம5� உட2 கிட��' மைர< ெப�வழி $சில. 2.01.147 

 ந:- நில'_ெப.(நில'_ெப.) கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ,! அ4ண�_ெப.(அ4ண�_ெப.) $சில. 2.01.148 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெதா) தைகேய2 ேபா�வ� 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) என $சில. 2.01.149 

 மா மைறேயா2 வாE வழி� திற'_ெப.(திற'_ெப.) ேக
ட $சில. 2.01.150 

 காF�தி ஐைய ஓ" க
5ைர ெசா�8' $சில. 2.01.151 

 நல'_ெப.(நல'_ெப.) 6G ெகா-ைக நா2மைறயாள $சில. 2.01.152 

 பில' 6க ேவ45' ெப@றி ஈ � இ�ைல $சில. 2.01.153 



 க<ப� இ�திர2_ெப.(இ�திர2_ெப.) கா
!ய Tலி2 $சில. 2.01.154 

 ெமE<பா
5-இய@ைகயி2 விள க� காணாE $சில. 2.01.155 

 இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிற<பி2 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 2.01.156 

 பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பிற<பி� காணாேயா 

ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) $சில. 2.01.157 

 வாEைமயி2 வழா ம2 உயி" ஓ'6ந"�� $சில. 2.01.158 

 யாவ' உ4டT எEதா அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) $சில. 2.01.159 

 கா,7 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) க45 அ! பணிய $சில. 2.01.160 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ேபா யா கM' ந:- ெநறி< பட"�' $சில. 2.01.161 

 எ27 அ' மைறேயா@� இைச ெமாழி உண"�தி $சில. 2.01.162 

 �2றா� ெகா-ைக� ேகாவல2-த2Jட2 $சில. 2.01.163 

 அ2ைற< பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஓ" அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) பதி� த கி 

$சில. 2.01.164 

 பி2ைறL' அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) வழி< 

ெபய"�_வி.எ�.(ெபய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெச� வழிநா- $சில. 

2.01.165 

 க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தட _ெப.அ.(தட'_ெப.) க4ணிL' கF�தி 

அ!கM' $சில. 2.01.166 

 வ�� ெச� வ��த� வழிம� � இ�<ப $சில. 2.01.167 

 இைட ெநறி� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இயF_ெப.(இயF_ெப.) ெகா- ம� கி2 $சில. 2.01.168 

 6ைட ெநறி< ேபாE ஓ" ெபாEைகயி� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.169 



 ந:" நைசஇ_வி.எ�.(நைச_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேவ
ைகயி2 

ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ைற நி@ப $சில. 2.01.170 

 கா2 உைற ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) காதலி2 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.171 

 நய�த_ெப.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காதலி2 

ந��வ2_வி.,.(ந��_வி.+?_இ.இ.கா.+அ2_பட".ஒ�.) 

இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) என $சில. 2.01.172 

 வய�தமாைல வ!வி� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.173 

 ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ந5�� உ@ற ேபால ஆ �-அவ2 $சில. 2.01.174 

 அ!,த� வ :&�_வி.எ�.(வ :&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � 

அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) கண :" 

உ��_வி.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.175 

 வாச மாைலயி2 எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா@ற' $சில. 2.01.176 

 த:_ெப.(த:_ெப.) இேல2 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) ெமாழி ெச<பிைன ஆதலி2 

$சில. 2.01.177 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ெசEதா2 ெகா5ைம_ெப.(ெகா5ைம_ெப.) 

எ27 எ2 ,2 $சில. 2.01.178 

 மாதவி மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" உ@7 $சில. 2.01.179 

 ேமேலா" ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) Tேலா" 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.01.180 

 பா� வைக ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப�திேயா" 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.01.181 

 பிணி என� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

பிற�கி
5 ஒழிL' $சில. 2.01.182 



 கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) கைடேய 

ேபா2' என $சில. 2.01.183 

 ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வG 

ஒ)கிய_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச)  கைட மைழ� 

க4 $சில. 2.01.184 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ,� 

உதி"�_வி.எ�.(உதி"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவ4நிலா� 

திக)'_ெப.எ�.(திக&_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.185 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ,� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கா& 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ைகயா� 

பG�_வி.எ�.(பG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.01.186 

 னி உ@7 எ2ைனL' 

ற�தன-_வி.,.(ற_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ-_பட".ஒ�.) 

ஆதலி2 $சில. 2.01.187 

 மைர =>" மா நக"< ேபா�த $சில. 2.01.188 

 எதி" வழி< ப
டT" என�� ஆ � உைர<ப $சில. 2.01.189 

 சா�ெதா5 ேபா� தனி� ய" உழ�ேத2 $சில. 2.01.190 

 பா�-அ�' ப4ப நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) பணி ெமாழி யா என $சில. 

2.01.191 

 மய��'_ெப.எ�.(மய��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) வ2 கா
5 உ45 

என $சில. 2.01.192 

 விய�த� மைறேயா2 விள'பின2 ஆதலி2 $சில. 2.01.193 

 வNச' ெபய"��' ம�திர�தா� இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) $சில. 2.01.194 

 ஐN சி� ஓதிைய அறி�ெவ2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) என $சில. 2.01.195 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) நாவி� #றிய ம�திர' $சில. 2.01.196 



 பாE கைல< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ம�திர' ஆதலி2 $சில. 2.01.197 

 வன-சாGணி யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) மய�க'_ெப.(மய�க'_ெப.) 

ெசEேத2 $சில. 2.01.198 

 6ன மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) சாய@�' 64ணிய ,த�வி��' $சில. 2.01.199 

 எ2 திற'_ெப.(திற'_ெப.) உைரயா ஏ� எ27 ஏக $சில. 2.01.200 

 தாமைர<_ெப.(தாமைர_ெப.+<_ஒ@.) பாசைட� த4ண :" ெகாண"� ஆ � 

$சில. 2.01.201 

 அயா உ7 மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ய" 

த:"� $சில. 2.01.202 

 மீ ெச� ெவ கதி" ெவ'ைமயி2 

ெதாட க_�ைற.எ�.(ெதாட �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.01.203 

 த:_ெப.(த:_ெப.) இய� கான'_ெப.(கான'_ெப.) ெசலF அG எ27 $சில. 

2.01.204 

 ேகாவல2-த2ெனா5' ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) �ைழ மாெதா5' 

$சில. 2.01.205 

 மாதவ� ஆ
!L' மய �_ஏவ.(மய �_வி.) அத" 

அ)வ�_ெப.(அ)வ'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 2.01.206 

 �ரவ,' மரவ,' ேகா க,' ேவ ைகL' $சில. 2.01.207 

 விரவிய (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ��ைக $சில. 

2.01.208 

 ஆ" இைட அ�த� இய �ந" அ�ல $சில. 2.01.209 

 மாG_ெப.(மாG.) வள'_ெப.(வள'_ெப.) ெபறா வி� ஏ" உழவ"_ெப.(உழவ"_ெப.) 

$சில. 2.01.210 

 #@7 உற& ,2ெபா5 ெகா5 வி� ஏ�தி $சில. 2.01.211 



 ேவ@7< 6ல' ேபாகி ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெவ@ற' ெகா5� $சில. 

2.01.212 

 கழி ேப" ஆ4ைம� கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

பா"�_வி.எ�.(பா"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ���'_ெப.எ�.(இ���_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.01.213 

 விழி Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) �மG_ெப.(�மG_ெப.) 

வி4ேணா"_ெப.(வி4ேணா"_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $சில. 2.01.214 

 ைம அ7 சிற<பி2 வான நா! $சில. 2.01.215 

 ஐைய-த2 ேகா
ட' அைட�தன" ஆ �-எ2. $சில. 2.01.216 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) கதி" தி�கலி2 ந5 க அஞ" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.001 

 ஆ7 ெச� வ��த�� சீற! சிவ<ப $சில. 2.02.002 

 ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) ப� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) 

�7'_ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) பல உயி"�-ஆ � $சில. 2.02.003 

 ஐைய ேகா
ட� எEயா ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) சிைற $சில. 2.02.004 

 வ��_ஏவ.(வ��_வி.) ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) 

தணிய_�ைற.எ�.(தணி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ��தன". உ<பா� $சில. 

2.02.005 

 வழ � வி� தட�ைக மற� �!� தாய�< $சில. 2.02.006 

 பழ  கட2_ெப.(கட2_ெப.) உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

,ழ �_ஏவ.(,ழ �_வி.) வாE� சாலினி $சில. 2.02.007 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) உ@7 ெமE' மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) நி7� $சில. 

2.02.008 

 ைக எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ�சி 

கானவ"_ெப.(கான'_ெப.+அ"_பட".ப2.) விய<ப $சில. 2.02.009 

 இ5 ,-_ெப.(,-_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) #
54S' $சில. 2.02.010 



 ந5 ஊ" ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) அ! ெபய"� ஆ! $சில. 2.02.011 

 க� எ2 ேப" ஊ"� கண நிைர சிற�தன $சில. 2.02.012 

 வ� வி� எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) ம27 பா&ப
டன $சில. 

2.02.013 

 மற� �!� தாய� வழி வள'_ெப.(வள'_ெப.) �ரவா $சில. 2.02.014 

 அற� �! ேபா� அவி�_வி.எ�.(அவி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அட கின" எயின�' $சில. 2.02.015 

 கைல அம" ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) கட2_ெப.(கட2_ெப.) உணி2 அ�ல 

$சில. 2.02.016 

 சிைல அம" ெவ2றி ெகா5<ேபா- அ�ல- $சில. 2.02.017 

 ம
5 உ4 வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) ேவ45தி" 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.018 

 க
5 உ4 மா�க- கட'_ெப.(கட'_ெப.) த�' என-ஆ � $சில. 2.02.019 

 இ
5� தைல_ெப.(தைல_ெப.) எ4S' 

எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) அ�ல $சில. 2.02.020 

 �
5� தைலேபாகா� ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) �!� �மGைய $சில. 

2.02.021 

 சி7 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) அரவி2 ��ைள_ெப.(��ைள_ெப.) 

நா4_ெப.(நா4_ெப.) �@றி_வி.எ�.(�@7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.02.022 

 �7 ெநறி� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ,! க
! 

$சில. 2.02.023 

 இைள K& பட<ைப_ெப.(பட<ைப_ெப.) இ)�கிய ஏன� $சில. 2.02.024 

 வைள ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேகா5 

பறி�_வி.எ�.(பறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம@7 

அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) $சில. 2.02.025 



 ,ைள ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) எ2ன� சா�தி 

$சில. 2.02.026 

 மற'_ெப.(மற'_ெப.) ெகா- வய< 6லி_ெப.(6லி_ெப.) வாE 

பிள�_வி.எ�.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.027 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ப� 

தாலி_ெப.(தாலி_ெப.) நிைர (
! $சில. 2.02.028 

 வGL' 6-ளிL' மய �_ஏவ.(மய �_வி.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) 6ற� 

$சில. 2.02.029 

 உGைவ ேமகைல உXஇ பGெவா5 $சில. 2.02.030 

 க�வி� வா கி� ைகயக�� ெகா5�� $சில. 2.02.031 

 திGத� ேகா
5� கைலேம� ஏ@றி $சில. 2.02.032 

 பாைவL' கிளிL' >வி அ' சிைற� $சில. 2.02.033 

 கான�ேகாழிL' ந:�_ெப.அ.(ந:ல'_ெப.) நிற_ெப.(நிற'_ெப.) மNைஞL' $சில. 

2.02.034 

 ப�' கழ �' த�தன" பரசி $சில. 2.02.035 

 வ4ண,' �4ண,' த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ந7N_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 

சா�த,' $சில. 2.02.036 

 6)�க8' ேநாைலL' வி)�� உைட மைடL' $சில. 2.02.037 

 (F' 6ைகL' ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விைரL'_வி.எ�.(விைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.038 

 ஏவ� எயி@றிய" ஏ�தின" பி2 வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) $சில. 

2.02.039 

 ஆ7 எறி பைறL' Kைற� சி2ன,' $சில. 2.02.040 

 ேகா5' �ழ8' ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ெக) மணிL' $சில. 2.02.041 



 கண'_ெப.(கண'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவ<ப அண � 

,2 நிற:இ $சில. 2.02.042 

 விைல<பலி உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மல" பலி ப!ீைக $சில. 2.02.043 

 கைல< பG ஊ"திைய� ைகெதா) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.044 

 இைண மல"� சீற! இைன�தன- 

வ��தி_வி.எ�.(வ��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.045 

 கணவேனா5 இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மண'_ெப.(மண'_ெப.) மலி #�தைல $சில. 2.02.046 

 இவேளா ெகா க� ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) �டமைல 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.047 

 ெத2 தமி&< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தவ� ெகா)� $சில. 

2.02.048 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஆE உலகி@� 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.049 

 தி� மா மணி_ெப.(மணி_ெப.) என� ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) உ@7 

உைர<ப $சில. 2.02.050 

 ேபறF ெமாழி�தன- =தறிF 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ27 $சில. 2.02.051 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 6ற� 

ஒ5 கி_வி.எ�.(ஒ5 �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.052 

 வி��தி2 =ர� அ�'பின- நி@ப $சில. 2.02.053 



 மதியி2 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) K5' 

ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) $சில. 2.02.054 

 Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) கிழி� விழி�த இைமயா நா
ட� $சில. 2.02.055 

 பவள வாE�சி தவள வா-_ெப.(வா-_ெப.) நைக�சி $சில. 2.02.056 

 அரF நா4_ெப.(நா4_ெப.) (
! ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மைல 

வைள�ேதா- $சில. 2.02.058 

 ைள எயி@7_ெப.(எயி@7_ெப.) உரக� க�� உைட ,ைல�சி $சில. 2.02.059 

 வைள உைட� ைகயி� Kல'_ெப.(Kல'_ெப.) ஏ�தி $சில. 2.02.060 

 கGயி2 உGைவ ேபா"� அண � 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.061 

 அGயி2 உGைவ ேமகைலஆ
! $சில. 2.02.062 

 சில'6' கழ8' 6ல'6' சீற! $சில. 2.02.063 

 வல' ப5 ெகா@ற� வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெகா@றைவ $சில. 2.02.064 

 இற45_ெப.(இர45_ெப.) ேவ7 உ�வி2 

திர4ட_ெப.எ�.(திர-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 

அFண2 $சில. 2.02.065 

 தைலமிைச நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதா)' $சில. 2.02.066 

 அமG �மG_ெப.(�மG_ெப.) கFG சமG $சில. 2.02.067 

 Kலி ந:லி மா�-அவ@� இள கிைள $சில. 2.02.068 

 ஐைய ெசEயவ- ெவEய_�றி.வி.,.(ெவE_ெப.+அ_பட".ப2.) 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) தட�ைக< $சில. 2.02.069 

 பாE கைல< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) ைப�_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) ெதா!< 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) $சில. 2.02.070 



 ஆE கைல< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அ� கல< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

$சில. 2.02.071 

 தம" ெதாழ வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �மG� ேகால� 

$சில. 2.02.072 

 அம" இள _ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) �மGL' அ�ளின- $சில. 2.02.073 

 வG உ7 ெசEைக வாE�ததா� எனேவ. $சில. 2.02.074 

 நாக'_ெப.(நாக'_ெப.) நா7 நர�ைத நிர�தன $சில. 2.02.075 

 ஆF' ஆர,' ஓ கின எ கS' $சில. 2.02.076 

 ேசF' மாF' ெசறி�தன-க4Sத� $சில. 2.02.077 

 பாக�_ெப.(பாக'_ெப.+அ�_சாG.) ஆMைடயா- பலி ,2றிேல. $சில. 

2.02.078 

 ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) ெசாG�தன ேசயித& 

$சில. 2.02.079 

 ெகா'ப" ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) இலவ க- �வி�தன $சில. 2.02.080 

 ெபா க" ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ெபாG சி�தின 62�-இள� $சில. 2.02.081 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) வா& சைடயா- தி� ,2றிேல. $சில. 2.02.082 

 மரவ'_ெப.(மரவ'_ெப.) பாதிG_ெப.(பாதிG_ெப.) 62ைன_ெப.(62ைன_ெப.) 

மண'_ெப.(மண'_ெப.) கம& $சில. 2.02.083 

 �ரவ'_ெப.(�ரவ'_ெப.) ேகா க'_ெப.(ேகா க'_ெப.) மல"�தன 

ெகா'ப"ேம� $சில. 2.02.084 

 அரவ வ45_ெப.(வ45_ெப.) இன'_ெப.(இன'_ெப.) 

ஆ"�_வி.எ�.(ஆ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட2 யா&ெசL' $சில. 

2.02.085 

 தி�வ மா@� இைளயா- தி� ,2றிேல. $சில. 2.02.086 

 ெகா@றைவ ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அணி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 



நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) 

$சில. 2.02.087 

 ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) 

எ2ைனெகா�ேலா $சில. 2.02.088 

 ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �!< 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.089 

 வி� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ேவட" �லேன �லJ' $சில. 2.02.090 

 ஐைய தி�வி2 அணி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) 

$சில. 2.02.091 

 ைப அரF அ���_ெப.(அ���_ெப.) தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) 

எ2ைனெகா�ேலா $சில. 2.02.092 

 ைப அரF அ���_ெப.(அ���_ெப.) 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �!< 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.093 

 எE வி� எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) �லேன �லJ' $சில. 2.02.094 

 பாE கைல< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) அணி 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) $சில. 2.02.095 

 ஆE ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) ந�லா- தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) 

எ2ைனெகா�ேலா $சில. 2.02.096 

 ஆE ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) ந�லா- 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �!< 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.097 

 ேவE வி� எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) �லேன �லJ' $சில. 

2.02.098 



 ஆைன� கான�_ெப.(கான�_ெப.) எ�ைம� க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

தைலேம� நி2றாயா� $சில. 2.02.099 

 வாேனா" வண க மைறேம� மைற 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.100 

 ஞான� ெகா)� ஆE ந5�� இ2றிேய நி@பாE $சில. 2.02.101 

 வG வைள� ைக வா-_ெப.(வா-_ெப.) ஏ�தி மா மயிட2 ெச@7 $சில. 2.02.102 

 கGய_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) திG ேகா
5� கைலமிைசேம� நி2றாயா� $சில. 

2.02.103 

 அG அர2 (ேமேலா2 அக-மல"ேம� ம2J' $சில. 2.02.104 

 விG கதி" அ' ேசாதி விள�� ஆகிேய நி@பாE $சில. 2.02.105 

 ச க,' ச�கர,' தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) ைக ஏ�தி $சில. 

2.02.106 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) க4_ெப.(க4_ெப.) அGமா2_ெப.(அGமா2_ெப.) சின 

விைடேம� நி2றாயா� $சில. 2.02.107 

 க ைக ,!�� அணி�த_ெப.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க4Sதேலா2 பாக� $சில. 2.02.108 

 ம ைக_ெப.(ம ைக_ெப.) உ� ஆE மைற ஏ�தேவ நி@பாE $சில. 2.02.109 

 ஆ � $சில. 2.02.110 

 ெகா2ைறL' ளவ,' �)ம� ெதா5�த $சில. 2.02.111 

 27 மல"< பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) ேதா-ேம� இ
5-ஆ � $சில. 

2.02.112 

 அ�ர"_ெப.(அ�ர"_ெப.) வாட_�ைற.எ�.(வா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அமர"�� ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.02.113 

 �மG� ேகால�� #� உ-ப5ேம. $சில. 2.02.114 

 ஆE ெபா2 அG� சில'6' Kடக,' ேமகைலL' $சில. 2.02.115 

 ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ"<ப $சில. 2.02.116 



 மாய' ெசE வா-_ெப.(வா-_ெப.) அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) 

வ :ழ_�ைற.எ�.(வ :&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந ைக மர� கா�ேம� $சில. 

2.02.117 

 வா--அமைல ஆ5' ேபா8' $சில. 2.02.118 

 மாய' ெசE வா-_ெப.(வா-_ெப.) அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) 

வ :ழ_�ைற.எ�.(வ :&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந ைக மர� கா�ேம� $சில. 

2.02.119 

 வா--அமைல ஆ5' ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.02.120 

 காயா மல" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வாேனா" ைக ெபE மல"-

மாG $சில. 2.02.121 

 கா
5' ேபா8ம $சில. 2.02.122 

 உ
� உைட� சீY" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) ஆ2 நிைர 

ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ@றகாைல $சில. 2.02.123 

 ெவ
சி மல" 6ைனய_�ைற.எ�.(6ைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) உழ�திL' ேவ45' 

ேபா8' $சில. 2.02.124 

 ெவ
சி மல" 6ைனய_�ைற.எ�.(6ைன_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) உழ�திL' 

ேவ4!2_நி.எ�.(ேவ45_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ேவ@Y"� $சில. 2.02.125 

 க
சிL- காG க!ய �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) இைச� கா
5' ேபா8'. $சில. 

2.02.126 

 க- விைல_ெப.(விைல_ெப.) 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம@7<ப_�ைற.எ�.(ம7<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபாறா மறவ2 ைக வி� 

ஏ�தி $சில. 2.02.127 

 6-M' வழி< படர 6�லா"_ெப.(6�லா"_ெப.) நிைர 

க�தி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 



ேபா�'_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ'_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேபா8' $சில. 2.02.128 

 6-M' வழி< படர 6�லா"_ெப.(6�லா"_ெப.) நிைர 

க�தி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேபா�'காைல $சில. 

2.02.129 

 ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா@றைவL' ெகா5மர' ,2 

ெச�8'_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேபா8'. $சில. 

2.02.130 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மா 

எயி@றி_வி.எ�.(எE@7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) கா4 நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ஐய" 

$சில. 2.02.131 

 தைலநாைள ேவ
ட�� த�த_ெப.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ2 நிைரக- $சில. 2.02.132 

 ெகா�ல2 !ய2 ெகாைள 6ண" சீ" வ�ல $சில. 2.02.133 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) யா&< பாண"-த' ,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) 

நிைற�தன. $சில. 2.02.134 

 ,�� ஏ" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைக காணாE 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ஐய" $சில. 2.02.135 

 கர�ைத_ெப.(கர�ைத_ெப.) அலற� 

கவ"�த_ெப.எ�.(கவ"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இன நிைரக- $சில. 

2.02.136 

 க- விைலஆ
! ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ேவE ெதG 

கானவ2_ெப.(கான'_ெப.+அ2_பட".ப2.) $சில. 2.02.137 

 6-_ெப.(6-_ெப.) வாE<6� 

ெசா2ன_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கணி 

,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) நிைற�தன. $சில. 2.02.138 



 கய மல" உ4 க4ணாE காணாE நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ஐய" $சில. 

2.02.139 

 அய� ஊ" அலற எறி�த ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஆ2 நிைரக- $சில. 2.02.140 

 நய2 இ� ெமாழியி2 நைர , தா! $சில. 2.02.141 

 எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) எயி@றிய" 

,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) நிைற�தன. $சில. 2.02.142 

 �டெரா5 திGத� ,னிவ�' அமர�' $சில. 2.02.143 

 இட" ெகட_�ைற.எ�.(ெக5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) அ�M' 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) இைண அ! ெதா)ேத' $சில. 2.02.144 

 அட� வலி எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) அ! ெதா5 கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) $சில. 2.02.145 

 மிட7 உ� ��தி_ெப.(��தி_ெப.) ெகா- விற�_ெப.(விற�_ெப.) த� 

விைலேய. $சில. 2.02.146 

 அணி ,! அமர" த' அரெசா5 பணித� $சில. 2.02.147 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ�விைன நின மல" அ! ெதா)ேத' $சில. 2.02.148 

 கண நிைர ெப7 விற�_ெப.(விற�_ெப.) எயி2 இ5 கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) $சில. 2.02.149 

 நிண2 உ� ��தி_ெப.(��தி_ெப.) ெகா- நிக" அ5 விைலேய. $சில. 2.02.150 

 !ெயா5 சி7 பைற வயிெரா5 ைவெசய $சில. 2.02.151 

 ெவ! பட 

வ�பவ"_வி.அ.ெப.(வா_வி.+<_இ.இ.கா.+அ?_வி.அ.ெப.�றி.+அ"_பட".ப2.) 

எயின"க- அைர இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) $சில. 2.02.152 

 அ5 6லி_ெப.(6லி_ெப.) அைனயவ" �மG_ெப.(�மG_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) அ! ெதா5 $சில. 2.02.153 



 ப5 கட2_ெப.(கட2_ெப.) இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) உ� பலி ,க 

மைடேய. $சில. 2.02.154 

 வ'பல" ப�கி வழிL' வள'_ெப.(வள'_ெப.) பட $சில. 2.02.155 

 அ'6_ெப.(அ'6_ெப.) உைட வ� வி� எயி2 கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

உ4�வாE $சில. 2.02.156 

 ச கG அ�தG ந:லி சடா,!� $சில. 2.02.157 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) க4_ெப.(க4_ெப.) அரF பிைறLட2 ேச"�வாE 

$சில. 2.02.158 

 4 எ2 !ெயா5 N� ஊ" எறித� $சில. 2.02.159 

 க4 இ� எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) இ5 கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

உ4�வாE $சில. 2.02.160 

 வி4ேணா"_ெப.(வி4ேணா"_ெப.) அ, உ45' சாவ ஒ�வ�' $சில. 

2.02.161 

 உ4ணாத நN�_ெப.(நN�_ெப.) உ45 

இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�- ெசE�வாE $சில. 

2.02.162 

 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 64 ெசயி2 

அ�லைத யா"��' $சில. 2.02.163 

 அ�- இ� எயின"_ெப.(எயி2_ெப.+அ"_பட".ப2.) இ5 கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

உ4�வாE $சில. 2.02.164 

 ம�தி2 நட�_வி.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) மாம2 ெசE வNச $சில. 2.02.165 

 உ�M' சகட' உைத� அ�- ெசE�வாE $சில. 2.02.166 

 மைற, ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) பி2ன" ேமய $சில. 2.02.167 

 ெபாைறLய" ெபாதியி@ ெபா�<ப2 பிற"நா
5� $சில. 2.02.168 



 க
சிL  கர�ைதL' பா&பட $சில. 2.02.169 

 ெவ
சி K5க விற�ெவE ேயாேன. $சில. 2.02.170 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) அணி ேகால' ெபய"�த பி@பா5 $சில. 2.03.001 

 64ணிய ,த�வி தி��_ஏவ.(தி��_வி.) அ! 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.002 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) கதி" ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) 

இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) காGைக ெபாறாஅ- $சில. 2.03.003 

 ப!�தில சீற! பர� ெவ  கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 2.03.004 

 ேகா- வ� உளிய,' ெகா5' 6@7 அகழா $சில. 2.03.005 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) வG ேவ ைகL' மா2 கண'_ெப.(கண'_ெப.) மறலா 

$சில. 2.03.006 

 அரF' K�' இைர ேத" ,தைலL' $சில. 2.03.007 

 உ�,' சா"�தவ"�� உ7க4 

ெசEயா_எதி".ம.ெப.எ�.(ெசE_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.008 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ெத2னவ" 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா5 

என $சில. 2.03.009 

 எ கS' ேபாகிய இைசேயா ெபGேத $சில. 2.03.010 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ஒளி-த2னிJ' ப� உயி" ஓ'6' $சில. 2.03.011 

 நிலF_ெப.(நிலF_ெப.) ஒளி விள�கி2 ந:- இைட ம� கி2 $சில. 2.03.012 

 இரவிைட� கழித@� ஏத' இ� என $சில. 2.03.013 

 �ரவ�' ேந"�த ெகா-ைகயி2 

அம"�_வி.எ�.(அம"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.014 

 ெகா5 ேகா� ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) �!க- ேபால $சில. 2.03.015 

 ப5' கதி" அைமய' பா"�தி��ேதா"�� $சில. 2.03.016 



 ப� மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) தாைனெயா5 பா� கதி" 

பர<பி_வி.எ�.(பர<6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.017 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) �ல,த� ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.018 

 தாரைக� ேகாைவL' ச�தி2 �ழ'6ம $சில. 2.03.019 

 சீ" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) ேசரா ஒழியF' 

$சில. 2.03.020 

 தா_ெப.(தா_ெப.) ேச" க)ந:"� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) (' 

பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) $சில. 2.03.021 

 ேபா ேச" ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ெபா��தா 

ஒழியF' $சில. 2.03.022 

 ைப�_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) தளி" ஆரெமா5 ப� ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) �7 

,றி $சில. 2.03.023 

 ெச�தளி" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ேசரா ஒழியF' $சில. 2.03.024 

 மலய� ஓ கி_வி.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) மைரயி2 

வள"�_வி.எ�.(வள"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.025 

 6லவ"_ெப.(6லவ"_ெப.) நாவி� 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெத2றெலா5 

$சில. 2.03.026 

 பா� நிலா ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கதி" பாைவேம� ெசாGய $சில. 

2.03.027 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) தி கM' ேவ45தி எ2ெற $சில. 2.03.028 

 பா"மக- அயா உயி"� 

அட கிய_ெப.எ�.(அட �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ன" $சில. 2.03.029 

 ஆ" இைட உழ�த_ெப.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாதைர 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.030 



 ெகா5வG ம7�' �!ைஞ_ெப.(�!ைஞ_ெப.) #<பி5' $சில. 2.03.031 

 இ!த�' உளிய,' இைனயா ஏ� என $சில. 2.03.032 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) வைள� ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ைக ேதாளி� கா
! 

$சில. 2.03.033 

 மறFைர ந:�த மா� அ7 ேக-வி $சில. 2.03.034 

 அறFைர ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � ஆ" இைட 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.035 

 ேவன� வ :@றி��த_ெப.எ�.(வ :@றி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவE கG 

கான�_ெப.(கான�_ெப.) $சில. 2.03.036 

 கான வாரண'_ெப.(வாரண'_ெப.) கதி" வரF_ெப.(வரF_ெப.) 

இய'ப_�ைற.எ�.(இய'6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.03.037 

 வGநவி� ெகா-ைக மைறT� வ)�க�< $சில. 2.03.038 

 6GT� மா"ப" உைற பதி� ேச"�_வி.எ�.(ேச"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.03.039 

 மாதவ� ஆ
!ெயா5 காதலி-த2ைன ஓ" $சில. 2.03.040 

 த:_ெப.(த:_ெப.) த:" சிற<பி2 சிைறஅக� இ��தி $சில. 2.03.041 

 இ5 ,-_ெப.(,-_ெப.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஆ � ஓ" $சில. 2.03.042 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ெநறி ம� கி2 ந:" தைல<ப5ேவா2 $சில. 2.03.043 

 காதலி-த2ெனா5 கானக'_ெப.(கானக'_ெப.) ேபா�தத@� $சில. 2.03.044 

 ஊ உைல� ��கி2 உயி"�தன2 

கல கி_வி.எ�.(கல �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.045 

 உ- 6ல'67தலி2 உ�வ'_ெப.(உ�வ'_ெப.) திGய $சில. 2.03.046 

 க4-6ல மய�க�� ெகௗசிக2 ெதGயா2 $சில. 2.03.047 



 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) பிGய� ெகா5�_ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) ய" 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.048 

 மா மல" ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 மாதவி ேபா27 

இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) $சில. 2.03.049 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேவனி@� அல" 

கைள�_வி.எ�.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உடேன $சில. 2.03.050 

 வ��திைன ேபா8' ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) மாதவி எ27 ஓ" $சில. 2.03.051 

 பாசிைல� ��கி2 ப�தG� 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.052 

 ேகாசிக மாணி #ற� ேக
ேட $சில. 2.03.053 

 யா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) #றிய உைர ஈ இ � என $சில. 2.03.054 

 த:_ெப.(த:_ெப.) இல2_�றி.வி.,.(இ�_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) க4ேட2 என� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.055 

 ேகாசிக மாணி ெகா-ைகயி2 உைர<ேபா2 $சில. 2.03.056 

 இ� நிதி� கிழவJ'_ெப.(கிழவ2_ெப.+உ'_சாG.) ெப� மைன� கிழ�திL' 

$சில. 2.03.057 

 அ� மணி_ெப.(மணி_ெப.) இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நாக'_ெப.(நாக'_ெப.) ேபா2ற' $சில. 2.03.058 

 இ2 உயி" இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா�ைக எ2ன 

$சில. 2.03.059 

 2னிய �@ற'_ெப.(�@ற'_ெப.) ய"� கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ :&�த' 

$சில. 2.03.060 

 ஏவலாள" யா கS' ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.03.061 



 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ேத!� ெகாண"க என< ெபய"�த' $சில. 

2.03.062 

 ெப�மக2 ஏவ� அ�ல யா கS' $சில. 2.03.063 

 அரேச தNச' எ27. அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) கா2 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.064 

 அ��திற� <GG�த_ெப.எ�.(பிG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அேயா�தி 

ேபால $சில. 2.03.065 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய" =>" ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

ேப உ@ற' $சில. 2.03.066 

 வச�தமாைலவாE மாதவி ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.03.067 

 பச�த ேமனிய- பட" ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) உ@7 $சில. 2.03.068 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நிைல மாட�_ெப.(மாட'_ெப.+அ�_சாG.) இைட 

நில�-ஆ � ஓ" $சில. 2.03.069 

 பைட அைம ேச�ைக< ப-ளிL- வ :&�த' $சில. 2.03.070 

 வ :& ய" உ@ேறா- வி)ம' 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.071 

 தா& ய" எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ��த' $சில. 2.03.072 

 இ��_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) ய" உ@ேறா- இைண அ! ெதா)ேத2 $சில. 

2.03.073 

 வ�' ய" ந:�� என மல"� ைகயி2 எ)தி. $சில. 2.03.074 

 க4 மணி_ெப.(மணி_ெப.) அைனயா@�� கா
5க எ2ேற $சில. 2.03.075 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) உைட ,ட க� மாதவி ஈ�த' $சில. 2.03.076 



 ஈ�த ஓைல ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இைடெநறி� திG� $சில. 2.03.077 

 த:�திற' 6G�ேதா2 ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதய,' $சில. 2.03.078 

 வழி ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) 

இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மா� அற உைர� $சில. 

2.03.079 

 அழிF_ெப.(அழிF_ெப.) உைட உ-ள�_ெப.(உ-ள'_ெப.+அ�_சாG.) ஆ" 

அஞ" ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.080 

 ேபா அவி& 6G �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ந ைக $சில. 2.03.081 

 மாதவி ஓைல மல"� ைகயி2 ந:
ட_�ைற.எ�.(ந:
5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 2.03.082 

 உட2 உைற கால� உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெநE வாச' $சில. 2.03.083 

 �7 ெநறி� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) ம4_ெப.(ம4_ெப.) ெபாறி உண"�தி� 

$சில. 2.03.084 

 கா
!ய ஆதலி2 ைக விடVயா2 $சில. 2.03.085 

 ஏ
5அக' விG� ஆ � எEதிய உண"ேவா2 $சில. 2.03.086 

 அ!க- ,2ன" யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) அ! வ :&�ேத2 $சில. 2.03.087 

 வ!யா� கிளவி_ெப.(கிளவி_ெப.) மன�ெகாள� ேவ45' $சில. 2.03.088 

 �ரவ" பணி அ2றிL' �ல<பிற<6ஆ
!ேயா5 $சில. 2.03.089 

 இரவிைட� கழித@� எ2 பிைழ<6 

அறியா_எதி".ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.090 

 ைகய7 ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) க!ய� ேவ45' $சில. 2.03.091 



 ெபாE த:" கா
சி< 6ைரேயாE 

ேபா@றி_வி.எ�.(ேபா@7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.092 

 எ27 அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) 

எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைசெமாழி 

உண"�_வி.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.093 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) த:_ெப.(த:_ெப.) 

இல-_�றி.வி.,.(இ�_ெப.+அ-_பட".ஒ�.) என தள"�சி 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.094 

 எ2 த:_ெப.(த:_ெப.) எ2ேற எEதிய உண"�-ஆ � $சில. 2.03.095 

 எ2 பய�ேதா@� இ' ம4_ெப.(ம4_ெப.) உைட ,ட க� $சில. 2.03.096 

 ெபா@6 உைட�தாக ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) உைர ெபா��திய $சில. 

2.03.097 

 மா� இ� �ரவ" மல" அ! ெதா)ேத2 $சில. 2.03.098 

 ேகாசிக மாணி கா
5 என� ெகா5� $சில. 2.03.099 

 ந5�க' கைள�_வி.எ�.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

அக'_ெப.(அக'_ெப.) 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.100 

 இ5�க4 கைளத@� ஈ45 என< ேபா�கி $சில. 2.03.101 

 மா� இ� க@பி2 மைனவிெயா5 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.102 

 ஆ� இ� ெகா-ைக அறவிபா� 

அைண�_வி.எ�.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.03.103 

 ஆ5 இய� ெகா-ைக அ�தG ேகால' $சில. 2.03.104 

 பா5' பாணG� பா �ற� ேச"�_வி.எ�.(ேச"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.03.105 



 ெச�திற' 6G�த ெச ேகா
5-யாழி� $சில. 2.03.106 

 த�திGகர�ெதா5 திவF உ7� யாஅ� $சில. 2.03.107 

 ஒ@7 உ7<6 உைடைமயி2 ப@7வழி� ேச"�தி $சில. 2.03.108 

 உைழ ,த� ைக�கிைள இ7வாE� க
! $சில. 2.03.109 

 வர2,ைற வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) =-வைக� 

தான� $சில. 2.03.110 

 பாE கைல< பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) பாட�-பாணி $சில. 2.03.111 

 ஆசா2 திற�தி2 அைமவர� 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.112 

 பாட�-பாணி அைளஇ_வி.எ�.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அவெரா5 

$சில. 2.03.113 

 #ட� காவத' #7மி2 ந:" என $சில. 2.03.114 

 கா& அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) சா�த'_ெப.(சா�த'_ெப.) கம& 

( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) � �ம' $சில. 2.03.115 

 நாவி� �ழ'6 நல'_ெப.(நல'_ெப.) ெகா- ேதEைவ $சில. 2.03.116 

 மா2மத� சா�த'_ெப.(சா�த'_ெப.) மண'_ெப.(மண'_ெப.) கம& ெதEவ� 

$சில. 2.03.117 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) 

ெகா)N_ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) ேச7_ெப.(ேச7_ெப.) ஆ! ஆ � $சில. 

2.03.118 

 தா_ெப.(தா_ெப.) ேச" க)ந:" ச4பக� ேகாைதெயா5 $சில. 2.03.119 

 மாதவி ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) மைன வள" ,�ைல< $சில. 2.03.120 

 ேபா விG ெதாைடய� ( அைண 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.121 

 அ
!� 6ைகL' அக� அ கா! $சில. 2.03.122 



 ,
டா� #விய" ேமாதக< 6ைகL' $சில. 2.03.123 

 ைம�த�' மகளி�' மாட�_ெப.(மாட'_ெப.+அ�_சாG.) 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.124 

 அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) 6ைகL' ஆ�தி< 6ைகL' $சில. 2.03.125 

 ப� ேவ7 (' 6ைக அைளஇ_வி.எ�.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெவ� ேபா" $சில. 2.03.126 

 விள � (4 மா"பி2 பா4!ய2_ெப.(பா4!ய2_ெப.) ேகாயிலி2 $சில. 

2.03.127 

 அள�_வி.எ�.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) உண"F-அறியா ஆ" உயி" 

பிணி��' $சில. 2.03.128 

 கலைவ� #
ட'_ெப.(#
ட'_ெப.) கா4வர� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.129 

 6லவ"_ெப.(6லவ"_ெப.) ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) நா< 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நிவ<பி2 $சில. 

2.03.130 

 ெபாதியி� ெத2ற� ேபாலா ஈ � $சில. 2.03.131 

 மைர� ெத2ற� வ�த காண :" $சில. 2.03.132 

 நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ேசE� அ27 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) தி� மலி =>" $சில. 2.03.133 

 தனி ந:" கழியிJ' தைக��ந" இ� என $சில. 2.03.134 

 ,2 நா-_ெப.(நா-_ெப.) ,ைறைமயி2 இ��_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) தவ 

,த�விெயா5 $சில. 2.03.135 

 பி2ைனL' அ�லிைட< ெபய"�தன" $சில. 2.03.136 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெதற� கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) அக2 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேகாயி8' $சில. 2.03.137 



 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய" ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ேப" 

இைச� ேகாயி8' $சில. 2.03.138 

 பா� ெக) சிற<பி2 ப� இய'_ெப.(இய'_ெப.) 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.139 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ,ரச� கைன �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ஓைதL' $சில. 

2.03.140 

 நா2மைற அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) 

நவி2ற_ெப.எ�.(நவி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓைதL' $சில. 2.03.141 

 மாதவ" ஓதி மலி�த_ெப.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஓைதL' 

$சில. 2.03.142 

 மீளா ெவ2றி ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) சிற<ெபா5 $சில. 2.03.143 

 வாேளா" எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) அணி ,ழவ,' $சில. 2.03.144 

 ேபாG� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபா� கG 

,ழ�க,' $சில. 2.03.145 

 வாG� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய� கG 

,ழ�க,' $சில. 2.03.146 

 பைண நிைல< 6ரவி_ெப.(6ரவி_ெப.) ஆ8' ஓைதL' $சில. 2.03.147 

 கிைணநிைல< ெபா�ந" ைவகைற< பாணிL' $சில. 2.03.148 

 கா"� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஒலியி2 கலி ெக) #ட� $சில. 2.03.149 

 ஆ"<6 ஒலி எதி"ெகாள ஆ" அஞ" 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.150 

 �ரவ,' வ�ள,' ேகா க,' ேவ ைகL' $சில. 2.03.151 

 மரவ,' நாக,' திலக,' ம�த,' $சில. 2.03.152 

 ேசட8' ெச��திL' ெச4பக ஓ க8' $சில. 2.03.153 



 பாடல'-த2ெனா5 ப� மல" 

விG�_வி.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.154 

 ���'_ெப.(���_ெப.+உ'_சாG.) தளவ,' ெகா) ெகா! ,�4ைடL' 

$சில. 2.03.155 

 விG மல" அதிர8' ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) #தாள,' $சில. 2.03.156 

 �டச,' ெவதிர,' ெகா) _ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) ெகா!< பக2ைறL' 

$சில. 2.03.157 

 பிடவ,' மயிைலL' பிண � அG� 

மண�த_ெப.எ�.(மண_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.03.158 

 ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) கைர ேமகைல� ேகாைவ யா கS' $சில. 

2.03.159 

 மிைட� K&ேபாகியஅக27 ஏ� அ���_ெப.(அ���_ெப.) $சில. 2.03.160 

 வா8க' �ைவஇய மல"< (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ��தி $சில. 2.03.161 

 பா�6ைட� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப� மல" 

ஓ கி_வி.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.162 

 எதி" எதி" விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கதி" 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) $சில. 2.03.163 

 கைரநி27 உதி"�த_ெப.எ�.(உதி"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கவி" 

இத&� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE $சில. 2.03.164 

 அ�வி ,�ைல_ெப.(,�ைல_ெப.) அணி நைகஆ
! $சில. 2.03.165 

 வில � நிமி"�_வி.எ�.(நிமி"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ)கிய_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 $சில. 2.03.166 

 விைர மல" ந: கா_எதி".ம.வி.எ�.(ந: �_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவி" அற�_ெப.(அற�_ெப.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) $சில. 2.03.167 



 உல�_ெப.(உல�_ெப.) 6ர� ஊ
5' உய" ேப" ஒ)�க�< $சில. 2.03.168 

 6லவ"_ெப.(6லவ"_ெப.) நாவி� 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ( ெகா! $சில. 

2.03.169 

 ைவைய எ2ற ெபாEயா� �ல�ெகா! $சில. 2.03.170 

 ைதய@� உ7வ தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

அறி�தன-_வி.,.(அறி_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ-_பட".ஒ�.) 

ேபா� $சில. 2.03.171 

 64ணிய ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல" ஆைட_ெப.(ஆைட_ெப.) ேபா"� $சில. 

2.03.172 

 க4 நிைற ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ந:" கர�தன- அட�கி $சில. 2.03.173 

 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) யா7 அ27 இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) (' 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) யா7 என $சில. 2.03.174 

 அன நைட_ெப.(நைட_ெப.) மாத�' ஐயJ' 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.175 

 பG ,க அ'பிL' கG ,க அ'பிL' $சில. 2.03.176 

 அG ,க அ'பிL' அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ைற இய��' $சில. 2.03.177 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைற ம� கி2 ெபயரா ஆ க4 $சில. 

2.03.178 

 மாதவ�ஆ
!ெயா5 மர< 6ைண ேபாகி $சில. 2.03.179 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) மல" ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ெத2 கைர 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.180 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

உைறL'_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மைர வல' 

ெகாள� $சில. 2.03.181 



 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) ெபG' 

தகF_ெப.(தகF_ெப.) உைட�_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ27 ஆ � $சில. 2.03.182 

 அ� மிைள உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அகழி_ெப.(அகழி_ெப.) K&ேபாகி $சில. 2.03.183 

 க� ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) �வைளL' ஆ'ப8' கமல,' $சில. 

2.03.184 

 ைதய8' கணவJ' தனி� உ7 யர'_ெப.(யர'_ெப.) $சில. 2.03.185 

 ஐய' இ2றி அறி�தன ேபால $சில. 2.03.186 

 ப4 ந:" வ45_ெப.(வ45_ெப.) 

பG�_வி.எ�.(பG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைன� ஏ கி $சில. 2.03.187 

 க4ண:"_ெப.(க4ண:"_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா� உற ந5 க $சில. 

2.03.188 

 ேபா" உழ�_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆ" எயி� 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) $சில. 2.03.189 

 வார� எ2பன ேபா� மறி�� ைக கா
ட $சில. 2.03.190 

 6-_ெப.(6-_ெப.) அணி கழனிL' ெபாழி8' 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.03.191 

 ெவ-ள ந:"< ப4ைணL' விG ந:" ஏGL' $சில. 2.03.192 

 காE� �ைல� ெத �' வாைழL' க,�' $சில. 2.03.193 

 ேவE� திர- ப�த�' 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ��ைக $சில. 

2.03.194 

 அற'_ெப.(அற'_ெப.) 6G மா�த"_ெப.(மா�த"_ெப.) அ2றி� ேசரா< $சில. 

2.03.195 



 6றNசிைற =>" 6�கன" 6G�-எ2 $சில. 2.03.196 

 6றNசிைற< ெபாழி8' பிற � ந:"< ப4ைணL' $சில. 2.04.001 

 இற � கதி"� கழனிL' 6-_ெப.(6-_ெப.) 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.04.002 

 6லG ைவகைற< ெபாEைக� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) $சில. 2.04.003 

 மல" ெபாதி அவி&�த உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெதா) ம4!ல' $சில. 2.04.004 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனி<ப ஏ� 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெசழிய2 $சில. 2.04.005 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) உய" #ட� ஊ" யி� 

எ5<ப_�ைற.எ�.(எ5<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.04.006 

 Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) விழி நா
ட� இைறேயா2 ேகாயி8' $சில. 2.04.007 

 உவண� ேசவ�_ெப.(ேசவ�_ெப.) உய"�ேதா2 நியம,' $சில. 2.04.008 

 ேமழி வல2 உய"�த ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) நகர,' $சில. 2.04.009 

 ேகாழி� ேசவ�_ெப.(ேசவ�_ெப.) ெகா!ேயா2 ேகா
ட,'. $சில. 2.04.010 

 அற�ைற விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அறேவா" ப-ளிL' $சில. 2.04.011 

 மற�ைற விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ேகாயி8' $சில. 2.04.012 

 வா� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ச ெகா5 வைக 

ெப@7_வி.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.013 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ,ரச'_ெப.(,ரச'_ெப.) கைன �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

இய'ப_�ைற.எ�.(இய'6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.04.014 



 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா-ைகயி2 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.015 

 கF�தி ஐையைய� ைகெதா) 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.016 

 ெநறியி2 ந: கிேயா" ந:"ைமேய2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.017 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ந5 � ய" 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.04.018 

 அறியா� ேதய� ஆ" இைட 

உழ�_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.019 

 சி7ைம உ@ேற2 ெசE தவ�த:" யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) $சில. 2.04.020 

 ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) நக" ம� கி2 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) 

பி2ேனா"�� $சில. 2.04.021 

 எ2 நிைல உண"�தி யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) வ�'கா7' $சில. 2.04.022 

 பாத� கா<பின- ைப�ெதா! ஆகலி2 $சில. 2.04.023 

 ஏத' உ4டT அ!க- ஈ � எ2ற8' $சில. 2.04.024 

 கF�தி #7' காதலி-த2ெனா5 $சில. 2.04.025 

 தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) த:" ம� கி2 தனி� ய" உழ�ேதாE $சில. 2.04.026 

 மற�ைற ந: �மி2 வ� விைன ஊ
5' எ27 $சில. 2.04.027 

 அற�ைற மா�க- திற�தி2 சா@றி $சில. 2.04.028 

 நா� க!<6 ஆக வாE<பைற அைறயிJ' $சில. 2.04.029 

 யா<6 அைற மா�க- இய�பி2 

ெகா-ளா"_வி.,.(ெகா-_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப2.) $சில. 2.04.030 

 த:_ெப.(த:_ெப.) உைட ெவ? விைன உ��தகாைல $சில. 2.04.031 



 ேபைதைம க�தா< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேப உ7வ" $சில. 2.04.032 

 ஒEயா விைன< பய2_ெப.(பய2_ெப.) உ4S'காைல $சில. 2.04.033 

 ைகயா7 ெகா-ளா"_வி.,.(ெகா-_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப2.) க@7 அறி 

மா�க- $சில. 2.04.034 

 பிGத�_ெதா.ெப.(பிG_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 2ப,' 6ண"த� 2ப,' 

$சில. 2.04.035 

 உ�விலாள2 ஒ7��' 2ப,' $சில. 2.04.036 

 6G �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) மாத"< 6ண"�ேதா"�� அ�ல $சில. 2.04.037 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) உரேவா"�� 

இ�ைல $சில. 2.04.038 

 ெப4!�' உ4!L' இ2ப'_ெப.(இ2ப'_ெப.) எ27 உலகி� $சில. 2.04.039 

 ெகா4டT" உYஉ' ெகா-ளா� 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) $சில. 2.04.040 

 க4டன" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) கடFள" வைர�த 

$சில. 2.04.041 

 காம'_ெப.(காம'_ெப.) சா"பா� காதலி2 

உழ�_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.04.042 

 ஏம'_ெப.(ஏம'_ெப.) சாரா இ5'ைப_ெப.(இ5'ைப_ெப.) எEதின" $சில. 2.04.043 

 இ2ேற அ�லா� இற�ேதா"_வி.அ.ெப.(இற_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) 

பலரா� $சில. 2.04.044 

 ெதா27பட வRஉ' ெதா2ைம� ஆதலி2 $சில. 2.04.045 

 தாைத ஏவலி2 மாட2 ேபாகி $சில. 2.04.046 

 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ந: க� க5�ய" உழ�ேதா2 $சில. 2.04.047 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) பய�ேதா2 எ2ப 

$சில. 2.04.048 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) அறி�திைலேயா ெந5ெமாழி அ2ேறா $சில. 2.04.049 



 வ� ஆ5 ஆய�_ெப.(ஆய'_ெப.+அ�_சாG.) ம4_ெப.(ம4_ெப.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.04.050 

 ெம�லிய�-த2Jட2 ெவ  கா2 அைட�ேதா2 $சில. 2.04.051 

 காதலி2 பிG�ேதா2 அ�ல2 காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) $சில. 2.04.052 

 த:ெதா5 பZஉ'_ெப.எ�.(ப5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) சி7ைமய- 

அ�ல- $சில. 2.04.053 

 அடவி� கானக�_ெப.(கானக'_ெப.+அ�_சாG.) ஆE-இைழ-த2ைன $சில. 

2.04.054 

 இைட இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) யாம�_ெப.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.) இ
5 

ந:�கிய $சில. 2.04.055 

 வ� விைன அ2ேறா மட�ைத-த2 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) என� $சில. 2.04.056 

 ெசா�ல8' உ4ேட� ெசா�லாேயா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) $சில. 2.04.057 

 அைனL' அ�ைல ஆE-இைழ-த2ெனா5 $சில. 2.04.058 

 பிGயா வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) ெப@றைன அ2ேறா $சில. 2.04.059 

 வ��தா_எதி".ம.வி.எ�.(வ��_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏகி 

ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) #ட� $சில. 2.04.060 

 ெபா��_வி.(ெபா��_வி.) உழி 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா ஈ � எ2ற8' 

$சில. 2.04.061 

 இைள K& மிைளெயா5 வைளFட2 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.062 

 இல � ந:"< பர<பி2 வல' 6ண" அகழியி� $சில. 2.04.063 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இன நிைர 

ெபய�'_ெப.எ�.(ெபய"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.064 

 �� ைக வ :தி ம� கி� ேபாகி $சில. 2.04.065 



 க! மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) காவலி2 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.066 

 அட� வா-_ெப.(வா-_ெப.) யவன"�� அயிரா 6��-ஆ � $சில. 2.04.067 

 ஆயிர'_ெப.(ஆயிர'_ெப.) க4ேணா2 அ� கல� ெச<6 $சில. 2.04.068 

 வாE திற�த2ன மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) அக வைர<பி� $சில. 2.04.069 

 �ட கா@7_ெப.(கா@7_ெப.) எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) Iட � ம7கி2 $சில. 2.04.070 

 கைட கழி மகளி"_ெப.) காத�_ெப.(காத�_ெப.) அ' ெச�வெரா5 $சில. 2.04.071 

 வ� 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ைவைய ம�_ெப.(ம�_ெப.) 

ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) ,2 ைற $சில. 2.04.072 

 விG (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ��தி ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) 

மண�_ெப.(மண�_ெப.) அைடகைர $சில. 2.04.073 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) ந:" மாடெமா5 நாவாE இய�கி $சில. 2.04.074 

 (' 6ைண தழ:இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ஆ
5 

அம"�_வி.எ�.(அம"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.075 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ,�ைலL' தா& ந:"� 

�வைளL' $சில. 2.04.076 

 க4 அவி& ெநEத8' க<6 உற அைட�சி $சில. 2.04.077 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ( ம�லிைக_ெப.(ம�லிைக_ெப.) விGயெலா5 

ெதாட"�த_ெப.எ�.(ெதாட"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.078 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெச க)ந:"� தா_ெப.(தா_ெப.) விG 

பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) $சில. 2.04.079 

 ெகா@ைக_ெப.(ெகா@ைக_ெப.) அ' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைற 

,�ெதா5 (45 $சில. 2.04.080 

 ெத�கண மலயக� ெச)N ேச7_ெப.(ேச7_ெப.) ஆ! $சில. 2.04.081 



 ெபா2 ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) =>"< ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ
5 

அம"�-ஆ � $சில. 2.04.082 

 எ� ப5 ெபா)தி2 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா ,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) 

$சில. 2.04.083 

 தா&த� ேகால' தைக பாரா
ட_ெப.எ�.(பாரா
5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 2.04.084 

 வ :& (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேச�ைகேம� இனி இ��-ஆ � $சில. 2.04.085 

 அர�த< (' ப
5 அைரமிைச உXஇ $சில. 2.04.086 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) தைல� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) �டச' 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.087 

 சி7மைல� சில'பி2 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) #தாளெமா5 $சில. 2.04.088 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல"� �றிசி_ெப.(�றிNசி_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

மல" ேவE�_வி.எ�.(ேவE_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.089 

 � �ம வ�ண' ெகா ைகயி2 

இைழ�_வி.எ�.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.090 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ெகா5ேவG� ெச)' (' 

பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) $சில. 2.04.091 

 சி�ர� �4ண' ேச"�த_ெப.எ�.(ேச"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேமனியி� $சில. 2.04.092 

 அ' கி"� ேகாைவ அணிெயா5 (45 $சில. 2.04.093 

 மைல� சிற�_ெப.(சிற�_ெப.) அG�த வ�சிர ேவ�த@�� $சில. 2.04.094 

 கலி ெக) #ட� ெச?வணி கா
ட $சில. 2.04.095 

 கா" அரசாள2 வாைடெயா5 வRஉ' $சில. 2.04.096 

 கால'_ெப.(கால'_ெப.) அ2றிL'-Tேலா" சிற<பி2 $சில. 2.04.097 



 ,கி�_ெப.(,கி�_ெப.) ேதாE மாட�_ெப.(மாட'_ெப.+அ�_சாG.) 

அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) த� விறகி2 $சில. 2.04.098 

 மடவ"�_ெப.(மடவ"�_ெப.) மகளி"_ெப.) தடF ெந�<6_ெப.(ெந�<6_ெப.) 

அம"�_வி.எ�.(அம"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.099 

 ந7N_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) சா� அகல�_ெப.(அகல'_ெப.+அ�_சாG.) 

ந'பிய"-த'ெமா5 $சில. 2.04.100 

 �7 க4 அைட��' #தி"� காைலL' $சில. 2.04.101 

 வள மைன மகளி�' ைம�த�' 

வி�'பி_வி.எ�.(வி�'6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.102 

 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா ,2றிலி2 இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) 

ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) Iகர_�ைற.எ�.(Iக"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

2.04.103 

 விG கதி" ம4!ல' ெத@� ஏ"6_வி.எ�.(ஏ"_வி.+ண_இ.இ.கா.+6_வி.எ�.�றி.) 

ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) மைழ_ெப.(மைழ_ெப.) $சில. 2.04.104 

 அGதி2 ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ�சிர� காைலL' $சில. 2.04.105 

 ஆ � அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) அ2றிL' ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) 

இ�'_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) பர<பி2 $சில. 2.04.106 

 வ க ஈ
ட�� ெதா4!ேயா" இ
ட $சில. 2.04.107 

 அகி8' கி8' ஆர,' வாச,' $சில. 2.04.108 

 ெதா� க�<(ர,' �ம�ட2 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.109 

 ெகா4டெலா5 6�� ேகாமக2 #ட� $சில. 2.04.110 

 ெவ  க4 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) வி�விழா� 

காS'_ெப.எ�.(கா4_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.111 

 ப �னி ,ய�க�< பனி அர�_ெப.(அர�_ெப.) யா45 உள2 $சில. 2.04.112 



 ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) மாதவி ெகா) ெகா! 

எ5<ப_�ைற.எ�.(எ5<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.04.113 

 காF' கான,' க!மல" ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 

2.04.114 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) ெபாதியி� ெத2றேலா5 6�� $சில. 

2.04.115 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) #ட� மகி& ைண தWஉ' $சில. 2.04.116 

 இ2 இளேவனி� யா45 உள2ெகா� எ27 $சில. 2.04.117 

 உ�வ� ெகா!ேயா" உைட<ெப�' ெகா)நெரா5 $சில. 2.04.118 

 ப�வ'_ெப.(ப�வ'_ெப.) எ4S' பட" த:" காைல_ெப.(காைல_ெப.) $சில. 

2.04.119 

 க27_ெப.(க27_ெப.) அம" ஆயெமா5 களி@றின' ந5 க $சில. 2.04.120 

 எ2Y& நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �27 ெக) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5� $சில. 2.04.121 

 கா5_ெப.(கா5_ெப.) த:< பிற<ப கைன எG ெபா�தி $சில. 2.04.122 

 ேகாைடெயா5 6�� #ட� ஆ4ட $சில. 2.04.123 

 ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) ேவ@7< 6ல' படர 

$சில. 2.04.124 

 ஓசனி�கி2ற உ7 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) கைட நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 

2.04.125 

 ைவய,' சிவிைகL' மணி� கா� அமளிL' $சில. 2.04.126 

 உEயான�தி2 உ7 ைண மகி&�சிL' $சில. 2.04.127 

 சாமைர� கவGL' தமனிய அைட<ைபL' $சில. 2.04.128 

 #" Iைன வாM' ேகாமக2 ெகா5<ப $சில. 2.04.129 

 ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச�வ'_ெப.(ெச�வ'_ெப.) பிறழா வா&�ைக< $சில. 2.04.130 



 ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மட�ைதய" 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) 

மண'_ெப.(மண'_ெப.) 6ண"�_வி.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.04.131 

 ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 வ-ள� சிலதிய" 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.132 

 அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) ேதற� மா�தின" 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.133 

 ெபாறி வG வ45_ெப.(வ45_ெப.) இன'_ெப.(இன'_ெப.) 6�8வழி 

அ2றிL' $சில. 2.04.134 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல" மாைலயி2 வறி இட'_ெப.(இட'_ெப.) க!�-

ஆ � $சில. 2.04.135 

 இலF இத&� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ,� 

அ�'ப $சில. 2.04.136 

 6லவி� கால�< ேபா@றா 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.137 

 காவி அ' க4ணா" க
5ைர எ
5�� $சில. 2.04.138 

 நாெவா5 நவிலா நைகப5 கிளவிL' $சில. 2.04.139 

 அ' ெச க)ந:" அ�'6 அவி&�த2ன. $சில. 2.04.140 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 ெச)  கைட< (ச8' $சில. 2.04.141 

 ெகாைல வி� 6�வ�� ெகா) _ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) கைட ��ள $சில. 

2.04.142 

 திலக� சி7 Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) 

அ�'பிய_ெப.எ�.(அ�'6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விய�' $சில. 2.04.143 

 ெச?வி 

பா"��'_ெப.எ�.(பா"_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெச)  �!� ெச�வெரா5 $சில. 2.04.144 



 ைவய' காவல"_ெப.(காவ�_ெப.+அ"_பட".ப2.) மகி&த� வ :திL' $சில. 

2.04.145 

 �5ம4 ஏறா வ5 ந: �_ஏவ.(ந: �_வி.) சிற<பி2 $சில. 2.04.146 

 ,! அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஒ5 �' க! மைன வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) 

$சில. 2.04.147 

 ேவ�திய� ெபாவிய� என இ� திற�_ெப.(திற'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 

2.04.148 

 மா�திைர அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மய கா மரபி2 

$சில. 2.04.149 

 ஆட8' வGL' பாணிL' >��' $சில. 2.04.150 

 #!ய �யி8வ� க�விL' 

உண"�_வி.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.151 

 நா� வைக மரபி2 அவினய� கள�திJ' $சில. 2.04.152 

 ஏ& வைக நில�திJ' எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விG��'_ெப.எ�.(விG-வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 2.04.153 

 மைல<6-அ�' சிற<பி2 தைல�ேகா� அGைவL' $சில. 2.04.154 

 வார' பா5' ேதாGய மட�ைதL' $சில. 2.04.155 

 தைல< பா
5� #�திL' இைட< பா
5� #�திL' $சில. 2.04.156 

 நா� ேவ7 வைகயி2 நய�த� மரபி2 $சில. 2.04.157 

 எ
5� கைட நி7�த ஆயிர� எ4 கழN� $சில. 2.04.158 

 ,
டா ைவக� ,ைறைமயி2 வழாஅ� $சில. 2.04.159 

 தா�� அண � அைனயா" ேநா�� வைல<ப
5 ஆ � $சில. 2.04.160 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

அறிF' ெப�'பிறி ஆக $சில. 2.04.161 



 தவ�ேதா" ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) தைக மல" 

வ4!2 $சில. 2.04.162 

 நைக< பத'_ெப.(பத'_ெப.) 

பா"��'_ெப.எ�.(பா"_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இைளேயா" ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 

2.04.163 

 காம வி��தி2 மடேவா" 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.04.164 

 ஏம ைவக� இ2 யி� 

வதிL'_ெப.எ�.(வதி_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.165 

 ப4S' கிைளL' பழி�த த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) ெசா� $சில. 2.04.166 

 எ4-எ4 கைலேயா" இ� ெப� வ :திL' $சில. 2.04.167 

 ைவய,' பா4!8' மணி� ேத"� ெகா5NசிL' $சில. 2.04.168 

 ெமE 6� கவச,' வ :& மணி� ேதா
!L' $சில. 2.04.169 

 அத- 6ைன அரண,' அGயாேயாக,' $சில. 2.04.170 

 வைளத� �ழிய,' வா� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கவGL' $சில. 

2.04.171 

 ஏன< பட,' கி5கி2 பட,' $சில. 2.04.172 

 கான< பட,' கா& ஊ27 க!ைகL' $சில. 2.04.173 

 ெச'பி2 ெசEநF' கNச� ெதாழிலF' $சில. 2.04.174 

 வ'பி2 ,!நF' மாைலயி2 6ைனநF' $சில. 2.04.175 

 ேவதின� <பF' ேகா5 கைட ெதாழிலF' $சில. 2.04.176 

 6ைகயF' சா�தF' (வி2 6ைனநF' $சில. 2.04.177 

 வைக ெதGF-அறியா வள'_ெப.(வள'_ெப.) தைலமய கிய $சில. 2.04.178 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) விைழ தி�வி2 அ கா! வ :திL' $சில. 2.04.179 



 காகபாத,' கள க,' வி�F' $சில. 2.04.180 

 ஏைகL' நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இய�பி2 �2றா 

$சில. 2.04.181 

 Tலவ" ெநா!�த Iைழ I4 ேகா! $சில. 2.04.182 

 நா� வைக வ�ண� நல'_ெப.(நல'_ெப.) ேக& ஒளியF' $சில. 2.04.183 

 ஏைகL' மாைலL' இ�ெளா5 

ற�த_ெப.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.04.184 

 பா�_ெப.(பா�_ெப.) ஆ" ேமனி<_ெப.(ேமனி_ெப.+<_ஒ@.) 

ப� _ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) கதி" ஒளியF' $சில. 2.04.185 

 பம,' ந:ல,' வி�த,' ப!த,' $சில. 2.04.186 

 விதி ,ைற பிைழயா 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாதிL' $சில. 

2.04.187 

 (ச உ�வி2 ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) ெதளி� தைனயF' $சில. 2.04.188 

 த:_ெப.(த:_ெப.) அ7 கதி" ஒளி� ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) ம
5 

உ�வF' $சில. 2.04.189 

 இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) ெதளி�தைனயF' இ� ேவ7 உ�வF' $சில. 2.04.190 

 ஒ�ைம� ேதா@ற� ஐ-ேவ7 வன<பி2 $சில. 2.04.191 

 இல � கதி" விZஉ' நல'_ெப.(நல'_ெப.) ெக) மணிகM' $சில. 2.04.192 

 கா@றிJ' ம4ணிJ' க�லிJ' ந:GJ' $சில. 2.04.193 

 ேதா@றிய �@ற'_ெப.(�@ற'_ெப.) க-_ெப.(க-_ெப.) அற� ணி�தF' 

$சில. 2.04.194 

 ச�திர-��ேவ அ காரக2 என $சில. 2.04.195 

 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந:"ைமய வ
ட� ெதா�திL' 

$சில. 2.04.196 



 க�<ப� ைளயF' க�லிைட ,ட க8' $சில. 2.04.197 

 தி���' ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) வ�லிL' $சில. 2.04.198 

 வைக ெதG மா�க- ெதாைகெப@7 ஓ கி< $சில. 2.04.199 

 பைக ெதற� அறியா< பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக) வ :திL' $சில. 2.04.200 

 சாதRப' கிளி�சிைற ஆடக' $சில. 2.04.201 

 சா'(நத' என ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா-ைகயி2 $சில. 2.04.202 

 ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) ெதG மா�க- கல � அஞ" 

ஒழி�_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.04.203 

 இல � ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) எ5��' 

_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

நல'_ெப.(நல'_ெப.) கிள" வ :திL' $சில. 2.04.204 

 TலிJ' மயிGJ' Iைழ T� ப
!J' $சில. 2.04.205 

 பா� வைக ெதGயா< ப� T7 அ5�க�_ெப.(அ5�க'_ெப.+அ�_சாG.) 

$சில. 2.04.206 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ம! 

ெசறி�த_ெப.எ�.(ெசG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ7ைவ வ :திL' $சில. 

2.04.207 

 நிைற� ேகா� லா�த" பைற� க4 பராைரய" $சில. 2.04.208 

 அ'பண அளைவய" எ கS' திGதர $சில. 2.04.209 

 கால'_ெப.(கால'_ெப.) அ2றிL' க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கறி 

=ைடெயா5 $சில. 2.04.210 

 #ல' �வி�த_ெப.எ�.(�வி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) #ல விதிL' 

$சில. 2.04.211 



 பா� ேவ7 ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா� ேவ7 

ெத�F' $சில. 2.04.212 

 அ�திL' ச�க,' ஆவண வ :திL' $சில. 2.04.213 

 ம2ற,' கவைலL' ம7�'-திG� $சில. 2.04.214 

 வி�'6 அக5 தி�கிய ெவ  கதி" Iைழயா< $சில. 2.04.215 

 ப� _ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) ெகா!< படாைக< ப�த" ந:ழ� $சில. 2.04.216 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ேப" ஊ" க45 மகி&F 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.04.217 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ெபய"�தன2 ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 

மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 6ற�-எ2. $சில. 2.04.218 

 நில'_ெப.(நில'_ெப.) த� தி�வி2 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) வாE ேநமி $சில. 

2.05.001 

 கட'_ெப.(கட'_ெப.) (45 

உ�
5'_ெப.எ�.(உ�
5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகௗGய" 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சீ"� $சில. 2.05.002 

 ேகாலி2 ெச'ைமL' �ைடயி2 த4ைமL' $சில. 2.05.003 

 ேவலி2 ெகா@ற,' 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைக $சில. 

2.05.004 

 பதி எ) அறியா< ப46_ெப.(ப46_ெப.) ேம'ப
ட $சில. 2.05.005 

 மைர =>" மா நக" க45 ஆ � $சில. 2.05.006 

 அற'_ெப.(அற'_ெப.) த� ெநNசி2 அறேவா" ப�கிய $சில. 2.05.007 

 6றNசிைற =>"< ெபாழிலிட' 6�� $சில. 2.05.008 

 த:_ெப.(த:_ெப.) த:" மைரL' ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) 

ெகா@ற,' $சில. 2.05.009 

 மாதவ� ஆ
!��� ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) #7ழி $சில. 2.05.010 



 தா& ந:" ேவலி� தைல�ெச கான� $சில. 2.05.011 

 நா2மைற ,@றிய_ெப.எ�.(,@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நல'_ெப.(நல'_ெப.) 6G ெகா-ைக $சில. 2.05.012 

 மா மைற ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) மாடல2 எ2ேபா2 $சில. 2.05.013 

 மா தவ ,னிவ2 மைல வல' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.014 

 �மG_ெப.(�மG_ெப.) அ' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைற ெகா-ைகயி2 

ப!�_வி.எ�.(ப!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.015 

 தம",த� ெபய"ேவா2 தா& ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ஆ க4 $சில. 

2.05.016 

 வ�� ெச� வ��த� வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.017 

 கF�தி இடவயி2 6��ேதா2-த2ைன $சில. 2.05.018 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேசவ!_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.) வண க $சில. 2.05.019 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வ� அ�தண2 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) நவி27 

உைர<ேபா2 $சில. 2.05.020 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) உ7 சிற<பி2 வி)� சீ" 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.05.021 

 மா�தளி" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மாதவி மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 

2.05.022 

 பா� வாE� �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) பய�தன- 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.023 

 வாலாைம நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ன" $சில. 2.05.024 

 மா , கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) மாதவி மக
� $சில. 2.05.025 



 நாம ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உைர நா
5' எ27 $சில. 2.05.026 

 தா' இ26Yஉ' தைக ெமாழி 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.05.027 

 இைடஇ�- யாம�_ெப.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.) எறி திைர< 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) $சில. 2.05.028 

 உைட கல<ப
ட எ' ேகா2 ,2 நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 2.05.029 

 64ணிய தான' 6G�ேதா2 ஆகலி2 $சில. 2.05.030 

 ந4S வழி இ2றி நா-_ெப.(நா-_ெப.) சில 

ந:�த_�ைற.எ�.(ந:�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.031 

 இ�திர2_ெப.(இ�திர2_ெப.) ஏவலி2 ஈ � வா&ேவ2 $சில. 2.05.032 

 வ�ேத2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) அNச� மணிேமகைல 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) $சில. 2.05.033 

 உ2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தான� உ7தி ஒழியா $சில. 2.05.034 

 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) ந: கி� ய"� கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 2.05.035 

 விNைசயி2 ெபய"� வி)ம' த:"�த $சில. 2.05.036 

 எ' �லெதEவ< ெபய" ஈ � இ5க என $சில. 2.05.037 

 அணி ேமகைலயா" ஆயிர'_ெப.(ஆயிர'_ெப.) 

கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) $சில. 2.05.038 

 மணிேமகைல என வா&�திய_ெப.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஞா27 $சில. 2.05.039 

 ம கல மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) மாதவி-த2ெனா5 $சில. 2.05.040 

 ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 மாG_ெப.(மாG.) ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ைகயி2 

ெபாழிய $சில. 2.05.041 



 ஞான ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெநறி ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

வர'6_ெப.(வர'6_ெப.) ஆேயா2 $சில. 2.05.042 

 தான' ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

தைகைமயி2 வ�ேவா2 $சில. 2.05.043 

 * தள"�த_ெப.அ.(தள"�த_ெப.அ.) நைடயி2 த45_ெப.(த4_ெப.) கா� 

ஊ2றி_வி.எ�.(ஊ27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.044 

 வைள�த_ெப.எ�.(வைல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா�ைக 

மைறேயா2-த2ைன $சில. 2.05.045 

 பா� கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) யா கS' பைற பட 

வRஉ' $சில. 2.05.046 

 ேவக யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ'ைமயி2 ைக�ெகா- $சில. 2.05.047 

 ஒE என� ெதழி� ஆ � உய" பிற<பாளைன� $சில. 2.05.048 

 ைகஅக� ஒழி�_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அத2 

ைகஅக' 6�� $சில. 2.05.049 

 ெபாE ெபா� ,ட � ைக ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேகா
5 அட கி $சில. 

2.05.050 

 ைம இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) �2றி2 விNைசய2 ஏE<ப $சில. 2.05.051 

 பிட"�தைல இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சின'_ெப.(சின'_ெப.) பிறழா� $சில. 2.05.052 

 கட� களி7_ெப.(களி7_ெப.) 

அட�கிய_ெப.எ�.(அட��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க�ைண மறவ $சில. 

2.05.053 

 பி-ைள ந�ல' ெப�'பிறி ஆக $சில. 2.05.054 

 எ-ளிய மைனேயா-_ெப.(மைனேயா-_ெப.) இைன� பி2 

ெச�ல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.055 

 வடதிைச< ெபய�'_ெப.எ�.(ெபய"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா 

மைறயாள2 $சில. 2.05.056 



 கடவ அ27 நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ைக� ஊ4 

வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) $சில. 2.05.057 

 வடெமாழி வாசக' ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ஏ5 $சில. 2.05.058 

 கட2_ெப.(கட2_ெப.) அறி மா�த"_ெப.(மா�த"_ெப.) ைக 

ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ெகா5�க_�ைற.எ�.(ெகா5_வி.+��_ெபா�.உ�.+அ_�ைற.எ�.�றி.) என $சில. 

2.05.059 

 ப!ீைக� ெத�வி2 ெப� �! வாணிக" $சில. 2.05.060 

 மாட ம7கி2 மைனெதா7' 

ம7கி_வி.எ�.(ம7�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.061 

 க�ம� கழி பல' ெகா-மிேனா எJ' $சில. 2.05.062 

 அ� மைற ஆ
!ைய அSக� #உE $சில. 2.05.063 

 யா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

இட" ஈ எ2 என $சில. 2.05.064 

 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" 

ெச<பி $சில. 2.05.065 

 இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இத&-இ வா கி $சில. 

2.05.066 

 ைக< ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எ2 க5� ய" கைளக என 

$சில. 2.05.067 

 அNச� உ2-த2 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ய" கைளேக2 $சில. 2.05.068 

 ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) உ7 யர'_ெப.(யர'_ெப.) 

ந: �க_விய .வி.,.(ந: �_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 ஆ � $சில. 

2.05.069 



 ஒ� உைட அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) உைர-T� கிட�ைகயி2 $சில. 

2.05.070 

 த:� திற'_ெப.(திற'_ெப.) 6G�ேதா- ெசE ய" 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.071 

 தான' ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அவ--த2 ய" 

ந:�கி_வி.எ�.(ந:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.072 

 கான'_ெப.(கான'_ெப.) ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கணவைன� #
! $சில. 2.05.073 

 ஒ�கா� ெச�வ� உ7 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ெகா5� $சில. 2.05.074 

 ந�வழி< ப5�த_ெப.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�லா� ெச�வ 

$சில. 2.05.075 

 ப�தினி ஒ��தி_ெப.(ஒ��தி_ெப.) ப!@7 உைர 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.076 

 ம@7 அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) கணவ@� வறிேயா2 

ஒ�வ2_ெப.(ஒ�வ2_ெப.) $சில. 2.05.077 

 அறியா� கG ெபாE� அைற� உS' (த�� $சில. 2.05.078 

 கைற ெக) பாச��ைக அக<பட8' $சில. 2.05.079 

 ப
டT2 த?ைவ ப5 ய" க45 $சில. 2.05.080 

 க
!ய பாச�� க! ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.081 

 எ2 உயி" ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ � 

இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) உயி" தா என $சில. 2.05.082 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) (த' ந�காதாகி $சில. 

2.05.083 

 நரக2 உயி"�� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உயி" 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.084 



 பரகதி இழ��' ப46_ெப.(ப46_ெப.) ஈ � இ�ைல $சில. 2.05.085 

 ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) க�� என உயி" ,2 6ைட<ப $சில. 2.05.086 

 அழித�' உ-ள�-அவெளா5' ேபா� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) $சில. 2.05.087 

 �@ற�ேதா"��' ெதாட"6 உ7 கிைளக
�' $சில. 2.05.088 

 ப@றிய கிைளஞG2 பசி<பிணி 

அ7�_வி.எ�.(அ7_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.089 

 ப� ஆ45 6ர�த இ�ேலா" ெச'ம� $சில. 2.05.090 

 இ'ைம� சEதன_வி.,.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப2.) 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) அறி ந�விைன $சில. 2.05.091 

 உ'ைம< பய2ெகா� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி 

உழ�_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) 

$சில. 2.05.092 

 தி��த� மா மணி� ெகா)�ட2 ேபா�த $சில. 2.05.093 

 வி��த ேகாபால ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) என வினவ $சில. 2.05.094 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) #7' ஓ" �7மக2-த2னா� $சில. 2.05.095 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) க! நக"-த2னி� $சில. 

2.05.096 

 நா7 ஐ  #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) ந5 � ய" 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.097 

 #ைற ேகா-ப
5� ேகா
5 மா ஊரF' $சில. 2.05.098 

 அணி�த� 6G �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ஆE-இைழ-த2ெனா5' $சில. 2.05.099 

 பிணி<6 அ7�ேதா"-த' ெப@றி எEதF' $சில. 2.05.100 



 மா மல" வாளி வ7 நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) 

எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.101 

 காம�கடF- ைகய@7 ஏ க $சில. 2.05.102 

 அணி திக& ேபாதி அறேவா2-த2 ,2 $சில. 2.05.103 

 மணிேமகைலைய மாதவி அளி<பF' $சில. 2.05.104 

 நனF_ெப.(நனF_ெப.) ேபால ந- இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) 

யாம�_ெப.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 2.05.105 

 கனF_ெப.(கனF_ெப.) க4ேட2 க! ஈ � உ7' என $சில. 2.05.106 

 அற� உைற மா�க
� அ�ல இ�த< $சில. 2.05.107 

 6ற�சிைற இ��ைக ெபா��தா ஆகலி2 $சில. 2.05.108 

 அைரச" பி2ேனா" அகநக" ம� கி2 நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) $சில. 

2.05.109 

 உைரயி2 ெகா-வ" இ � 

ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) இ�<6 $சில. 2.05.110 

 காதலி-த2ெனா5 கதி" ெச�வத2,2 $சில. 2.05.111 

 மாட மைர மா நக" 6�க என $சில. 2.05.112 

 மாதவ� ஆ
!L' மா மைற ,த�வJ' $சில. 2.05.113 

 ேகாவல2-தன��� #7'காைல $சில. 2.05.114 

 அற'_ெப.(அற'_ெப.) 6G ெநNசி2 அறேவா" ப�கிய $சில. 2.05.115 

 6றNசிைற =>"< ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) க4 இய�கி��< $சில. 2.05.116 

 பா�மைட ெகா5� ப4பி2 ெபய"ேவா- $சில. 2.05.117 

 ஆய" ,மக- மாதG எ2ேபா- $சில. 2.05.118 

 காF�தி ஐையைய� க45 அ! ெதாழ8' $சில. 2.05.119 



 ஆ கா� ஓ'பி ஆ< பய2_ெப.(பய2_ெப.) 

அளி��'_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 2.05.120 

 ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) ஓ" ெகா5'பா5 

இ�ைல $சில. 2.05.121 

 த:_ெப.(த:_ெப.) இல-_�றி.வி.,.(இ�_ெப.+அ-_பட".ஒ�.) ,மக- 

ெச?விய- அளிய- $சில. 2.05.122 

 மாதG-த2Jட2 மட�ைதைய இ��த@� $சில. 2.05.123 

 ஏத' இ27 என எ4ணினளாகி $சில. 2.05.124 

 மாதG ேக- இ' மட�ைத-த2 கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) $சில. 2.05.125 

 தாைதைய� ேக
கி2_நி.எ�.(ேக-_வி.+இ2_நி.எ�.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) 

�லவாண" $சில. 2.05.126 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ெப7நG2 

வி��_ெப.(வி��_ெப.) எதி"ெகா45 $சில. 2.05.127 

 க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தட _ெப.அ.(தட'_ெப.) க4ணிெயா5 க!மைன< 

ப5�வ" $சில. 2.05.128 

 உைட< ெப�N_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெச�வ" மைன<6�' அளF' $சில. 

2.05.129 

 இைட��ல மட�ைத�� அைட�கல' 

த�ேத2_வி.,.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) $சில. 2.05.130 

 ம கல மட�ைதைய ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:" 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.131 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 அNசன' த:
! $சில. 2.05.132 

 ேத_ெப.அ.(ேத_ெப.அ.) ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) 

சி� மல" ெபE_வி.எ�.(ெபE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.133 



 > ம! உXஇ ெதா�ேலா" சிற<பி2 $சில. 2.05.134 

 ஆய,' காவ8' ஆE-இைழ-தன�� $சில. 2.05.135 

 தாL' ந:ேய ஆகி� தா � ஈ � $சில. 2.05.136 

 எ2ெனா5 ேபா�த இள _ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ந ைக-

த2 $சில. 2.05.137 

 வ4ண� சீற! ம4மக- அறி�தில- $சில. 2.05.138 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) கதி" ெவ'ைமயி2 காதல2-தன�� $சில. 2.05.139 

 ந5 � ய" எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நா< 6லர வா! 

$சில. 2.05.140 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ய" காணா� தைகசா� ( ெகா! $சில. 2.05.141 

 இ2 ைண மகளி"��_ெப.(மகளி"_ெப.+��_ெகா.ேவ.) இ2றியைமயா� $சில. 

2.05.142 

 க@6� கட'_ெப.(கட'_ெப.) (4ட_ெப.எ�.((4_வி.+
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) அ�ல $சில. 2.05.143 

 ெபா@6 உைட� ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) 

க4!லமா� $சில. 2.05.144 

 வான'_ெப.(வான'_ெப.) 

ெபாEயா_எதி".ம.வி.எ�.(ெபாE_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வள'_ெப.(வள'_ெப.) பிைழ<6 

அறியா_எதி".ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.145 

 ந:- நில ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) சிைதயா 

$சில. 2.05.146 

 ப�தினி< ெப4!"_ெப.(ெப45_ெப.+இ"_பட".ப2.) 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா5 எ2J' $சில. 2.05.147 

 அ�த� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உைர அறியாேயா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

$சில. 2.05.148 



 தவ�ேதா" அைட�கல'-தா2 சிறி 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.05.149 

 மிக< ேப" இ2ப'_ெப.(இ2ப'_ெப.) த�' அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ேகளாE $சில. 2.05.150 

 காவிG< பட<ைப< ப
!ன'-த2J- $சில. 2.05.151 

 ( விG பி4!< ெபா ந: �_ஏவ.(ந: �_வி.) தி� நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) $சில. 

2.05.152 

 உலக ேநா2பிக- ஒ� �ட2 இ
ட $சில. 2.05.153 

 இல� ஒளி� சிலாதலேம� இ��த�ளி $சில. 2.05.154 

 த�ம' சா@7' சாரண"-த' ,2 $சில. 2.05.155 

 தி�வி� இ
5� திக&த� ேமனிய2 $சில. 2.05.156 

 தார2 மாைலய2 தமனிய< (ணின2 $சில. 2.05.157 

 பாேரா" காணா< பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதா) ப!ைமய2 $சில. 2.05.158 

 க� விர�_ெப.(விர�_ெப.) �ர கி2 ைக ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக�< 

$சில. 2.05.159 

 ெப� விற�_ெப.(விற�_ெப.) வானவ2 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி2ேறாைன $சில. 2.05.160 

 சாவக" எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) சாரண"� 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ � $சில. 2.05.161 

 யா இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) வரF_ெப.(வரF_ெப.) என 

இைறேயா2 #7' $சில. 2.05.162 

 எ
! சாயல2 இ��ேதா2-தன $சில. 2.05.163 

 ப
!னி ேநா2பிக- பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 6� மைனயி� ஓ" $சில. 2.05.164 

 மாதவ ,த�வைன மைன< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) கிழ�தி $சில. 

2.05.165 



 ஏத' ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எதி"ெகா- 

அமய�_ெப.(அமய'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 2.05.166 

 ஊ"� சி7 �ர � ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ஒ கி உ-6�� $சில. 2.05.167 

 பா@ப5 மாதவ2_ெப.(மாதவ2_ெப.) பாத'_ெப.(பாத'_ெப.) 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.168 

 உ45 ஒழி மி�சி8' உ��த_ெப.எ�.(உ�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந:�' $சில. 2.05.169 

 த4டா ேவ
ைகயி2 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) சிறி 

அ��தி_வி.எ�.(அ��_வி.+இ_இ.க.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.170 

 எதி" ,க'_ெப.(,க'_ெப.) 

ேநா�கிய_ெப.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ2ப� ெச?விைய 

$சில. 2.05.171 

 அதிரா� ெகா-ைக அறிவJ' 

நய�_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) 

$சில. 2.05.172 

 ம�களி2 ஓ'6 மைன�கிழ�த: என $சில. 2.05.173 

 மி�ேகா2 #றிய ெமE'ெமாழி ஓ'பி $சில. 2.05.174 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) �ர � கைடநா- எEதF' $சில. 2.05.175 

 தான' ெசEFழி அத@� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) #7 $சில. 2.05.176 

 த:_ெப.(த:_ெப.) அ7க எ2ேற ெசEதன- ஆதலி2 $சில. 2.05.177 

 ம�திம ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5 வாரண'-த2J- $சில. 2.05.178 

 உ�தர-ெகௗ�த@� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.179 

 உ�விJ' தி�விJ' உண"விJ' 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.180 



 ெப� விற�_ெப.(விற�_ெப.) தான' பலF' 

ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.05.181 

 எ4-நா� ஆ4!2 இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பி@பா5 $சில. 2.05.182 

 வி4ேணா"_ெப.(வி4ேணா"_ெப.) வ!வ' ெப@றன2 ஆதலி2 $சில. 2.05.183 

 ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�வ< 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) பய2_ெப.(பய2_ெப.) 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 2.05.184 

 த@கா� அளி�ேதா- தான� சிற<6_ெப.(சிற<6_ெப.) என $சில. 2.05.185 

 ப4ைட< பிற<பி� �ர கி2 சி7 ைக $சில. 2.05.186 

 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக� ெகா-ைகயி2 

6ண"�த_ெப.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.05.187 

 சாயல2 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) தான'-த2னா� $சில. 2.05.188 

 ஆயின2 இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) வ!F அறிமிேனா என $சில. 2.05.189 

 சாவக"�� எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) சா@றின2 கா
ட� $சில. 2.05.190 

 ேதவ �மர2 ேதா2றின2 எ2ற8' $சில. 2.05.191 

 சாரண" #றிய தைகசா� ந�ெமாழி $சில. 2.05.192 

 ஆ" அண � ஆக அற'_ெப.(அற'_ெப.) தைல<ப
டT" $சில. 2.05.193 

 அ27 அ<_�
.(அ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) பதிL- அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) தவ 

மா�கM' $சில. 2.05.194 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ெதற� வா&�ைக� சாவக மா�கM' $சில. 2.05.195 

 இ
ட தான� எ
!L' மைனவிL' $சில. 2.05.196 

 ,
டா இ2ப� ,!Fல� எEதின" $சில. 2.05.197 



 ேக
டைன ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ேதா
5-ஆ" �ழலிெயா5 

$சில. 2.05.198 

 ந:
!�திரா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ேபாக_�ைற.எ�.(ேபா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எ2ேற கF�தி #ற $சில. 

2.05.199 

 உவ�தன- ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.05.200 

 வள" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) வா � அைம< 

பைண� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $சில. 2.05.201 

 ,ைள இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ப� ,��ைற 

ந ைகெயா5 $சில. 2.05.202 

 ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞாயி@7� ெச��ட" 

அமய�_ெப.(அமய'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 2.05.203 

 க27_ெப.(க27_ெப.) ேத" ஆவி2 கைன �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

இய'ப_�ைற.எ�.(இய'6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.204 

 மறி� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) நவிய� உறி� காவாளெரா5 $சில. 2.05.205 

 ெசறி வைள ஆE�சிய" சில"_ெப.(சில"_ெப.) 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) 

Kழ_�ைற.எ�.(K&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.05.206 

 மிைளL' கிட �' வைள வி� ெபாறிL' $சில. 2.05.207 

 க� விர�_ெப.(விர�_ெப.) ஊக,' க� உமி& கவS' $சில. 2.05.208 

 பGF7 ெவ� ெநL' பா� அ5 �ழிசிL' $சில. 2.05.209 

 காE ெபா2 உைலL' க� இ5 #ைடL' $சில. 2.05.210 

 >4!8' ெதாட��' ஆ4டைல அ5<6' $சில. 2.05.211 

 கைவL' க)F' 6ைதL' 6ைழL' $சில. 2.05.212 

 ஐயவி� லா,' ைக ெபய" ஊசிL' $சில. 2.05.213 



 ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எறி சிர8' ப2றிL' 

பைணL' $சில. 2.05.214 

 எ)F' சீ<6' ,) விற�_ெப.(விற�_ெப.) கைணய,' $சில. 2.05.215 

 ேகா8' ��த,' ேவ8' பிறF' $சில. 2.05.216 

 ஞாயி8' சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 

Iட �'_ெப.எ�.(Iட �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.05.217 

 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) மைன 6�கனளா� $சில. 2.05.218 

 ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ெகா-ைகயி2 

6ண"�-எ2. $சில. 2.05.219 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபற�_ெதா.ெப.(ெப7_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) 

பாைவைய அைட�கல' ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 2.06.001 

 இ�'_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) ேப" உவைகயி2 இைட� �ல 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 2.06.002 

 அைள விைல_ெப.(விைல_ெப.) உணவி2 ஆE�சிய"-த'ெமா5 $சில. 2.06.003 

 மிைள K& ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) இ��ைக அ2றி $சில. 2.06.004 

 (வ� ஊ
!ய 6ைன மா4 ப�த"� $சில. 2.06.005 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) சி@றி� க! மைன< 

ப5�_வி.எ�.(ப5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.006 

 ெசறி வைள ஆE�சிய" சில�ட2 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.007 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல"� ேகாைதைய நா--ந:" 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.008 



 #ட� மகளி"_ெப.) ேகால' 

ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.06.009 

 ஆடக< ைப' (4 அ� விைல_ெப.(விைல_ெப.) அழி<ப $சில. 2.06.010 

 ெசEயா� ேகாலெமா5 வ�த:"�� எ2 மக-_ெப.(மக-_ெப.) $சில. 2.06.011 

 ஐைய காண :" அ!�ெதாழி� 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.012 

 ெபா2னி2 ெபாதி�ேத2 6ைன ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $சில. 2.06.013 

 எ2Jட2 ந ைக ஈ � இ��க என� 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.014 

 மாதவ�ஆ
! வழி� ய" ந:�கி_வி.எ�.(ந:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.06.015 

 ஏத' இ�லா இட'_ெப.(இட'_ெப.) தைல<ப5�தின- $சில. 2.06.016 

 ேநாதகF உ4டT I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) மகனா"�� இனி $சில. 2.06.017 

 சாவக ேநா2பிக- அ!க- ஆதலி2 $சில. 2.06.018 

 நா�>4 ந ைகெயா5 நா-_ெப.(நா-_ெப.) வழி<பZஉ' $சில. 2.06.019 

 அ!சி�_ெப.(அ!சி�_ெப.) ஆ��த@� 

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) கல க- $சில. 2.06.020 

 ெந!யா அளிமி2 ந:" என� #ற $சில. 2.06.021 

 இைட��ல மட�ைதய" இய�பி2 �2றா $சில. 2.06.022 

 மைட�கல'-த2ெனா5 மா46_ெப.(மா46_ெப.) உைட மரபி2 $சில. 2.06.023 

 ேகாளி< பாக�_ெப.(பாக�_ெப.) ெகா) _ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) கனி� திர- 

காE $சில. 2.06.024 



 வா-_ெப.(வா-_ெப.) வG� ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) காE மாள' 

ப� _ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) காE $சில. 2.06.025 

 மாவி2 கனிெயா5 வாைழ� த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) கனி $சில. 2.06.026 

 சாலி அGசி த' பா� பயெனா5 $சில. 2.06.027 

 ேகா� வைள மாேத ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

என� ெகா5<ப $சில. 2.06.028 

 ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) விர�_ெப.(விர�_ெப.) சிவ<ப ப�ேவ7 

ப� _ெப.அ.(ப�ைம_ெப.) காE $சில. 2.06.029 

 ெகா5 வாE� �ய� வி5வாEெசEய $சில. 2.06.030 

 தி� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) விய"�த ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) ேச�தன $சில. 2.06.031 

 கG 6ற அ
!� க4டன- ெபயர_�ைற.எ�.(ெபய"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 2.06.032 

 ைவ எG =
!ய ஐைய-த2ெனா5 $சில. 2.06.033 

 ைக அறி மைடைமயி2 காதல@� ஆ�கி $சில. 2.06.034 

 தால< 6�லி2 வா� ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா
5� $சில. 2.06.035 

 ைக வ� மகZஉ� கவி2 ெபற< 6ைன�த $சில. 2.06.036 

 ெசE விைன� தவிசி� ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) இ��தபி2 $சில. 2.06.037 

 க! மல" அ ைகயி2 காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) அ! ந:" $சில. 2.06.038 

 �5 ம4_ெப.(ம4_ெப.) ம4ைடயி2 ெதா)தன- மா@றி $சில. 2.06.039 

 ம4ணக மட�ைதைய மய�� ஒழி<பன-ேபா� $சில. 2.06.040 

 த4ண:" ெதளி�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ைகயா� தடவி $சில. 2.06.041 

 �மG_ெப.(�மG_ெப.) வாைழயி2 ���_ெப.(���_ெப.) 

அக'_ெப.(அக'_ெப.) விG�-ஈ � $சில. 2.06.042 



 அ,த' உ4க அ!க- ஈ � என $சில. 2.06.043 

 அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) பி2ேனா"�� அ� மைற ம� கி2 $சில. 2.06.044 

 உGய எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைற கழி� 

$சில. 2.06.045 

 ஆ � ஆய" பா!யி2 அேசாைத ெப@ெற5�த $சில. 2.06.046 

 (ைவ< 6மல" வ4ண2_ெப.(வ4ண2_ெப.) ெகா�ேலா $சில. 2.06.047 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அ, 

உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந'பி ஈ � 

$சில. 2.06.048 

 ப� வைள� ேதாளிL' ப45 ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) �ல� $சில. 2.06.049 

 ெதா)ைன யா@றிJ- > மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ4ணைன $சில. 2.06.050 

 வி)ம' த:"�த விள���ெகா� என $சில. 2.06.051 

 ஐையL' த?ைவL' வி'மித' 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.052 

 க4 ெகாளா நம��_பதி.ெப.(ந'_த2.ப2.+��_ெகா.ேவ.) 

இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) ஈ � என $சில. 

2.06.053 

 உ45 இனி இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உய" 

ேபராள@� $சில. 2.06.054 

 அ' ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) திைரயேலா5 அைட�காE ஈ�த $சில. 2.06.055 

 ைம ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஓதிைய 

வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என< 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.056 

 க� அத" அ�த'_ெப.(அ�த'_ெப.) 

கட�க_�ைற.எ�.(கட��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) யாவ' $சில. 2.06.057 



 வ�8நெகா�ேலா மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) 

அ! என $சில. 2.06.058 

 ெவ'_ெப.அ.(ெவ'_ெப.அ.) ,ைன அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) 

�ர'_ெப.(�ர'_ெப.) ேபா�தத@� 

இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.059 

 எ' ,�ரவ" எ2 உ@றன"ெகா� $சில. 2.06.060 

 மாய' ெகா�ேலா வ� விைனெகா�ேலா $சில. 2.06.061 

 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) உள' 

கல கி_வி.எ�.(கல �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) யாவ' 

அறிேய2_வி.,.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ2_த2.ஒ�.) $சில. 2.06.062 

 வ7 ெமாழியாளெரா5 வ'ப< பர�தெரா5 $சில. 2.06.063 

 �7 ெமாழி� ேகா
! ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நைக 6�� $சில. 2.06.064 

 ெபா�சா<645 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) உைரயாள" $சில. 2.06.065 

 ந��� ெகா2ேற@� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெநறி உ4டT $சில. 2.06.066 

 இ� ,�ரவ" ஏவ8' பிைழ�ேத2 $சில. 2.06.067 

 சி7 ,�ைறவி��� சி7ைமL' ெசEேத2 $சில. 2.06.068 

 வ) எJ' பாேர2 மா நக" ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) ஈ45 $சில. 2.06.069 

 எ)க_விய .வி.,.(எ)_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என எ)�தாE எ2 

ெசEதைன_வி.,.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+ஐ_,2.ஒ�.) என 

$சில. 2.06.070 

 அறேவா"�� அளி�தM'_ெப.(அளி-வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.+உ'_சாG.) 

அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) ஓ'ப8' $சில. 2.06.071 

 றேவா"�� எதி"த8' ெதா�ேலா" சிற<பி2 $சில. 2.06.072 

 வி��_ெப.(வி��_ெப.) எதி"ேகாட8' 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ2ைன 

I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) $சில. 2.06.073 



 ெப�மக--த2ெனா5' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய"� தைல� 

தா-_ெப.(தா-_ெப.) $சில. 2.06.074 

 ம2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சிற<பி2 மா நிதி� 

கிழவ2_ெப.(கிழவ2_ெப.) 75 $சில. 2.06.075 

 ,�ைத நி�லா ,னிF_ெப.(,னிF_ெப.) இக�தனனா $சில. 2.06.076 

 அ@6 உள' சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � அ�- 

ெமாழி அைளஇ_வி.எ�.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.077 

 எ2 பாரா
ட_ெப.எ�.(பாரா
5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) அக� ஒளி�த $சில. 2.06.078 

 ேநாL' 2ப,' ெநா!வ ேபா8' எ2 $சில. 2.06.079 

 வாE அ� ,7வ@� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) உ- 

அக'_ெப.(அக'_ெப.) வ��த_�ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 80 

$சில. 2.06.080 

 ேபா@றா ஒ)�க' 6G�த:" யாவ' $சில. 2.06.081 

 மா@றா உ-ள_ெப.அ.(உ-_ெப.) வா&�ைகேய2 ஆதலி2 $சில. 2.06.082 

 ஏ@7 எ)�தன2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) எ27 

அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) #ற $சில. 2.06.083 

 �! ,த� �@ற,' �@றிைளேயா�' $சில. 2.06.084 

 அ!ேயா" பா �' ஆய,' 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.085 

 நாண,' மடJ' ந�ேலா"_�றி.வி.,.(ந�_ெப.+ஓ"_பட".ப2.) ஏ�' $சில. 

2.06.086 

 ேபணிய க@6' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைண ஆக $சில. 2.06.087 

 எ2ெனா5 ேபா� ஈ � எ2 ய" கைள�த $சில. 2.06.088 

 ெபா2ேன ெகா!ேய 6ைன ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேகாதாE $சில. 2.06.089 



 நாணி2 பாவாE ந:- நில விள�ேக $சில. 2.06.090 

 க@பி2 ெகா)�ேத ெபா@பி2 ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) $சில. 2.06.091 

 சீற!� சில'பி2 ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) ேபாE $சில. 2.06.092 

 மாறி வ�வ2 மய கா ெதாழிக என $சில. 2.06.093 

 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 காதலி-த2ைன $சில. 2.06.094 

 ஒ� �ட2 தழ:இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உைழேயா" 

இ�லா $சில. 2.06.095 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி க45 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) உ- 

அக'_ெப.(அக'_ெப.) ெவ'பி $சில. 2.06.096 

 வ� பனி கர�த க4ண2 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.06.097 

 ப� ஆ2 ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) இ�ல' 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.098 

 வ�லா நைடயி2 ம7கி� ெச�ேவா2. $சில. 2.06.099 

 இமி� ஏ7 எதி"�த இ)�� என 

அறியா2_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆ2_பட".ஒ�.) $சில. 

2.06.100 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) �ல'_ெப.(�ல'_ெப.) 

அறிL'_வி.,.(அறி_வி.E_இ.இ.கா.+உ'_பட".ஒ�.) த�தி_ெப.(த�தி_ெப.) 

அ27 ஆதலி2 $சில. 2.06.101 

 தா_ெப.(தா_ெப.) எ� ம2ற'_ெப.(ம2ற'_ெப.) தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

உட2 கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.102 

 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) வ :தி ம7கிைட 

நட�_வி.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.103 



 ப!ீைக� ெத�வி� ெபய"ேவா2-ஆ க4 $சில. 2.06.104 

 க4S- விைனஞ"_ெப.(விைனஞ"_ெப.) ைகவிைன 

,@றிய_ெப.எ�.(,@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.06.105 

 I4விைன� ெகா�ல" T@7வ" பி2 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) $சில. 2.06.106 

 ெமE<ைப 6�� வில � நைட� ெசலவி2 $சில. 2.06.107 

 ைக� ேகா� ெகா�லைன� க4டனனாகி $சில. 2.06.108 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) ெபயெரா5 சிற<6< 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.06.109 

 ெபா2 விைன� ெகா�ல2 இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) என< 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.110 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ேதவி�� ஆவேதா" கா@� அணி $சில. 2.06.111 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) விைலயி5த@� ஆதிேயா என $சில. 2.06.112 

 அ!ேய2 அறிேய2_வி.,.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ2_த2.ஒ�.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) 

ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) $சில. 2.06.113 

 ,! ,த� கல2க- சைம<ேப2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) என $சில. 

2.06.114 

 #@ற� >த2 ைகெதா) ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 2.06.115 

 ேபா@7-அ�' சில'பி2 ெபாதி வாE அவி&�தன2 $சில. 2.06.116 

 ம�தக மணிெயா5 வயிர' க
!ய $சில. 2.06.117 

 ப�தி� ேகவண< ப�' ெபா2 �ைட� K� $சில. 2.06.118 

 சி�திர� சில'பி2 ெசEவிைன எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 2.06.119 



 ெபாE� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெகா�ல2 6G�ட2 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.120 

 ேகா<ெப��ேதவி�� அ�லைத இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) 

சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) $சில. 2.06.121 

 யா<6றF இ�ைல என ,2ேபா� $சில. 2.06.122 

 விற�_ெப.(விற�_ெப.) மி� ேவ�த@� விள'பி 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) எ2 

$சில. 2.06.123 

 சி7 �!� அ க4 இ�மி2 ந:" என $சில. 2.06.124 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) �7மக2 இ��ைக ஓ" $சில. 2.06.125 

 ேதவ ேகா
ட� சிைறஅக' 6�கபி2 $சில. 2.06.126 

 கர� யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கா�-அணி ஈ � 

$சில. 2.06.127 

 பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவளி<படா,2ன' 

ம2ன@� $சில. 2.06.128 

 6ல' ெபய" 6வனி2 ேபா��வ2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) என $சில. 

2.06.129 

 கல கா உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) கர�தன2 ெச�ேவா2 $சில. 2.06.130 

 #ட� மகளி"_ெப.) ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேதா@ற,' 

$சில. 2.06.131 

 பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) ப�திL' ப4ணி2 பய கM' $சில. 2.06.132 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) கவ"�தன எ27 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 2.06.133 



 ஊட� உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) உ- கர� ஒளி� $சில. 2.06.134 

 தைலேநாE வ��த'_ெப.(வ��த'_ெப.) த2ேம� இ
5 $சில. 2.06.135 

 �ல,த� ேதவி #டா ஏக $சில. 2.06.136 

 ம�திர� �@ற'_ெப.(�@ற'_ெப.) 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) $சில. 2.06.137 

 சி� அG ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 சிலதிய"-த'ெமா5 $சில. 2.06.138 

 ேகா<ெப��ேதவி ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.139 

 கா<6_ெப.(கா<6_ெப.) உைட வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கைட கா4 

அகைவயி2 $சில. 2.06.140 

 வ :&�தன2 கிட�_வி.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தா&� பல 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.141 

 க2னக' இ2றிL' கைவ�ேகா� இ2றிL' $சில. 2.06.142 

 2னிய ம�திர' ைண என� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.143 

 வாயிலாளைர மய�� யி� உ7� $சில. 2.06.144 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க-வ2 $சில. 2.06.145 

 க�ெல2 ேப" ஊ"� காவல"� கர� எ2 $சில. 2.06.146 

 சி�ைல� சி7 �!� அக� இ��ேதா2 என $சில. 2.06.147 

 விைன விைள கால'_ெப.(கால'_ெப.) ஆதலி2 யாவ' $சில. 2.06.148 

 சிைன அல" ேவ'ப2 ேதரா2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.149 

 ஊ" கா<பாளைர� #வி ஈ � எ2 $சில. 2.06.150 



 தா& ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேகாைத-த2 கா� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) $சில. 

2.06.151 

 க2றிய க-வ2 ைகயஆகி2 $சில. 2.06.152 

 ெகா27_வி.எ�.(ெகா�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ெகாண"க ஈ � என 

$சில. 2.06.153 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ஏவ க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெகா�லJ' $சில. 2.06.154 

 ஏவ� உ-ள�_ெப.(உ-ள'_ெப.+அ�_சாG.) எ4ணிய ,!� என $சில. 

2.06.155 

 த:விைன ,தி" வைல� ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ப
!��த $சில. 2.06.156 

 ேகாவல2-த2ைன� �7கினனாகி $சில. 2.06.157 

 வல' ப5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ஏவ $சில. 

2.06.158 

 சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) காணிய வ�ேதா" 

இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) என $சில. 2.06.159 

 ெசEவிைன� சில'பி2 ெசEதி எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 2.06.160 

 ெபாE விைன� ெகா�ல2 6G�ட2 கா
ட $சில. 2.06.161 

 இல�கண ,ைறைமயி2 இ��ேதா2 ஈ � 

இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) $சில. 2.06.162 

 ெகாைல<ப5 மக2_ெப.(மக2_ெப.) அல2 எ27 #7' $சில. 2.06.163 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) மா�கைள அகநைக� 

உைர� $சில. 2.06.164 

 க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெகா�ல2 கா
!ன2 

உைர<ேபா2. $சில. 2.06.165 

 ம�திர' ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ம��ேத நிமி�த' $சில. 2.06.166 



 த�திர' இடேன கால'_ெப.(கால'_ெப.) க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) எ27 $சில. 

2.06.167 

 எ
5ட2 அ2ேற-இ)�� உைட மரபி2 $சில. 2.06.168 

 க
5 உ4 மா�க- ைண என� திGவ $சில. 2.06.169 

 ம��தி� ப
X" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) யாவ�' $சில. 2.06.170 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய" ம2னனி2 ெப� நைவ< ப
X" $சில. 

2.06.171 

 ம�திர' நாவிைட வ)�வ" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 

2.06.172 

 இ�திர-�மரG2 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) கா4�வேமா $சில. 2.06.173 

 ெதEவ� ேதா@ற' ெதளி�வ" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 

2.06.174 

 ைகஅக� உ7 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) கா
!L' ெபய"�வ" $சில. 

2.06.175 

 ம��தி2 ந'க4 மய��வ" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 

2.06.176 

 இ��ேதா' ெபய�'_ெப.எ�.(ெபய"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இடJ'-மா" உ4டT $சில. 2.06.177 

 நிமி�த' வாE�தி!2 அ�ல யாவ' $சில. 2.06.178 

 6க@கில" அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைக< 6�திJ' $சில. 2.06.179 

 த�திர-கரண' எ4Sவ" ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.06.180 

 இ�திர2_ெப.(இ�திர2_ெப.) மா"ப� ஆர,' எEவ" $சில. 2.06.181 

 இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) இட'_ெப.(இட'_ெப.) 

இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ேகாட@� 

இட'_ெப.(இட'_ெப.) எனி2 $சில. 2.06.182 



 அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) இட�_ெப.(இட'_ெப.+அ�_சாG.) அவைர 

யா" கா4கி@பா" $சில. 2.06.183 

 கால'_ெப.(கால'_ெப.) க�தி_வி.எ�.(க�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ைகLறி2 

$சில. 2.06.184 

 ேமேலா" ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) வில�க8' 

உ4டT $சில. 2.06.185 

 க�வி_ெப.(க�வி_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ைகLறி2 $சில. 2.06.186 

 இ� நில ம� கி2 யா" கா4கி@பா" $சில. 2.06.187 

 இரேவ பகேல எ27 இற45_ெப.(இர45_ெப.) இ�ைல $சில. 2.06.188 

 கரF இட'_ெப.(இட'_ெப.) ேக
பி2_நி.எ�.(ேக-_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ஓ" 

6க�_ெப.(6க�_ெப.) இட'_ெப.(இட'_ெப.) இ�ைல. $சில. 2.06.189 

 >த" ேகால� வாயிலி2 இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.06.190 

 மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) ேகால� வ� இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) 6�� $சில. 

2.06.191 

 விள�� நிழலி� ள�கில2 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.06.192 

 இள ேகா ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) ள � ஒளி ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) 

$சில. 2.06.193 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) இ5 வயிர� மி2னி2 

வா க_�ைற.எ�.(வா �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.06.194 

 யி�க4 விழி�ேதா2 ேதாளி� காணா2 $சில. 2.06.195 

 உைடவா- உ�வ உைற ைக வா கி $சில. 2.06.196 



 எறிெதா7' ெசறி�த இய�பி@� அர@றா2. $சில. 2.06.197 

 ம�லி2 காண மணி� >4 கா
! $சில. 2.06.198 

 க�வியி2 ெபய"�த க-வ2-த2ைன� $சில. 2.06.199 

 க4டT" உள" எனி2 கா
5' ஈ � இவ"�� $சில. 2.06.200 

 உ4ேடாஉலக� ஒ<ேபா" எ27 அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) $சில. 2.06.201 

 க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெகா�ல2 

ெசா�ல_�ைற.எ�.(ெசா�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ � ஓ" $சில. 2.06.202 

 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட� ைக இைளேயா2 #7' 

$சில. 2.06.203 

 நில2_ெப.(நில2_ெப.) அக& உளிய2 ந:ல� தாைனய2 $சில. 2.06.204 

 கல2 நைச ேவ
ைகயி2 க5' 6லி_ெப.(6லி_ெப.) ேபா27 $சில. 2.06.205 

 மாG_ெப.(மாG.) ந5 நா-_ெப.(நா-_ெப.) வ� இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) மய�க� 

$சில. 2.06.206 

 ஊ" ம! க ��_ெப.(க ��_ெப.) ஒ�வ2_ெப.(ஒ�வ2_ெப.) 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.06.207 

 ைக வா-_ெப.(வா-_ெப.) உ�வ எ2 ைக வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

வா க_�ைற.எ�.(வா �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.06.208 

 எ?வாE ம� கிJ' யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) க4!ேல2 $சில. 2.06.209 

 அG இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) ெசEதி அைல��' ேவ�தJ' 

$சில. 2.06.210 

 உGய ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உைரமி2_ஏவ�.(உைர_வி.+மி2_,2.ப2.) 

உ7 பைடய"ீ என $சில. 2.06.211 

 க�லா� களிமக2 ஒ�வ2_ெப.(ஒ�வ2_ெப.) ைகயி� $சில. 2.06.212 



 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

எறி�தன2_வி.,.(எறி_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.) 

வில #5 அ7�த $சில. 2.06.213 

 64 உமி& ��தி_ெப.(��தி_ெப.) ெபாழி�ட2 பர<ப $சில. 2.06.214 

 ம4ணக மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" #ர $சில. 

2.06.215 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) வைளஇய 

வ :&�தன2 $சில. 2.06.216 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) ப4ைட_ெப.அ.(ப45_ெப.) ஊ&விைன 

உ��-எ2. $சில. 2.06.217 

 ந4S' இ� விைனL' ந4Sமி2க- ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அறேம 

$சில. 2.06.218 

 க4ணகி-த2 ேக-வ2 காரண�தா2 ம4ணி�_ெப.(ம4_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

$சில. 2.06.219 

 வைளயாத ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) வைள�தேத 

ப4ைட_ெப.அ.(ப45_ெப.) $சில. 2.06.220 

 விைளவாகி வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன. $சில. 

2.06.221 

 கய�_ெப.(கய�_ெப.) எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இமய ெந@றியி2 $சில. 2.07.001 

 அய� எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6லிL' வி�8' 

$சில. 2.07.002 

 நாவ� அ' த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) $சில. 2.07.003 

 ஏவ� ேக
ப பா" அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ4ட $சில. 2.07.004 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைட< பா4!ய2_ெப.(பா4!ய2_ெப.) 

ேகாயிலி� $சில. 2.07.005 



 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ,ரச'_ெப.(,ரச'_ெப.) கைன �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) 

இய'6' ஆகலி2 $சில. 2.07.006 

 ெநE' ,ைற நம��_பதி.ெப.(ந'_த2.ப2.+��_ெகா.ேவ.) இ27 ஆ' எ27 

$சில. 2.07.007 

 ஐைய த2_பதி.ெப.(த2_திG.) மகைள� #உE $சில. 2.07.008 

 கைட கயி7' ம�' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.07.009 

 இைட ,மக- வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா27'-

ம2. $சில. 2.07.010 

 �ட< பா� உைறயா �வி இமி� ஏ@றி2 $சில. 2.07.011 

 மட� க4 ந:" ேசா�' வ�வ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உ45 $சில. 2.07.012 

 உறி ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ெவ4ெணE உ�கா உ��' $சில. 2.07.013 

 மறி ெதறி� ஆடா வ�வ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உ45 $சில. 2.07.014 

 நா� ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) ஆய'_ெப.(ஆய'_ெப.) ந5 �6 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இர �'_ெப.எ�.(இர �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.015 

 மா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

வ :)'_ெப.எ�.(வ :&_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வ�வ 

ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உ45 $சில. 2.07.016 

 �ட�< பா� உைறயாைமL' $சில. 2.07.017 

 �வி இமி� ஏ@றி2 $சில. 2.07.018 

 மட� க4 ந:" ேசா"த8' $சில. 2.07.019 

 உறியி� ெவ4ெணE உ�காைமL' $சில. 2.07.020 

 மறி ,ட கி ஆடாைமL' $சில. 2.07.021 



 மா� மணி_ெப.(மணி_ெப.) நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) அ@7 

வ :&த8' $சில. 2.07.022 

 வ�வ ஓ" 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) உ45 என $சில. 2.07.023 

 மகைள ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

மன'_ெப.(மன'_ெப.) மய காேத $சில. 2.07.024 

 ம4ணி2 மாத"�� அணி 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.025 

 க4ணகிL'-தா2 காண $சில. 2.07.026 

 ஆய" பா!யி� எ� ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) $சில. 2.07.027 

 மாயவJட2 த',2 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 2.07.028 

 வால சGைத நாடக களி� $சில. 2.07.029 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 பிNைஞேயா5 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.030 

 �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) ஆ5'_வி.,.(ஆ5_வி.+�_இ.இ.கா.+உ'_த2.ப2.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) எ2றா- $சில. 2.07.031 

 கறைவ க27_ெப.(க27_ெப.) ய" 

ந: �க_விய .வி.,.(ந: �_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எனேவ $சில. 2.07.032 

 காG கத2 அNசா2 பாE�தாைன� கா,7' இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) 

$சில. 2.07.033 

 ெந@றி� ெசகிைல அட"�தா@� உGய இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) $சில. 

2.07.035 

 ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாதரா- ேதா-. $சில. 2.07.036 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) மழ விைட ஊ"�தா@� உGய- இ' $சில. 2.07.037 

 ,�ைல_ெப.(,�ைல_ெப.) அ' ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) �ழ�-தா2. $சில. 

2.07.038 



 I4 ெபாறி ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) அட"�தா@ேக 

ஆ�'_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) $சில. 2.07.039 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) மாத"-த2 ேதா-. $சில. 2.07.040 

 ெபா2 ெபாறி ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) அட"�தா@ேக 

ஆ�'_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இ� $சில. 2.07.041 

 ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ெம2,ைல-தா2. $சில. 2.07.042 

 ெவ2றி மழ விைட ஊ"�தா@� உGயவ- இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) $சில. 

2.07.043 

 ெகா2ைற_ெப.(ெகா2ைற_ெப.) அ' ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) �ழலா-. $சில. 

2.07.044 

 > நிற_ெப.(நிற'_ெப.) ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) அட"�தா@� உGய- 

இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) $சில. 2.07.045 

 (ைவ< 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) மலரா-. $சில. 2.07.046 

 ஆ � $சில. 2.07.047 

 ெதா)விைட ஏ7 �றி�_வி.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வள"�தா" $சில. 2.07.048 

 எ)வ" இள _ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) ேகாைதயா" $சில. 2.07.049 

 எ27 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) மகைள 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.07.050 

 ெதா27 ப5 ,ைறயா2 நி7�தி $சில. 2.07.051 

 இைட ,மக- இவ"��< $சில. 2.07.052 

 பைட�� ேகா- ெபய" இ5வா- $சில. 2.07.053 

 �ட,த� இட,ைறயா �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) �த' $சில. 2.07.054 

 ைக�கிைள உைழ இளி விளG தார' என $சில. 2.07.055 



 விG த� ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) 

ேவ4!ய_ெப.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெபயேர. $சில. 

2.07.056 

 மாயவ2 எ2றா- �ரைல விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) $சில. 2.07.057 

 ஆயவ2 எ2றா- இளி-த2ைன ஆE மக-_ெப.(மக-_ெப.) $சில. 2.07.058 

 பி2ைன ஆ' எ2றா- ஓ" �த�ைத ம@ைறயா" $சில. 2.07.059 

 ,2ைன ஆ' எ2றா- ,ைற. $சில. 2.07.060 

 மாயவ2 சீ" உளா" பிNைஞL' தார,' $சில. 2.07.061 

 வா� ெவ-ைள_ெப.(ெவ-ைள_ெப.) சீரா" உைழL' விளGL' $சில. 2.07.062 

 ைக�கிைள பிNைஞ இட�தா- வல� உளா- $சில. 2.07.063 

 ,�ைத�� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) விளG-தா2 $சில. 2.07.064 

 அவ�- $சில. 2.07.065 

 வ4 ழாE மாைலைய மாயவ2 ேம� இ
5 $சில. 2.07.066 

 த4டா� �ரைவ-தா2 உ-ப5வா- 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சீ" $சில. 2.07.067 

 ைவய' அள�தா2-த2 மா"பி�_ெப.(மா"6_ெப.+இ�_இட.ேவ.) தி� ேநா�கா< 

$சில. 2.07.068 

 $சில. 2.07.069 

 ெபE வைள� ைகயா- ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) பி2ைன-தா2 ஆ' எ2ேற 

$சில. 2.07.070 

 ஐ எ2றா- ஆய" மக-_ெப.(மக-_ெப.) $சில. 2.07.071 

 அவ"-தா' $சில. 2.07.072 

 ெச�நிைல ம4!ல�தா2 க@கடக� ைக ேகாஒ� $சில. 2.07.073 



 அ� நிைலேய ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) சீ" ஆE�ளா" 

,2ைன� $சில. 2.07.074 

 �ர�-ெகா! த2_பதி.ெப.(த2_திG.) கிைளைய 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பர<6 

உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.075 

 ெகா�ைல< 6ன�� ���_ெப.(���_ெப.) ஒசி�தா2 பா5' $சில. 

2.07.076 

 ,�ைல� த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) பாணி எ2றா-. $சில. 2.07.077 

 எனா $சில. 2.07.078 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ம�த' ஆக இளி சம2 ஆக $சில. 2.07.079 

 வர2,ைறேய �த' வலியா உர2 இலா $சில. 2.07.080 

 ம�த' விளG பி!<பா- அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) ந
பி2 

$சில. 2.07.081 

 பி2ைறைய< பா
5 எ5<பா-. $சில. 2.07.082 

 க27_ெப.(க27_ெப.) �ணிலா� கனி 

உதி"�த_ெப.எ�.(உதி"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மாயவ2 $சில. 2.07.083 

 இ27 ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) ஆJ- வ�ேம� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $சில. 

2.07.084 

 ெகா2ைற_ெப.(ெகா2ைற_ெப.) அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) 

�ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ேகளாேமா ேதாழ: $சில. 2.07.085 

 பா'6_ெப.(பா'6_ெப.) கயிறா� கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட�த மாயவ2 $சில. 

2.07.086 

 ஈ � ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) ஆJ- வ�ேம� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $சில. 

2.07.087 



 ஆ'ப�_ெப.(ஆ'ப�_ெப.) அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) 

ேகளாேமா ேதாழ:  $சில. 2.07.088 

 ெகா�ைல அ' சார�_ெப.(சார�_ெப.) ���_ெப.(���_ெப.) ஒசி�த 

மாயவ2 $சில. 2.07.089 

 எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) ஆJ- வ�ேம� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $சில. 

2.07.090 

 ,�ைல_ெப.(,�ைல_ெப.) அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) 

�ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ேகளாேமா ேதாழ: $சில. 2.07.091 

 ெதா)ைன� ைறவேனா5 

ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ைன $சில. 2.07.092 

 அணி நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) பா5ேக' யா'. $சில. 2.07.093 

 இ7' எ2 சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) 

Iட க_�ைற.எ�.(Iட �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

Iட கி_வி.எ�.(Iட �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.07.094 

 அ7ைவ ஒளி�தா2 வ!F எ2ேகா யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.095 

 அ7ைவ ஒளி�தா2 அயர அய�' $சில. 2.07.096 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) 

,க'_ெப.(,க'_ெப.) எ2ேகா யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.097 

 வNச' ெசEதா2 ெதா)ைன< 6ன8- $சில. 2.07.098 

 ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) கவ"�தா- நிைற எ2ேகா 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.099 

 ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) கவ"�தா- நிைறL' 

வைளL'_ெப.எ�.(வைள_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.100 

 வNச' ெசEதா2 வ!F எ2ேகா யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.101 

 $சில. 2.07.102 



 ைதய�_ெப.(ைதய�_ெப.) கைலL' 

வைளL'_ெப.எ�.(வைள_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இழ�ேத $சில. 

2.07.103 

 ைகயி� ஒளி�தா- ,க'_ெப.(,க'_ெப.) எ2ேகா 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.104 

 ைகயி� ஒளி�தா- ,க'_ெப.(,க'_ெப.) க45 அ) கி $சில. 2.07.105 

 ைமய�_ெப.(ைமய�_ெப.) உழ�தா2 வ!F எ2ேகா 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.106 

 கதி" திகிGயா2 மைற�த_ெப.எ�.(மைற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ4ண2_ெப.(வ4ண2_ெப.) 

இட�_ெப.(இட'_ெப.+அ�_சாG.) உளா2 $சில. 2.07.107 

 மதி 6ைரL'_ெப.எ�.(6ைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ@.) த',ேனா2 வல� 

உளா- $சில. 2.07.108 

 ெபாதி அவி& மல"� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) பிNைஞ சீ" 6ற கா<பா" $சில. 

2.07.109 

 , மைற ேத" நாரதனா" ,�ைத ,ைற நர'6_ெப.(நர'6_ெப.) உள"வா". 

$சில. 2.07.110 

 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) எ��_ெப.(எ��_ெப.) உற& ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) 

மாயவ2 வல� உளா- $சில. 2.07.111 

 பயி� இத&_ெப.(இத&_ெப.) மல" ேமனி�_ெப.(ேமனி_ெப.+�_ஒ@.) 

த',ேனா2 இட�_ெப.(இட'_ெப.+அ�_சாG.) உளா- $சில. 2.07.112 

 கயி�_ெப.(கயி�_ெப.) எ��த' ேகா
!ய ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) பி2ைன 

சீ" 6ற கா<பா" $சில. 2.07.113 

 �யி8வ�- நாரதனா" ெகாைள 6ண" சீ" நர'6_ெப.(நர'6_ெப.) உள"வா" 

$சில. 2.07.114 

 மாயவ2 த',2னிெனா5' வGவைள� ைக< பி2ைனெயா5' $சில. 

2.07.115 



 ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) த' சி7மிய"க- �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 6ற'ேசார $சில. 2.07.116 

 ஆE வைள� சீ"�� அ! ெபய"�தி
5 அேசாைதயா" 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.07.117 

 தா_ெப.(தா_ெப.) எ� ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) ஆ5' �ரைவேயா 

தகF_ெப.(தகF_ெப.) உைட�ேத. $சில. 2.07.118 

 எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) நா'_பதி.ெப.(நா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.119 

 6-_ெப.(6-_ெப.) ஊ" கடFைள< ேபா@7' ேபா@7' $சில. 2.07.120 

 உ-வG< பாணி ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) உ@7. $சில. 2.07.121 

 ேகாவா மைல ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) ேகா�த கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) $சில. 2.07.122 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகா2 (4 ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) ெத2ன" ேகா2 

மா"பினேவ $சில. 2.07.123 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகா2 (4 ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) (4டா2 ெச)� 

வைர� $சில. 2.07.124 

 ேகா �ல'_ெப.(�ல'_ெப.) ேமE� ���_ெப.(���_ெப.) ஒசி�தா2 

எ2பரா�. $சில. 2.07.125 

 ெபா2 இமய� ேகா
5< 6லி_ெப.(6லி_ெப.) ெபாறி� ம4_ெப.(ம4_ெப.) 

ஆ4டா2 $சில. 2.07.126 

 ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) வளவ2 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 6கா" வா& 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 2.07.127 

 ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) வளவ2 மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) 6கா" வா& 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 2.07.128 

 ெபா2 அ' திகிG< ெபா� பைடயா2 எ2பரா� $சில. 2.07.129 

 ,�ந:GJ- 6�� =வா� கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) எறி�தா2 $சில. 2.07.130 



 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகா� ேசர2_ெப.(ேசர2_ெப.) வள வNசி வா& 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 2.07.131 

 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகா� ேசர2_ெப.(ேசர2_ெப.) வள வNசி வா& 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 2.07.132 

 க� நவி� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ஓ�சி கட�_ெப.(கட�_ெப.) கைட�தா2 

எ2பரா�. $சில. 2.07.133 

 வடவைரைய ம� ஆ�கி வா�கிைய நா4_ெப.(நா4_ெப.) ஆ�கி $சில. 

2.07.134 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ4ண2_ெப.(வ4ண2_ெப.) ப45 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) வயி7 

கல�கிைனேய $சில. 2.07.135 

 கல�கிய_ெப.எ�.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக அேசாைதயா" 

கைட கயி@றா� க
54 ைக $சில. 2.07.136 

 மல"� கமல உ�தியாE மாயேமா ம�
ைக�ேத $சில. 2.07.137 

 அ7 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) 

எ2ேற அமர" கண'_ெப.(கண'_ெப.) 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.07.138 

 உ7 பசி ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) இ2றிேய உல�_ெப.(உல�_ெப.) 

அைடய_�ைற.எ�.(அைட_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உ4டைனேய $சில. 2.07.139 

 உ4ட வாE களவினா2 உறி ெவ4ெணE உ4ட வாE $சில. 2.07.140 

 வ4 ழாE மாைலயாE மாயேமா ம�
ைக�ேத $சில. 2.07.141 

 திர45_வி.எ�.(திர-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அமர" 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�' தி�மா� 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கமல $சில. 2.07.142 

 இற45_ெப.(இர45_ெப.) அ!யா2 =-உல�' இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) 

த:ர_�ைற.எ�.(த:"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) நட�தைனேய $சில. 2.07.143 



 நட�த_ெப.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ! பNசவ"��� 

_ெப.(>_ெப.) ஆக நட�த_ெப.எ�.(நட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அ! 

$சில. 2.07.144 

 மட கலாE மா7 அ
டாE மாயேமா ம�
ைக�ேத $சில. 2.07.145 

 =-உல�' ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) அ!யா2 ,ைற நிர'பாவைக ,!ய� $சில. 

2.07.146 

 தாவிய ேசவ!_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.) ேச<ப த'பிெயா5' கா2 ேபா� 

$சில. 2.07.147 

 ேசர அரS' ேபா" ம!ய ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) இல ைக க
5 

அழி�த_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.148 

 ேசவக2 சீ" ேகளாத ெசவி எ2ன ெசவிேய $சில. 2.07.149 

 தி�மா� சீ" ேகளாத ெசவி எ2ன ெசவிேய $சில. 2.07.150 

 ெபGயவைன மாயவைன ேப" உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 2.07.151 

 விG கமல உ�தி உைட வி4ணவைன க4S' $சில. 2.07.152 

 தி�வ!L' ைகL' தி� வாL' 

ெசEய_�ைற.எ�.(ெசE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.07.153 

 கGயவைன காணாத க4 எ2ன க4ேண $சில. 2.07.154 

 க4 இைம�� கா4பா"-த' க4 எ2ன க4ேண $சில. 2.07.155 

 மட'_ெப.(மட'_ெப.) தா)' ெநNச�� கNசனா" வNச' $சில. 2.07.156 

 கட�தாைன T@7வ"பா� நா� திைசL' 

ேபா@ற_�ைற.எ�.(ேபா@7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.07.157 

 பட"�_வி.எ�.(பட"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆரண' 

,ழ க_�ைற.எ�.(,ழ �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பNசவ"��� 

_ெப.(>_ெப.) $சில. 2.07.158 

 நட�தாைன ஏ�தாத நா_ெப.(நா_ெப.) எ2ன நாேவ $சில. 2.07.159 



 நாராயணா எ2னா நா_ெப.(நா_ெப.) எ2ன நாேவ $சில. 2.07.160 

 எ27 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 2.07.161 

 ேகா�த �ரைவL- ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) $சில. 2.07.162 

 ஆ�தைல< ப
ட ய" த:"�க ேவ�த" $சில. 2.07.163 

 ம�ள_�ைற.எ�.(ம�-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ைவக� ைவக� மா7 அ
5 

$சில. 2.07.164 

 ெவ@றி_ெப.(ெவ@றி_ெப.) விைள<ப ம2ேனா-ெகா@ற� $சில. 2.07.165 

 இ!< பைட வானவ2 ,!�தைல 

உைட�த_ெப.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.07.166 

 ெதா!� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) க!<6 இ� 

,ரேச $சில. 2.07.167 

 ஆ � $சில. 2.08.001 

 ஆய" ,மக- ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சாயலா- 

$சில. 2.08.002 

 (F' 6ைகL' 6ைன சா�' க4ணிL' $சில. 2.08.003 

 ந:5 ந:" ைவைய ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மா� அ! 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.08.004 

 >வி ைறப!ய< ேபாயினா- ேமவி� $சில. 2.08.005 

 �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) ,!வி�-ஓ" ஊ" அரவ' 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.08.006 

 விைரெவா5 வ�தா-_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ-_பட".ஒ�.) உள-. $சில. 

2.08.007 

 அவ-தா2 $சில. 2.08.008 

 ெசா�லாடா- ெசா�லாடா- நி2றா-_அ� ந ைக��� $சில. 2.08.009 



 ெசா�லா5' ெசா�லா5� தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) $சில. 2.08.010 

 எ�லா ஓ $சில. 2.08.011 

 காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) கா4கிேல2 

கல கி_வி.எ�.(கல �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) 

ைக'மி�' $சில. 2.08.012 

 ஊ உைல ேதா@க_விய .வி.,.(ேதா�வி_ெப.+க_விய .வி.,.�றி.) 

உயி"��' எ2 ெநN�-அ2ேற $சில. 2.08.013 

 ஊ உைல ேதா@க_விய .வி.,.(ேதா�வி_ெப.+க_விய .வி.,.�றி.) 

உயி"��' எ2 ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.08.014 

 ஏதிலா" ெசா2ன_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+2_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) எவ2 

வாழிேயா ேதாழ:  $சில. 2.08.015 

 ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) ேபாேத ந5�� 

ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) ைக'மி�' $சில. 2.08.016 

 அ2பைன� காணா அலF' எ2 ெநN�-அ2ேற $சில. 2.08.017 

 அ2பைன� காணா அலF' எ2 ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.08.018 

 ம2பைத ெசா2ன_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+2_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) எவ2 

வாழிேயா ேதாழ:  $சில. 2.08.019 

 தNசேமா ேதாழ: தைலவ2_ெப.(தைலவ2_ெப.) வர� காேண2 $சில. 2.08.020 

 வNசேமா உ45 மய �' எ2 ெநN�-அ2ேற $சில. 2.08.021 

 வNசேமா உ45 மய �' எ2 ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 2.08.022 

 எNசலா" ெசா2ன_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+2_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) எவ2 

வாழிேயா ேதாழ:  $சில. 2.08.023 

 ெசா2ன_வி.அ.ெப.(ெசா�_வி.+2_இ.கா.+அ_பட".ஒ�.) $சில. 2.08.024 



 அர�_ெப.(அர�_ெப.) உைற ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) அணி ஆ" ெஞகிழ' 

$சில. 2.08.025 

 கைரயாம� வா கிய க-வனா' எ2ேற. $சில. 2.08.026 

 கைரயாம� வா கிய க-வனா' எ2ேற $சில. 2.08.027 

 �ைர கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) மா�க- ெகாைல �றி�தனேர $சில. 2.08.028 

 என� ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.08.029 

 ெபா கி_வி.எ�.(ெபா �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ)�தா- வி)�தா- 

ெபாழி கதி"� $சில. 2.08.030 

 தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ,கிேலா5' ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) 

நில'_ெப.(நில'_ெப.) ெகா4ெடன $சில. 2.08.031 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) க4_ெப.(க4_ெப.) சிவ<ப அ)தா- 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ேக-வைன $சில. 2.08.032 

 எ கணாஅ எ2னா இைன� ஏ கி மா&�வா- $சில. 2.08.033 

 இ267 த' கணவ" இட" எG அக'_ெப.(அக'_ெப.) =&க $சில. 2.08.034 

 267வன ேநா@7� ய" உ7 மகளிைர< ேபா� $சில. 2.08.035 

 ம2பைத அல" >@ற ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) தவ7_ெப.(தவ7_ெப.) 

இைழ<ப $சில. 2.08.036 

 அ2பைன இழ�ேத2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

அவல'_ெப.(அவல'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழிவேலா $சில. 

2.08.037 

 நைற மலி விய�_ெப.(விய�_ெப.) மா"பி2 ந4பைன 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ கி $சில. 2.08.038 

 ைற பல திற'_ெப.(திற'_ெப.) =&கி� ய" உ7 மகளிைர< ேபா� $சில. 

2.08.039 



 மறெனா5 திGL' ேகா� ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

தவ7_ெப.(தவ7_ெப.) இைழ<ப $சில. 2.08.040 

 அற2 எJ' மடேவாE யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

அவல'_ெப.(அவல'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அழிவேலா $சில. 

2.08.041 

 த' உ7 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) தழ� 

எGஅக' =&க $சில. 2.08.042 

 ைக'ைம #" ைற =&�' கவைலய மகளிைர< ேபா� $சில. 2.08.043 

 ெச'ைமயி2 இக�த_ெப.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகா� 

ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) தவ7_ெப.(தவ7_ெப.) இைழ<ப $சில. 

2.08.044 

 இ'ைமL' இைச ஒQஇ இைன� ஏ கி அழிவேலா $சில. 2.08.045 

 காணிகா $சில. 2.08.046 

 வாEவதி2 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ரைவயி2 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ45' $சில. 2.08.047 

 ஆய மட மகளி"_ெப.) எ�V�' ேக
Xமி2 $சில. 2.08.048 

 ஆய மட மகளி"_ெப.) எ�V�' ேக
ைட�க $சில. 2.08.049 

 பாE திைர ேவலி< ப5 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

அறிதி $சில. 2.08.050 

 காE கதி"� ெச�வேன க-வேனா எ2 கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) $சில. 

2.08.051 

 க-வேனா அ�ல2 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) க4 

மாதராE $சில. 2.08.052 

 ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) எG 

உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ" எ2ற ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ர�. $சில. 

2.08.053 



 எ2றன2 ெவEேயா2 இல � ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) வைள� ேதாளி $சில. 

2.09.001 

 நி2றில--நி2ற சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ைக ஏ�தி 

$சில. 2.09.002 

 ,ைற இ� அரச2-த2 ஊ" 

இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா)' $சில. 2.09.003 

 நிைற உைட< ப�தினி< ெப4!"கா- ஈ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) $சில. 

2.09.004 

 ப
ேட2 படாத யர'_ெப.(யர'_ெப.) ப5காைல $சில. 2.09.005 

 உ@ேற2 உறாத உ7வேன ஈ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) $சில. 2.09.006 

 க-வேனா அ�ல2 கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) எ2 கா� 

சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) $சில. 2.09.007 

 ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

விைல<ெபா�
டா� ெகா2றாேர ஈ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) $சில. 2.09.008 

 மாத"� தைகய_�ைற.எ�.(தைக_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மடவா"க- 

,2னேர $சில. 2.09.009 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) கணவைன� கா4பேன ஈ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) 

$சில. 2.09.010 

 காத�_ெப.(காத�_ெப.) கணவைன� க4டா� 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $சில. 

2.09.011 

 த:_ெப.(த:_ெப.) அ7 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உைர ேக
பேன ஈ 

ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) $சில. 2.09.012 

 த:_ெப.(த:_ெப.) அ7 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உைர ேகளாெதாழிவேன� 

$சில. 2.09.013 

 ேநாத�க ெசEதா- எ27 எ-ள� இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) எ27 $சில. 2.09.014 



 அ�ல� உ@7 ஆ@றா அ)வாைள� க45 ஏ கி $சில. 2.09.015 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) மைரயா" எ�லா�' தா' 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.09.016 

 கைளயாத 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) காGைக��� 

கா
! $சில. 2.09.017 

 வைளயாத ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) வைள�த 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) எ2ெகா� $சில. 2.09.018 

 ம2னவ" ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) மதி� �ைட வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 2.09.019 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) சிைத�த 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) எ2ெகா� $சில. 2.09.020 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) �ளிர� 

ெசEL'_ெப.எ�.(ெசE_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மற 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெந5�தைக_ெப.(ெந5�தைக_ெப.) $சில. 2.09.021 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) �ைட ெவ'ைம_ெப.(ெவ'ைம_ெப.) விைள�த 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) எ2ெகா� $சில. 2.09.022 

 ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) 

ைக ஏ�தி ந'ெபா�
டா� $சில. 2.09.023 

 வ'ப< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) வ�த 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) எ2ெகா� $சில. 2.09.024 

 ஐ அG உ4 க4 அ)_வி.எ�.(அ)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ கி 

அர@7வா- $சில. 2.09.025 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) உ@றா- ேபா8' தைகய- 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) எ2ெகா� $சில. 2.09.026 

 எ2பன ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) இைன� ஏ கி 

ஆ@றF' $சில. 2.09.027 

 வ2 பழி >@7' �!யேத மா மைர $சில. 2.09.028 



 க'பைல மா�க- ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

இற�_வி.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இட�ைத� கா
ட $சில. 

2.09.029 

 மாைல< ெபா)தி� க4ணகி த2_பதி.ெப.(த2_திG.) கணவைன� காSத� 

$சில. 2.09.030 

 க'பைல மா�க- கணவைன� தா' கா
ட $சில. 2.09.031 

 ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) அைனயா- க4டாைள� 

தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) காணா2. $சில. 2.09.032 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) மா ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) 

இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) ஊ
! மா மைலேம� $சில. 2.09.033 

 ெச?ெவ2 கதி" �� கி ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கதிேரா2 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒளி<ப_�ைற.எ�.(ஒளி<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.09.034 

 6�ெல2 ம�- மாைல< ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ெகா!யா- (சலிட $சில. 

2.09.035 

 ஒ�ெல2 ஒலி பைட�த ஊ". $சில. 2.09.036 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) ஆ" இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) �Nசி 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) வா" �ழ�ேம� $சில. 2.09.037 

 ேகா4டா-_வி.,.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+ஆ-_பட".ஒ�.) 

தழ:இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெகா)ந2பா� காைலவாE 

$சில. 2.09.038 

 64 தா& ��தி_ெப.(��தி_ெப.) 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) ேசார மாைலவாE $சில. 

2.09.039 

 க4டா- அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) த2ைன� காணா� 

க5� யர'_ெப.(யர'_ெப.) $சில. 2.09.040 

 எ2 உ7 ய" க45' இட" உ7' 

இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) எ2ன:" $சில. 2.09.041 



 ெபா2 உ7 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) ெபா! ஆ!� 

கிட<பேதா $சில. 2.09.042 

 ம2 உ7 ய" ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மறவிைன 

அறியாேத@� $சில. 2.09.043 

 எ2 உ7 விைன கா4 ஆ இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என உைரயாேரா 

$சில. 2.09.044 

 யா�' இ� ம�- மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) இட" உ7 தமிேய2 ,2 $சில. 

2.09.045 

 தா"_ெப.(தா"_ெப.) மலி மணி_ெப.(மணி_ெப.) மா"ப' தைர =&கி� கிட<பேதா 

$சில. 2.09.046 

 பா" மி� பழி >@ற பா4!ய2_ெப.(பா4!ய2_ெப.) தவ7_ெப.(தவ7_ெப.) 

இைழ<ப $சில. 2.09.047 

 ஈ"வ ஓ" விைன கா4 ஆ இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என 

உைரயாேரா $சில. 2.09.048 

 4 ெபாழி 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ேசா�' க5 விைன உைடேய2,2 $சில. 

2.09.049 

 64 ெபாழி ��தியிராE< ெபா! ஆ!� கிட<பேதா $சில. 2.09.050 

 ம2பைத பழி >@ற ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) தவ7_ெப.(தவ7_ெப.) 

இைழ<ப $சில. 2.09.051 

 உ4பேதா" விைன கா4 ஆ இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என 

உைரயாேரா $சில. 2.09.052 

 ெப4!�' உ45ெகா� ெப4!�' உ45ெகா� $சில. 2.09.053 

 ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா)ந" உ7 �ைற 

தா �Yஉ' $சில. 2.09.054 

 ெப4!�' உ45ெகா� ெப4!�' உ45ெகா� $சில. 2.09.055 

 சா2ேறா�' உ45ெகா� சா2ேறா�' உ45ெகா� $சில. 2.09.056 



 ஈ2ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வள"��Yஉ' $சில. 

2.09.057 

 சா2ேறா�' உ45ெகா� சா2ேறா�' உ45ெகா� $சில. 2.09.058 

 ெதEவ,' உ45ெகா� ெதEவ,' உ45ெகா� $சில. 2.09.059 

 ைவ வாளி2 த<பிய ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) #டலி� $சில. 2.09.060 

 ெதEவ,' உ45ெகா� ெதEவ,' உ45ெகா� $சில. 2.09.061 

 எ27 இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ)வா- கணவ2-த2 

$சில. 2.09.062 

 ெபா2 N� மா"ப' ெபா��த� தழ:இ� 

ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.09.063 

 நி2றா2_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ2_பட".ஒ�.) 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நிைற மதி 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க'_ெப.(,க'_ெப.) $சில. 2.09.064 

 க2றிய எ27 அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) 

க4ண :"_ெப.(க4ண :"_ெப.) ைகயா2 மா@ற $சில. 2.09.065 

 அ)_வி.எ�.(அ)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ கி நில�தி2 

வ :&�_வி.எ�.(வ :&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆE இைழயா- 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) $சில. 2.09.066 

 ெதா)தைகய தி��_ஏவ.(தி��_வி.) அ!ைய� ைண வைள� ைகயா2 

ப@ற $சில. 2.09.067 

 ப) ஒழி� எ)�தி��தா2 ப� அமர" �ழா� உளா2 $சில. 2.09.068 

 எ) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) மல" உ4 க4 இ��ைத�க என< ேபானா2. 

$சில. 2.09.069 

 மாய' ெகா� ம@7 எ2ெகா� ம�
!யேதா" ெதEவ'ெகா� $சில. 2.09.070 



 ேபாE எ � நா5ேக2 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) உைரேயா 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) அ27 $சில. 2.09.071 

 காE சின'_ெப.(சின'_ெப.) தணி�த2றி� கணவைன� ைக#ேட2 $சில. 

2.09.072 

 த: ேவ�த2-தைன� க45 இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

ேக
ப� யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) எ2றா- $சில. 2.09.073 

 எ2றா- எ)�தா- இட" உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) த:� 

கனா_ெப.(கனா_ெப.) $சில. 2.09.074 

 நி2றா-_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ-_பட".ஒ�.) நிைன�தா- 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) க4 ந:" ேசார $சில. 2.09.075 

 நி2றா-_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ-_பட".ஒ�.) நிைன�தா- 

ெந5 கய� க4 ந:" ைடயா� $சில. 2.09.076 

 ெச2றா- அரச2_ெப.(அரெச2_ெப.) ெச)  ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 

வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ,2. $சில. 2.09.077 

 ஆ � $சில. 2.10.01 

 �ைடெயா5 ேகா� வ :ழ_�ைற.எ�.(வ :&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ந5 �' $சில. 2.10.02 

 கைட மணியி2 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) கா4ெப2-கா4 எ�லா $சில. 2.10.03 

 திைச இ�-நா2�' அதி"�தி5' அ2றி $சில. 2.10.04 

 கதிைர இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) வி) க� கா4ெப2-கா4 எ�லா $சில. 2.10.05 

 வி5'_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 

வி� இர ெவ'_ெப.அ.(ெவ'_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

வ :)'_ெப.எ�.(வ :&_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.10.06 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) கதி" மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) 

இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) கா4ெப2-கா4 எ�லா $சில. 2.10.07 

 க�<பம $சில. 2.10.08 



 ெச ேகா8' ெவ4�ைடL' $சில. 2.10.09 

 ெசறி நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) மறி� வ :&த�' $சில. 2.10.10 

 ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) ேகா2-த2 ெகா@ற வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) $சில. 

2.10.11 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந5 க ந5 �' உ-ள'_ெப.(உ-ள'_ெப.) $சில. 2.10.12 

 இரF_ெப.(இரF_ெப.) வி� இ5' பக�_ெப.(பக�_ெப.) மீ2_ெப.(மீ2_ெப.) 

வி)'_ெப.எ�.(வி)_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.10.13 

 இ�-நா2� திைசL' அதி"�தி5' $சில. 2.10.14 

 வ�வ ஓ" 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) உ45 $சில. 2.10.15 

 ம2னவ@� யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) உைர�' என $சில. 2.10.16 

 ஆ! ஏ�தின" கல2 ஏ�தின" $சில. 2.10.17 

 அவி"� விள �'_ெப.எ�.(விள �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அணி இைழயின" $சில. 2.10.18 

 ேகா! ஏ�தின" ப
5 ஏ�தின" $சில. 2.10.19 

 ெகா)�_ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) திைரயலி2 ெச<6 ஏ�தின" $சில. 2.10.20 

 வ4ண'_ெப.(வ4ண'_ெப.) ஏ�தின" �4ண' ஏ�தின" $சில. 2.10.21 

 மா2மத�தி2 சா� ஏ�தின" $சில. 2.10.22 

 க4ணி ஏ�தின" பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) ஏ�தின" $சில. 2.10.23 

 கவG ஏ�தின" >ப' ஏ�தின" $சில. 2.10.24 

 #J' �றM' ஊ,' #!ய $சில. 2.10.25 

 �7�_ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) இைளஞ" 

ெசறி�_வி.எ�.(ெசறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) K&தர $சில. 2.10.26 

 நைர விைரஇய ந7 _ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) #�தல" $சில. 2.10.27 

 உைர விைரஇய பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) வா&�திட $சில. 2.10.28 



 ஈ45 ந:" ைவய' 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 

2.10.29 

 பா4!ய2_ெப.(பா4!ய2_ெப.) ெப��ேதவி 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 2.10.30 

 ஆய,' காவ8' ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.10.31 

 அ!ய5ீ பரசி ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.10.32 

 ேகா<ெப��ேதவி ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 2.10.33 

 த:� கனா� திற'_ெப.(திற'_ெப.) உைர<ப $சில. 2.10.34 

 அGமா2_ெப.(அGமா2_ெப.) 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமளிமிைச 

இ��தன2_வி.,.(இ�_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.) 

$சில. 2.10.35 

 தி� வ :& மா"பி2 ெத2னவ" ேகாேவ இ<பா� $சில. 2.10.36 

 வாயிேலாேய வாயிேலாேய $சில. 2.10.37 

 அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) அைறேபாகிய ெபாறி அ7 

ெந�ச�_ெப.(ெந�ச'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 2.10.38 

 இைற ,ைற பிைழ�ேதா2 வாயிேலாேய $சில. 2.10.39 

 இைண அG� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகய- $சில. 2.10.40 

 கணவைன இழ�தா- கைடஅக�தா- எ27 $சில. 2.10.41 

 அறிவி<பாேய அறிவி<பாேய என $சில. 2.10.42 

 வாயிேலா2 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) எ' 

ெகா@ைக_ெப.(ெகா@ைக_ெப.) ேவ�ேத 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.10.43 



 ெத2ன' ெபா�<பி2 தைலவ 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.10.44 

 ெசழிய வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) ெத2னவ 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.10.45 

 பழிெயா5 படரா< பNசவ 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.10.46 

 அட"� எ) ��தி_ெப.(��தி_ெப.) அட கா< ப�� ணி< $சில. 2.10.47 

 பிட"� தைல< படீ' ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மட�ெகா! $சில. 2.10.48 

 ெவ@றி_ெப.(ெவ@றி_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட�ைக� ெகா@றைவ 

அ�ல- $சில. 2.10.49 

 அ7வ"�� இைளய_ெப.அ.(இைளய_ெப.அ.) ந ைக இைறவைன $சில. 2.10.50 

 ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) க4ட�ளிய அண � K" 

உைட� $சில. 2.10.51 

 கானக'_ெப.(கானக'_ெப.) உக�த காளி தா�க2 $சில. 2.10.52 

 ேப" உர'_ெப.(உர'_ெப.) கிழி�த ெப4S' அ�ல- $சில. 2.10.53 

 ெச@றன- ேபா8' ெசயி"�தன- ேபா8' $சில. 2.10.54 

 ெபா2 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) 

ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைகய- $சில. 2.10.55 

 கணவைன இழ�தா- கைடஅக�தாேள $சில. 2.10.56 

 கணவைன இழ�தா- கைடஅக�தாேள என $சில. 2.10.57 

 வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ம@7 

அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) த�க ஈ � என $சில. 2.10.58 

 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) கா
ட $சில. 2.10.59 



 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ம2னைன� �7கின- ெச27ழி $சில. 2.10.60 

 ந:" வா" க4ைண எ' ,2 வ�ேதாE $சில. 2.10.61 

 யாைரேயா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) மட�ெகா!ேயாE என $சில. 2.10.62 

 ேதரா ம2னா ெச<6வ உைடேய2 $சில. 2.10.63 

 எ- அ7 சிற<பி2 இைமயவ" விய<ப $சில. 2.10.64 

 6-_ெப.(6-_ெப.) உ7 62க4_ெப.(62க4_ெப.) த:"�ேதா2 அ2றிL' $சில. 

2.10.65 

 வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) ந5 நா_ெப.(நா_ெப.) 

ந5 க $சில. 2.10.66 

 ஆவி2 கைட மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ� ந:" ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) �ட 

தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 2.10.67 

 அ�'ெபற� 6த�வைன ஆழியி2 ம!�ேதா2 $சில. 2.10.68 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய"< 6கா" எ2 பதிேய 

அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ" $சில. 2.10.69 

 ஏசா� சிற<பி2 இைச விள � ெப� ெகா! $சில. 2.10.70 

 மாசா� வாணிக2 மகைன ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 2.10.71 

 வா&த�_ெதா.ெப.(வா&_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

ேவ4!_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஊ&விைன ர<ப 

$சில. 2.10.72 

 K& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம2னா நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) நக"< 6�� 

இ � $சில. 2.10.73 

 எ2 கா� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) பக"த� 

ேவ4!_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி2பா� $சில. 2.10.74 

 ெகாைல�கள< ப
ட ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 2.10.75 



 க4ணகி எ2ப எ2 ெபயேர என ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) அண ேக $சில. 

2.10.76 

 க-வைன� ேகாற� க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) ேகா� அ27 $சில. 2.10.77 

 ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெகா@ற'-கா4 என ஒ--

இைழ $சில. 2.10.78 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) படரா� 

ெகா@ைக_ெப.(ெகா@ைக_ெப.) ேவ�ேத $சில. 2.10.79 

 எ2 கா� ெபா2 சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) உைட அGேய 

என $சில. 2.10.80 

 ேதெமாழி உைர�த ெச?ைவ ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெமாழி $சில. 2.10.81 

 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) உைட� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) ,� உைட 

அGேய $சில. 2.10.82 

 த�க என� த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ,2 ைவ<ப $சில. 2.10.83 

 க4ணகி அணி மணி� கா� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) உைட<ப $சில. 2.10.84 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) வாE,த� ெதறி�த மணிேய 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) க45 $சில. 2.10.85 

 * தா&�த_ெப.எ�.(தா&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ைடய2 

தள"�த_ெப.அ.(தள"�த_ெப.அ.) ெச ேகால2 $சில. 2.10.86 

 ெபா2 ெசE ெகா�ல2-த2 ெசா� ேக
ட $சில. 2.10.87 

 யேனா அரச2_ெப.(அரெச2_ெப.) யாேன_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.+ஏ_சாG.) 

க-வ2 $சில. 2.10.88 

 ம2பைத 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ெத2 

6ல' காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) $சில. 2.10.89 

 எ2 ,த� பிைழ�த ெக5க எ2 ஆL- என $சில. 2.10.90 



 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வ :&�தனேன 

ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) $சில. 2.10.91 

 ேகா<ெப��ேதவி �ைல�தன- ந5 கி $சில. 2.10.92 

 கணவைன இழ�ேதா"��� கா
5வ இ� எ27 $சில. 2.10.93 

 இைண அ! ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ :&�தனேள மடெமாழி. $சில. 2.10.94 

 அ�லைவ ெசEதா"�� அற'_ெப.(அற'_ெப.) #@ற' ஆ' எ2J' $சில. 

2.10.95 

 ப� அைவேயா" ெசா�8' ப) அ2ேற-ெபா�லா $சில. 2.10.96 

 வ5விைனேய ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வய 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) ேதவி $சில. 2.10.97 

 க5 விைனேய2 ெசEவ>உ' கா4. $சில. 2.10.98 

 காவி உ� ந:�' ைகயி� தனி� சில'6' $சில. 2.10.99 

 ஆவி �!ேபான அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) வ!F' பாவிேய2 $சில. 

2.10.100 

 கா5_ெப.(கா5_ெப.) எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

K&�த_ெப.எ�.(K&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

�ழ8'-க45 அNசி $சில. 2.10.101 

 #டலா2 #5 ஆயினா2. $சில. 2.10.102 

 ெமEயி� ெபா!L' விG�த க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) �ழ8' $சில. 2.10.103 

 ைகயி� தனி� சில'6' க4ண:�' ைவைய� ேகா2 $சில. 2.10.104 

 க4டளேவ ேதா@றா2 அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) காGைக-த2 ெசா� 

ெசவியி� $சில. 2.10.105 

 உ4டளேவ ேதா@றா2 உயி". $சில. 2.10.106 

 ேகாேவ�த2 ேதவி ெகா5விைன ஆ
!ேய2 $சில. 2.11.001 



 யாF' ெதGய இய�பிேன2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.11.002 

 ,@பக� ெசEதா2 பிற2 ேக5 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ேக5 $சில. 2.11.003 

 பி@பக� கா4�Yஉ' ெப@றிய-கா4 $சில. 2.11.004 

 வ2னி மர,' மைட<பளிL' சா2றாக $சில. 2.11.005 

 ,2 நி7�தி� கா
!ய ெமாE �ழலா- ெபா2னி� $சில. 2.11.006 

 கைரயி� மண�_ெப.(மண�_ெப.) பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) ஆ' எ27 $சில. 

2.11.007 

 உைரெசEத மாதெரா5' ேபாகா- திைர 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.11.008 

 அழியா_எதி".ம.வி.எ�.(அழி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) K&ேபாக 

ஆ � உ�தி நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.11.009 

 வG ஆ" அக� அ���_ெப.(அ���_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) உைரசா2ற 

$சில. 2.11.010 

 ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) கGகா� வளவ2 மக-_ெப.(மக-_ெப.) வNசி� 

ேகா2 $சில. 2.11.011 

 த2ைன< 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) 

ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

6னலி2 பி2 ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.11.012 

 க� நவி� ேதாளாேயா எ2ன கட�_ெப.(கட�_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.11.013 

 ,2 நி7�தி� கா
ட அவைன� தழ:இ�ெகா45 $சில. 2.11.014 

 ெபா2 அ' ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ேபால< ேபாத�தா- ம2னி $சில. 2.11.015 



 மண�_ெப.(மண�_ெப.) மலி ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) கான�_ெப.(கான�_ெப.) 

வ� கல2க- ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.11.016 

 கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) வர� க� உ�வ'_ெப.(உ�வ'_ெப.) ந:�தா- 

இைண ஆய $சில. 2.11.017 

 மா@றா- �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) விழ த2_பதி.ெப.(த2_திG.) �ழவிL' 

கிண@7 $சில. 2.11.018 

 வ :&�_ஏவ.(வ :&�_வி.) ஏ@7�ெகா45 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

க4ணா- ேவ@ெறா�வ2 $சில. 2.11.019 

 ந:- ேநா�க' க45 நிைற மதி வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க�ைத� $சில. 2.11.020 

 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ஓ" �ர�� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) ஆக எ27 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.11.021 

 ெகா)ந2 வரேவ �ர�� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) ந:�த $சில. 2.11.022 

 ப) மணி_ெப.(மணி_ெப.) அ���_ெப.(அ���_ெப.) (' 

பாைவ_ெப.(பாைவ_ெப.) வி)மிய $சில. 2.11.023 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) அறிF_ெப.(அறிF_ெப.) எ2ப ேபைதைம�ேத எ27 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.11.024 

 I4 அறிவிேனா" ேநா�க' ேநா�காேத எ4 இேல2 $சில. 2.11.025 

 வ4ட�_ெப.(வ4ட�_ெப.) அய"விட� யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) ஓ" 

மக-_ெப.(மக-_ெப.) ெப@றா� $சில. 2.11.026 

 ஒ4-ெதா! ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ஓ" மக2_ெப.(மக2_ெப.) 

ெபறி�_நி.எ�.(ெப7_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.11.027 

 ெகா)ந2 அவM�� எ27 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா@ற' $சில. 2.11.028 

 ெக)மியவ- உைர<ப� ேக
ட வி)ம�தா2 $சில. 2.11.029 



 சி�ைத ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) #�' தி�விேல@� எ27 

எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.11.030 

 த�ைத��� தாE_ெப.(தாE_ெப.) உைர<ப� ேக
டாளாE ,�தி ஓ" $சில. 

2.11.031 

 ேகா!� கலி க' உ5� �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) க
! $சில. 2.11.032 

 ந:!� தைலைய வண கி_வி.எ�.(வண �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

தைல_ெப.(தைல_ெப.) �ம�த $சில. 2.11.033 

 ஆடக< (' பாைவ-அவ- ேபா�வா" 

ந:!ய_ெப.எ�.(ந:5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.11.034 

 ம
5 ஆ" �ழலா" பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பதி< 

பிற�ேத2 $சில. 2.11.035 

 ப
டா � யாJ' ஓ" ப�தினிேய ஆமாகி� $சில. 2.11.036 

 ஒ
ேட2 அரேசா5 ஒழி<ேப2 மைரL' எ2 $சில. 2.11.037 

 ப
!ைமL' கா4�7வாE ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) எ2னா வி
5 அகலா 

$சில. 2.11.038 

 நா2மாட� #ட� மகளி�' ைம�த�' $சில. 2.11.039 

 வான� கடFள�' மாதவ�' ேக
Xமி2 $சில. 2.11.040 

 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) அம" காதல2-த2ைன� தவ7_ெப.(தவ7_ெப.) 

இைழ�த_ெப.எ�.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.11.041 

 ேகாநக" சீறிேன2 �@றமிேல2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) எ27 $சில. 

2.11.042 

 இட_�ைற.எ�.(இ5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) ைகயா� 

தி�கி மைர $சில. 2.11.043 

 வல,ைற ,' ,ைற வாரா அலம� $சில. 2.11.044 

 ம
5 ஆ" ம7கி2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,ைலைய வ
!� $சில. 2.11.045 

 வி
டா- எறி�தா- விள � இைழயா- $சில. 2.11.046 



 ந:ல_ெப.அ.(ந:ல'_ெப.) நிற�� திG ெச�க" வா" சைட< $சில. 2.11.047 

 பா� 6ைர ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) எயி@7< பா"<பன� ேகால� $சில. 

2.11.048 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) எG அ கி வானவ2-தா2 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.11.049 

 மா ப�தினி நி2ைன மாண< பிைழ�த நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 2.11.050 

 பாE எG இ�த< பதிஊ
ட ப4ேட ஓ" $சில. 2.11.051 

 ஏவ� உைடேயனா� யா" பிைழ<பா" ஈ � எ2ன $சில. 2.11.052 

 பா"<பா" அறேவா" ப�_ெப.(ப�_ெப.) ப�தினி< 

ெப4!"_ெப.(ெப45_ெப.+இ"_பட".ப2.) $சில. 2.11.053 

 =�ேதா" �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) எJ' இவைர� ைகவி
5 $சில. 2.11.054 

 த:� திற�தா" ப�கேம ேச"க எ27 காE�திய $சில. 2.11.055 

 ெபா2-ெதா! ஏவ 6ைக அழ� ம4!@ேற $சில. 2.11.056 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ேதரா2 #ட� நக". $சில. 2.11.057 

 ெபா@6 வ)திL' த2_பதி.ெப.(த2_திG.) (ைவய�' மாளிைகL' $சில. 

2.11.058 

 வி� ெபாலிL' ேசைனL' மா ேவழ,' க@6_ெப.(க@6_ெப.) 

உ4ண_�ைற.எ�.(உ4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.11.059 

 த:� த� ெவ  #ட� ெதEவ� கடFள�' $சில. 2.11.060 

 மா�வ�தா2 மைற�தா" ம@7. $சில. 2.11.061 

 ஏவ� ெதEவ� எG ,க'_ெப.(,க'_ெப.) திற�த $சில. 2.12.001 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) கைட,க' அைட�தன 

$சில. 2.12.002 

 அைரச" ெப�மா2 அ5 ேபா"� ெசழிய2 $சில. 2.12.003 

 வைள ேகா� இ)�க� உயி" ஆணி ெகா5� ஆ � $சில. 2.12.004 



 இ� நில மட�ைத��� ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) கா
ட $சில. 2.12.005 

 6ைர த:" க@பி2 ேதவி-த2Jட2 $சில. 2.12.006 

 அைர��க
!லி� Nசிய 

அறியா_எதி".ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.007 

 ஆசா2 ெப� கணி அற�கள� அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) $சில. 2.12.008 

 காவிதி ம�திர�கண�க"-த'ெமா5 $சில. 2.12.009 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) மா�கM' �7�_ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) 

ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மகளி�' $சில. 2.12.010 

 ஓவிய� �@ற� உைர அவி�_வி.எ�.(அவி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ�<ப $சில. 2.12.011 

 காேழா" வாவ" க5� ேத" ஊ�ந" $சில. 2.12.012 

 வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) மய கின" 

மலி�_வி.எ�.(மலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.013 

 ேகாமக2 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) ெகா@ற வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

$சில. 2.12.014 

 த: ,க'_ெப.(,க'_ெப.) க45 தா' விைடெகா-ள $சில. 2.12.015 

 நி�தில< ைப' (4 நிலா� திக& அவி" ஒளி $சில. 2.12.016 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கதி" மதிய�த2ன ேமனிய2 $சில. 2.12.017 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) கதி" நி�தில' (ெணா5 

6ைன�_வி.எ�.(6ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.018 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) நிற� தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) அ7ைக ந�தி 

எ27 $சில. 2.12.019 

 இ2னைவ ,!�த ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நிற� ெச2னிய2 $சில. 2.12.020 

 Iைர என விG�த_ெப.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) I4 

( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) கலி க' $சில. 2.12.021 



 6லரா உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைடயின2 

மலரா $சில. 2.12.022 

 வ
!ைக விள'ெபாG வ2னிைக ச�தன'_ெப.(ச�தன'_+ெப.) $சில. 2.12.023 

 ெகா
டேமா5 அைர�� 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா"பின2 $சில. 

2.12.024 

 ேதJ' பா8' க
!L' ெப
ப� $சில. 2.12.025 

 ேச"வன ெபYஉ'_ெப.எ�.(ெப7_வி.+உ'_இ.இ.கா.ண_ெப.எ�.�றி.) 

த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) 6ைக மைடயின2 $சில. 2.12.026 

 த:"�த� கைரL' ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகா
ட,' $சில. 2.12.027 

 ஓ�தி2 சாைலL' ஒ� �ட2 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.028 

 பி2பக� ெபா)தி� ேபணின2 ஊ"ேவா2 $சில. 2.12.029 

 ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

வர_�ைற.எ�.(வா_வி.+அ_�ற.எ�.�றி.) அ! 

ஊ2றிய_ெப.எ�.(ஊ27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காலின2 $சில. 2.12.030 

 விG �ைட த4ேட �4!ைக கா
ட' $சில. 2.12.031 

 பிGயா� த�<ைப பி!�த_ெப.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைகயின2 $சில. 2.12.032 

 நாவிJ' மா"பிJ' நவி2ற_ெப.எ�.(நவி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

Tலின2 $சில. 2.12.033 

 ,� த: வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) ,ைறைமயி2 வழாஅ $சில. 2.12.034 

 ேவத_ெப.அ.(ேவத_ெப.அ.) ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) ேவ-வி� 

க�விேயா5 $சில. 2.12.035 

 ஆதி< (த� அதிபதி� கடFM' $சில. 2.12.036 



 (ெவ2றி ெவ  கதி" 6ைரL'_ெப.எ�.(6ைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேமனிய2 $சில. 2.12.037 

 �2றா மணி_ெப.(மணி_ெப.) 6ைன (ணின2 (ெணா5 $சில. 2.12.038 

 ,!,த� கல2க- (4டன2 ,!ெயா5 $சில. 2.12.039 

 ச4பக' க�விைள_ெப.(க�விைள_ெப.) ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) #தாள' 

$சில. 2.12.040 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கம& ( ந:"� சாதிேயா5 இைனயைவ $சில. 2.12.041 

 க
5' க4ணிL' ெதா5�த மாைலL' $சில. 2.12.042 

 ஒ
!ய திரைணேயா5 ஒசி�த (வின2 $சில. 2.12.043 

 அ �லி ைகெயறி� அN�மக2 விG�த $சில. 2.12.044 

 � �ம வ�ண' ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

மா"பின2 $சில. 2.12.045 

 ெபா � ஒளி அர�த< (' ப
5 உைடயின2 $சில. 2.12.046 

 ,கி&�த ைக� $சில. 2.12.047 

 சாலி அயினி ெபா2 கல�_ெப.(கல'_ெப.+அ�_சாG.) ஏ�தி $சில. 2.12.048 

 ஏ8' ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) �ைவ இய�6ளி� ெகாண"� $சில. 2.12.049 

 ெவ'ைமயி2 ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைடயின2 ெச'ைமயி2) $சில. 2.12.050 

 பவள� ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) �ட" திக& ஒளி ேமனிய2 $சில. 2.12.051 

 ஆ& கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவா2-த2னி2 

$சில. 2.12.052 

 ,ைரெசா5 ெவ4�ைட கவG ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) $சில. 2.12.053 

 உைரசா� அ �ச' வ! ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வ!கயி7 $சில. 2.12.054 



 என இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) 

பி!�த_ெப.எ�.(பி!_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைகயின2 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.055 

 எ4-அ�' சிற<பி2 ம2னைர ஓ
! $சில. 2.12.056 

 ம4ணக' ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ஓ�சி $சில. 2.12.057 

 ெகா5�_ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) க!� 

ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.058 

 ந5' 6க& வள"�_வி.எ�.(வள"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நானில' 

6ர��'_ெப.எ�.(6ர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 

2.12.059 

 உைரசா� சிற<பி2 ெந!ேயா2 அ2ன $சில. 2.12.060 

 அைரச (த� அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) கடFM' 

$சில. 2.12.061 

 ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) நிற< ப�' ெபா2 

6ைரL'_ெப.எ�.(6ைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேமனிய2 $சில. 

2.12.062 

 ம2னிய சிற<பி2 மற ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம2னவ" $சில. 2.12.063 

 அைர� ,! ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) (ணின2 $சில. 

2.12.064 

 வாணிக மரபி2 ந:- நில'_ெப.(நில'_ெப.) ஓ'பி $சில. 2.12.065 

 நாNசி8' லா,' ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைகயின2 $சில. 2.12.066 

 (உைரசா� ெபா2 நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைடயின2 $சில. 

2.12.067 



 ெவ
சி தாைழ க- கம& ஆ'ப�_ெப.(ஆ'ப�_ெப.) $சில. 2.12.068 

 ேசட� ெநEத�_ெப.(ெநEத�_ெப.) (ைள ம�த'_ெப.(ம�த'_ெப.) $சில. 

2.12.069 

 #ட ,!�த ெச2னிய2 ந:5 ஒளி< $சில. 2.12.070 

 ெபா2 என விG�த_ெப.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நிற� சா�த'_ெப.(சா�த'_ெப.) $சில. 2.12.071 

 த2ெனா5_ெப.(த2_பதி.ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) 6ைன�த மி2 நிற_ெப.(நிற'_ெப.) 

மா"பின2 $சில. 2.12.072 

 ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பய7' 

வைரL' உ)�' $சில. 2.12.073 

 ந-ளிய' பலF' நய�_வி.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட2 

அைளஇ_வி.எ�.(அைக_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.074 

 ெகா- என� ெகா-M'_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைடயின2 6ைடத� $சில. 2.12.075 

 ெந�_ெப.(ெந�_ெப.) உைட� களேன 6-_ெப.(6-_ெப.) உைட� 

கழனி_ெப.(கழனி_ெப.) $சில. 2.12.076 

 வாணிக< ப!ீைக ந:- நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) காNசி $சில. 2.12.077 

 பாணி ைக�ெகா45 ,@பக� ெபா)தி2 $சில. 2.12.078 

 உ- மகி&�_வி.எ�.(மகி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ4Sேவாேன 

அவேன $சில. 2.12.079 

 நாNசி� அ' பைடL' வாE� உைற லா ,2 $சில. 2.12.080 

 K& ஒளி� தா8' யா)' ஏ�தி $சில. 2.12.081 

 விைள�_வி.எ�.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பத'_ெப.(பத'_ெப.) 

மி��_வி.எ�.(மி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வி��_ெப.(வி��_ெப.) 

பத'_ெப.(பத'_ெப.) த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.12.082 



 மைலயF' கடலF' அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) பல' ெகாண"� $சில. 

2.12.083 

 விைலய ஆக ேவ45ந"�� அளி� ஆ � $சில. 2.12.084 

 உழF_ெப.(உழF_ெப.) ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) உதF' ப) இ� 

வா&�ைக� $சில. 2.12.085 

 கிழவ2_ெப.(கிழவ2_ெப.) எ2ேபா2 கிள" ஒளி� ெச2னியி2 $சில. 2.12.086 

 இள'_ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

K!ய_ெப.எ�.(K5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைறயவ2 வ!வி2 ஓ" 

$சில. 2.12.087 

 விள � ஒளி< (த விய2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) கடFM' $சில. 

2.12.088 

 (க�விைள 6ைரL'_ெப.எ�.(6ைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேமனிய2 அGெயா5 $சில. 2.12.089 

 ெவ-ளி 6ைன�த (ணின2 ெத- ஒளி� $சில. 2.12.090 

 காழக' ெசறி�த_ெப.எ�.(ெசG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைடயின2 

கா& அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) $சில. 2.12.091 

 சா� 6ல"�_வி.எ�.(6ல"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அக2ற_ெப.எ�.(அக�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மா"பின2 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.12.092 

 ேகா
!J' ெகா!யிJ' ந:GJ' நில�திJ' $சில. 2.12.093 

 கா
!ய (வி2 கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி�ைதய2 

$சில. 2.12.094 

 க'மிய" ெசEவிைன� கல<ைப ஏ�தி $சில. 2.12.095 

 ெச'ைமயி2 வRஉ' சிற<6< 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.096 



 ம4S7 தி� மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

6ைரL'_ெப.எ�.(6ைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேமனிய2 $சில. 

2.12.097 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) நிற� காழக' 

ேச"�த_ெப.எ�.(ேச"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) உைடயின2 $சில. 2.12.098 

 ஆட@� அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அவ@ேறா5 

ெபா��தி_வி.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.099 

 பாட@� அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பல ைற 

ேபாகி $சில. 2.12.100 

 கலி ெக) #ட� பலி ெப7 (த� $சில. 2.12.101 

 தைலவ2_ெப.(தைலவ2_ெப.) எ2ேபா2-தாJ'-ேதா2றி $சில. 2.12.102 

 ேகா,ைற பிைழ�த நாளி� இ� நக" $சில. 2.12.103 

 த: ,ைற உ4ப ஓ" திற2 உ45 எ2ப $சில. 2.12.104 

 ஆ' ,ைறயாக 

அறி�தன'_வி.,.(அறி_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ'_த2.ப2.) 

ஆதலி2 $சில. 2.12.105 

 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) ,ைற ேபாவ இய�6_ெப.(இய�6_ெப.) 

அ2ேறா என $சில. 2.12.106 

 ெகா ைக �றி�த_ெப.எ�.(�றி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா@ற ந ைக 

,2 $சில. 2.12.107 

 நா� பா� (த,' பா�பா� ெபயர_�ைற.எ�.(ெபய"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 2.12.108 

 #ல ம7�' ெகா!� ேத" வ :திL' $சில. 2.12.109 

 பா� ேவ7 ெததி�த_ெப.எ�.(ெதG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா� ேவ7 

ெத�F' $சில. 2.12.110 

 [உர� �ர � உய"�த ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) சிைல உரேவா2] $சில. 2.12.111 



 கா எGஊ
!ய நா-_ெப.(நா-_ெப.) ேபா� 

கல க_�ைற.எ�.(கல �_வி.+அ+�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.12.112 

 அறேவா" ம� கி2 அழ� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) விடா $சில. 2.12.113 

 மறேவா" ேசG_ெப.(ேசG_ெப.) மய �_ஏவ.(மய �_வி.) எG ம4ட $சில. 

2.12.114 

 கறைவL' க27' கன�_ெப.(கன�_ெப.) எG ேசரா $சில. 2.12.115 

 அறைவ ஆய" அக2 ெத� 

அைட�தன_வி.,.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+ன_பட" ஒ�.) 

$சில. 2.12.116 

 மற ெவ  களி7' மட< பி! நிைரகM' $சில. 2.12.117 

 விைர பG� �திைரL' 6றமதி� ெபய"�தன $சில. 2.12.118 

 சா�த'_ெப.(சா�த'_ெப.) 

ேதாE�த_ெப.எ�.(ேதாE_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஏ� 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) $சில. 2.12.119 

 ைம� தட _ெப.அ.(தட'_ெப.) க4ணா" ைம�த"-த',ட2 $சில. 2.12.120 

 ெச<6 வாE அவி&�த_ெப.எ�.(அவி&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேத' 

ெபாதி ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) விைர $சில. 2.12.121 

 ந7மல" அவி&�த_ெப.எ�.(அவி&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா7 இ� 

,�சி� $சில. 2.12.122 

 7 மல"< பிைணய�_ெப.(பிைணய�_ெப.) 

ெசாG�த_ெப.எ�.(ெசாG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) (�க- $சில. 2.12.123 

 � �ம' எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா ைக 

,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) $சில. 2.12.124 

 ைப _ெப.அ.(ைப _ெப.அ.) கா& ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) பG�தன 

பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.12.125 

 > ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) ேச�ைக னி< பத'_ெப.(பத'_ெப.) பாரா� $சில. 

2.12.126 



 காம� க-ளா
5 அட கின" 

மய க_�ைற.எ�.(மய �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.12.127 

 திதைல_ெப.(திதைல_ெப.) அ���_ெப.(அ���_ெப.) ேத' கம& �ழலிய" 

$சில. 2.12.128 

 �தைல� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE� �7 நைட< 6த�வெரா5 $சில. 

2.12.129 

 பNசி ஆ" அமளியி� N� யி� எ5<பி $சில. 2.12.130 

 வா� நைர� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) மகளிெரா5 ேபாத $சில. 2.12.131 

 வ� வி��_ெப.(வி��_ெப.) ஓ'பி மைனயற' ,
டா< $சில. 2.12.132 

 ெப� மைன� கிழ�திய" ெப� மகி&F 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.133 

 இல � (4 மா"பி2 கணவைன 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.134 

 சில'பி2 ெவ2ற_ெப.எ�.(ெவ�_வி.+2@_இ.கா.அ_ெப.எ�.�றி.) ேசயிைழ 

ந ைக $சில. 2.12.135 

 ெகா ைக< (ச�_ெப.((ச�_ெப.) ெகா!ேதா அ27 என $சில. 2.12.136 

 ெபா � எG வானவ2 ெதா)தன" ஏ�தின" $சில. 2.12.137 

 எ4-நா2� இர
! இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) கைல 

பயி2ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.12.138 

 ப4 இய� மட�ைதய" பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக) வ :தி $சில. 2.12.139 

 த4Sைம_ெப.(த4Sைம_ெப.) ,ழவ' தா&த� த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) 

�ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) $சில. 2.12.140 

 ப4S� கிைள பயி�' ப4 யா&< பாணிெயா5 $சில. 2.12.141 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக'_ெப.) மட�ைதய" ஆ5 அர � 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.12.142 



 எ� நா
டா-ெகா� யா" மக-_ெப.(மக-_ெப.) ெகா�ேலா $சில. 2.12.143 

 இ� நா
5 இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ" இைறவைன 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.12.144 

 ேதரா ம2னைன� சில'பி2 

ெவ27_வி.எ�.(ெவ�_வி.+2@_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) 

இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) $சில. 2.12.145 

 ஊ" த: ஊ
!ய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக-_ெப.(மக-_ெப.) எ2ன $சில. 

2.12.146 

 அ�தி விழF' ஆரண ஓைதL' $சில. 2.12.147 

 ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) த: ேவ
ட8' ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) பரவ8'. 

$சில. 2.12.148 

 மைன விள��7�த8' மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) அய"த8' $சில. 2.12.149 

 வழ � �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ,ரச,' ம!�த மா நக" $சில. 2.12.150 

 காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) 

ெக5�த_ெப.எ�.(ெக5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநாெயா5 உள' 

கன27 $சில. 2.12.151 

 ஊ உைல� ��கி2 உயி"�தன- உயி"� $சில. 2.12.152 

 ம7கிைட ம7�' கவைலயி� கவ8' $சில. 2.12.153 

 இய க8' இய �'_ெப.எ�.(இய �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மய க8' மய �' $சில. 2.12.154 

 ஆ" அஞ" உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) வ :ரப�தினி,2 

$சில. 2.12.155 

 ெகா� அழ� ெவ'ைம� #" எG ெபாறாஅ- $சில. 2.12.156 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதா2றின- மராபதி-எ2. 

$சில. 2.12.157 

 மாமகM' நாமகM' மா மயிட2 ெச@7 உக�த $சில. 2.12.158 



 ேகாமகM' தா' பைட�த ெகா@ற�தா- நாம $சில. 2.12.159 

 ,திரா ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) �ைற�தா- ,2னேர 

வ�தா-_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ-_பட".ஒ�.) $சில. 2.12.160 

 மராபதி எ2J' மா. $சில. 2.12.161 

 சைடL' பிைறL' தா&�த_ெப.எ�.(தா&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) $சில. 2.13.001 

 �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) உ4 க4 தவள வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க�தி 

$சில. 2.13.002 

 கைட எயி7_ெப.(எயி7_ெப.) 

அ�'பிய_ெப.எ�.(அ�'6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பவள�ெச? வாE�தி 

$சில. 2.13.003 

 இைட நிலா விG�த_ெப.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நி�தில 

நைக�தி $சில. 2.13.004 

 இட_�ைற.எ�.(இ5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) 

இ�4ட ந:ல'_ெப.(ந:ல'_ெப.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.13.005 

 வல ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) ெபா2 நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) 

6ைரL'_ெப.எ�.(6ைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேமனிய- $சில. 

2.13.006 

 இட� ைக ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ஏ�திJ' $சில. 2.13.007 

 வல� ைக அ' �ட"� ெகா5 வா-_ெப.(வா-_ெப.) பி!�ேதா- $சில. 2.13.008 

 வல� கா� 6ைன கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) க
!J' இட� கா� $சில. 2.13.009 

 தனி� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) அர@7' தைகைமய- பனி� ைற� $சில. 

2.13.010 

 ெகா@ைக� ெகா4க2_ெப.(ெகா4க2_ெப.) �மG� 

ைறவ2_ெப.(ைறவ2_ெப.) $சில. 2.13.011 



 ெபா2ேகா
5 வர'ப2 ெபாதியி� ெபா�<ப2 $சில. 2.13.012 

 �ல ,த� கிழ�தி ஆதலி2 அலம� $சில. 2.13.013 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) �ைற�த தி� மா ப�தினி 

$சில. 2.13.014 

 அலம� தி�,க� ஆE இைழ ந ைக-த2 $சில. 2.13.015 

 ,2னிைல ஈயா- பி2னிைல� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.016 

 ேக
!சி2_ஏவ.(ேக-_வி.+இசி2_,2.ஒ�.) 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) ந ைக எ2 �ைற என 

$சில. 2.13.017 

 வா
!ய தி� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) வலவயி2 ேகா
! $சில. 2.13.018 

 யாைர ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) எ2 பி2 வ�ேவாE எ2Jைட $சில. 2.13.019 

 ஆ" அஞ" எ?வ'_ெப.(எ?வ'_ெப.) அறிதிேயா என $சில. 2.13.020 

 ஆ" அஞ" எ?வ'_ெப.(எ?வ'_ெப.) அறி�ேத2 அணி-இழாஅE $சில. 2.13.021 

 மா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) #ட� மராபதி எ2ேப2 $சில. 2.13.022 

 க
5ைர ஆ
!ேய2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) கணவ@�< $சில. 2.13.023 

 ப
ட கவ@சிேய2 ைப�ெதா! ேக
! $சில. 2.13.024 

 ெப��தைக< ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ேகளாE எ2 

ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) $சில. 2.13.025 

 வ��தி< 6ல'67 ேநாE. $சில. 2.13.026 

 ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) ஈ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) 

ேக
! எ' ேகாமக@� $சில. 2.13.027 

 ஊ&விைன வ�த�கைட $சில. 2.13.028 

 மாதராE ஈ ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ேக- உ2 கணவ@�� $சில. 2.13.029 



 த:ற வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விைன. காதி2 $சில. 

2.13.030 

 மைற நா_ெப.(நா_ெப.) ஓைச அ�ல யாவ' $சில. 2.13.031 

 மணி_ெப.(மணி_ெப.) நா_ெப.(நா_ெப.) ஓைச ேக
ட' இலேன $சில. 2.13.032 

 அ! ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைறNசா 

ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) அ�ல $சில. 2.13.033 

 �! பழி >@7' ேகாலJ' அ�ல2 $சில. 2.13.034 

 இ2J' ேக
! ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) மட�ைதய" 

$சில. 2.13.035 

 மட'_ெப.(மட'_ெப.) ெக) ேநா�கி2 மத ,க'_ெப.(,க'_ெப.) திற<645 

$சில. 2.13.036 

 இட கழி ெந�ச�_ெப.(ெந�ச'_ெப.+அ�_சாG.) இளைம 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $சில. 2.13.037 

 க�வி< பாக2 ைகயக<படாஅ $சில. 2.13.038 

 ஒ�கா_எதி".ம.ெப.எ�.(ஒ��_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ-ள�_ெப.(உ-ள'_ெப.+அ�_சாG.) 

ஓ5'_ெப.எ�.(ஓ5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.13.039 

 ஒ)�ெகா5 6ண"�த_ெப.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) வி)� �!< பிற�ேதா"�� $சில. 2.13.040 

 இ)�க' தாரா. இF' ேக
! $சில. 2.13.041 

 உதவா வா&�ைக� கீர�ைத மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 2.13.042 

 6தவ� கதவ'_ெப.(கதவ'_ெப.) 6ைட�தன2 ஒ�நா- $சில. 2.13.043 

 அைரச ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) அ�ல யாவ' $சில. 2.13.044 

 6ைர த:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) இ� என ெமாழி� $சில. 2.13.045 



 ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) இ��தி� ெச2ற:" அ?வழி $சில. 2.13.046 

 இ27 அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) காவாேதா என 

$சில. 2.13.047 

 ெசவி� K
5 ஆணியி2 6ைக அழ� ெபா�தி $சில. 2.13.048 

 ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) �5தலி2 அNசி ந5��@7 $சில. 2.13.049 

 வ�சிர� தட� ைக அமர" ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) $சில. 2.13.050 

 உ�சி< ெபா2 ,! ஒளி வைள 

உைட�த_ெப.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைக $சில. 2.13.051 

 �ைற�த ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) �ைறயா� ெகா@ற� $சில. 

2.13.052 

 இைற� �!< பிற�ேதா"�� இ)�க' இ2ைம_ெப.(இ2ைம_ெப.) $சில. 

2.13.053 

 இ2J' ேக
! ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) வாE 

ஆ�த�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) $சில. 2.13.054 

 ெப�Nேசா7 பய�த_ெப.எ�.(பய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி��_ஏவ.(தி��_வி.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட�ைக $சில. 2.13.055 

 தி� நிைலெப@ற ெப�நா--இ��ைக $சில. 2.13.056 

 அற2 அறி ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) மற ெநறி 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) $சில. 2.13.057 

 6றF_ெப.(6றF_ெப.) நிைற 6�ேகா2 கறைவ ,ைற 

ெசEேதா2_வி.அ.ெப.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+ஓ2_பட".ஒ�.) $சில. 2.13.058 

 (' 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) பழன< 6கா" நக" ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 

2.13.059 

 தா கா விைளL- ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா5-அதJ- $சில. 2.13.060 

 வலைவ< பா"<பா2 பராசர2 எ2ேபா2 $சில. 2.13.061 



 �லF ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேசர2_ெப.(ேசர2_ெப.) ெகாைட� 

திற'_ெப.(திற'_ெப.) ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

2.13.062 

 வ4 தமி& மைறேயா@� வா2_ெப.(வா2_ெப.) உைற 

ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.13.063 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேசரல2 கா4� என $சில. 2.13.064 

 கா5' நா5'_ெப.எ�.(நா5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ஊ�'_ெப.எ�.(ஊ"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேபாகி $சில. 2.13.065 

 ந:5 நிைல மலய' பி@பட� 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.13.066 

 ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) 6G ெகா-ைக இ�பிற<பாள" $சில. 2.13.067 

 ,�த:� ெச�வ� நா2மைற 

,@றி_வி.எ�.(,@7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.068 

 ஐ' ெப� ேவ-விL' ெசE ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ஓ'6' $சில. 2.13.069 

 அ7 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) ெப7 ,ைற 

வ��க $சில. 2.13.070 

 நா_ெப.(நா_ெப.) வல' ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ந4ணா" ஓ
! $சில. 2.13.071 

 பா"<பன_ெப.அ.(பா"<பன2_ெப.) வாைக 

K!_வி.எ�.(K5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஏ@6ற $சில. 2.13.072 

 ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) பதி< ெபய"ேவா2 $சில. 2.13.073 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ெத2ன2 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) மைறயவ" $சில. 2.13.074 

 த கா� எ2ப ஊேர அ?_�
.(அ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ"< $சில. 2.13.075 



 பாசிைல ெபாளிய ேபாதி ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) $சில. 2.13.076 

 த4ேட �4!ைக ெவ4�ைட கா
ட' $சில. 2.13.077 

 ப4ட� சி7 ெபாதி பாத� கா<ெபா5 $சில. 2.13.078 

 கைள�தன2 இ�<ேபா2 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ெவ4�ைட $சில. 2.13.079 

 விைள�_வி.எ�.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ,தி" ெகா@ற� 

விறேலா2 வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.13.080 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) எறி�த 

காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.13.081 

 விட"� சிைல ெபாறி�த விறேலா2 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.13.082 

 (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெபா�ைந< ெபாைறய2 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 2.13.083 

 மா�தரNேசர� ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 2.13.084 

 �ழ8' �5மிL' மழைல� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE $சில. 2.13.085 

 தள" நைட_ெப.(நைட_ெப.) ஆய�_ெப.(ஆய'_ெப.+அ�_சாG.) தம" ,த� 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.086 

 விைளயா5 சிறாஅ" எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) K&தர $சில. 2.13.087 

 �4ட< பா"<ப"ீ எ2ேனா5 ஓதி எ2 $சில. 2.13.088 

 ப4ட� சி7 ெபாதி ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபாமி2 என $சில. 2.13.089 

 சீ"�த� சிற<பி2 வா"�திக2 6த�வ2_ெப.) $சில. 2.13.090 

 ஆ� அம" ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) ெபய" 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வள"�ேதா2 $சில. 

2.13.091 



 பா� நா7 ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE< ப!ேயா" ,2ன" $சில. 2.13.092 

 தள" நா_ெப.(நா_ெப.) ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) 

மைறவிளி வழா அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) $சில. 2.13.093 

 உள' மலி உவைகேயா5 

ஒ<ப_�ைற.எ�./உ.உ�.(ஒ<6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓத $சில. 2.13.094 

 த�கிண2-த2ைன மி�ேகா2 விய� $சில. 2.13.095 

 ,�த< (^� அ�த� 6ைன கல'_ெப.(கல'_ெப.) $சில. 2.13.096 

 கடக' ேதா
ெடா5 ைகLைற ஈ� $சில. 2.13.097 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) பதி< ெபய"�தனனாக ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) கல2 

$சில. 2.13.098 

 6ைனபF' (4பF' ெபாறாஅராகி $சில. 2.13.099 

 வா"�திக2-த2ைன� கா�தன" ஓ'பி $சில. 2.13.100 

 ேகா�ெதாழி� இைளயவ" ேகா,ைற அ2றி $சில. 2.13.101 

 ப5ெபா�- ெவௗFவிய_ெப.எ�.(ெவௗF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பா"<பா2 இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) என $சில. 2.13.102 

 இ5 சிைற� ேகா
ட� இ
டனராக $சில. 2.13.103 

 வா"�திக2 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) கா"�திைக_ெப.(கா"�திைக_ெப.) 

எ2ேபா- $சில. 2.13.104 

 அல�தன- ஏ கி அ)தன- 

நில�தி�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.+இ�_இட.ேவ.) $சில. 2.13.105 

 6ல�தன- 6ர4டன- ெபா கின- அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) க45 

$சில. 2.13.106 

 ைம அ7 சிற<பி2 ஐைய ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $சில. 2.13.107 

 ெசEவிைன� கதவ'_ெப.(கதவ'_ெப.) திறவா ஆகலி2 $சில. 2.13.108 



 திறவா அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) நிைல� கதவ'_ெப.(கதவ'_ெப.) $சில. 2.13.109 

 மற ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

ேக
டன2_வி.,.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.) 

மய கி_வி.எ�.(மய �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.110 

 ெகா5 ேகா� உ45ெகா� ெகா@றைவ�� 

உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.13.111 

 இ5'ைப_ெப.(இ5'ைப_ெப.) யாவ' அறி�த:மி2 என $சில. 2.13.112 

 ஏவ� இைளயவ" காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.113 

 வா"�திக@ ெகாண"�த வாEெமாழி உைர<ப $சில. 2.13.114 

 ந:"� அ27 இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என ெந5ெமாழி 

#றி_வி.எ�.(#7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.115 

 அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) மா�களி2 ,ைற நிைல 

திG�த எ2 $சில. 2.13.116 

 இைற ,ைற பிைழ�த ெபா7�த� I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) 

கட2_ெப.(கட2_ெப.) என $சில. 2.13.117 

 தட'_ெப.(தட'_ெப.) 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) கழனி� த கா�-த2Jட2 $சில. 

2.13.118 

 மட கா விைளL- வய_" 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.119 

 கா"�திைக_ெப.(கா"�திைக_ெப.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) வா"�திக2 

,2ன" $சில. 2.13.120 

 இ� நில மட�ைத��� தி� மா"6_ெப.(மா"6_ெப.) 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) $சில. 2.13.121 

 தணியா ேவ
ைகL' சிறி தணி�தனேன $சில. 2.13.122 



 நிைல ெக) #ட� ந:- ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ம7கி2 $சில. 2.13.123 

 மைல 6ைர மாட'_ெப.(மாட'_ெப.) எ கS' ேக
ப $சில. 2.13.124 

 கைல அம" ெச�வி_ெப.(ெச�வி_ெப.) கதவ'_ெப.(கதவ'_ெப.) திற�த $சில. 

2.13.125 

 சிைற<ப5 ேகா
ட' சீமி2 யாவ' $சில. 2.13.126 

 கைற<ப5 மா�க- கைற வ :5_ெப.(வ :5_ெப.) ெசE'மி2 $சில. 2.13.127 

 இ5 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) ப5ெபா�- 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 2.13.128 

 உ@றவ"�� உ7தி ெப@றவ"�� ஆ' என $சில. 2.13.129 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ��த� அணி ,ர�_ெப.(,ர�_ெப.) 

இQஇ_வி.எ�.(இG_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.130 

 ேகா2,ைற அைற�த ெகா@ற ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 2.13.131 

 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ,ைற பிைழ�த த�திL' ேக- 

ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) $சில. 2.13.132 

 ஆ!� தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) ேப" இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) ப�க� $சில. 

2.13.133 

 அழ� ேச" �
ட� அ
டமி ஞா27 $சில. 2.13.134 

 ெவ-ளி வார� ஒ-_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) எG 

உ4ண_�ைற.எ�.(உ4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.13.135 

 உைரசா� மைரேயா5 அைர� ேக57' எJ' $சில. 2.13.136 

 உைரL' உ4ேட நிைர ெதா!ேயாேய $சில. 2.13.137 

 க! ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) 

உ5�த_ெப.எ�.(உ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கலி க 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5 $சில. 2.13.138 

 வ! ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட� ைக வ�F' �மரJ' $சில. 2.13.139 



 த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) பழன� சி க6ர�திJ' $சில. 

2.13.140 

 கா'6_ெப.(கா'6_ெப.) எ) கான� கபில6ர�திJ' $சில. 2.13.141 

 அைர� ஆ- ெச�வ� நிைர தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) 

$சில. 2.13.142 

 வ :யா� தி�வி2 வி)� �!< 

பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.13.143 

 தாய ேவ�த"-த',- பைகLற $சில. 2.13.144 

 இ�-,� காவத� இைடநில� யா கS' $சில. 2.13.145 

 ெச� ெவ� ெவ2றியி2 ெச�ேவா" இ2ைமயி2 $சில. 2.13.146 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ேவ
ைகயி2 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) கல2 �ம� $சில. 2.13.147 

 கர� உைற மா�களி2 காதலி-த2ெனா5 $சில. 2.13.148 

 சி கா வ4 6க&� சி க6ர�தி2 ஓ" $சில. 2.13.149 

 அ கா!< ப
5 அ� கல2 

பக�'_ெப.எ�.(பக"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.13.150 

 ச கம2 எ2J' வாணிக2-த2ைன $சில. 2.13.151 

 ,�ைத< பிற<பி� ைப�ெதா! கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) $சில. 2.13.152 

 ெவ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேவ�த@�� ேகா�ெதாழி� ெசEேவா2 $சில. 

2.13.153 

 பரத2 எ2J' ெபயர2_�றி.வி.,.(ெபய"_ெப._அ2_பட".ஒ�.) 

அ�_�
.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) $சில. 2.13.154 

 விரத'_ெப.(விரத'_ெப.) ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ7<பின2 ஆதலி2 $சில. 2.13.155 

 ஒ@ற2 இவ2_பதி.ெப.(இ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) என< ப@றின2 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.156 



 ெவ@றி_ெப.(ெவ@றி_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம2ன@�� கா
!� 

ெகா�Fழி $சில. 2.13.157 

 ெகாைல�கள< ப
ட ச கம2 மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 2.13.158 

 நிைல�கள' காணா-_வி.,.(கா4_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ-_பட".ஒ�.) ந:லி 

எ2ேபா- $சில. 2.13.159 

 அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) ,ைறேயா பரத"_ெப.(பரத"_ெப.) ,ைறேயா $சில. 

2.13.160 

 ஊQ" ,ைறேயா ேசGய"ீ ,ைறேயா என $சில. 2.13.161 

 ம2றிJ' ம7கிJ' 

ெச2றன-_வி.,.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ-_பட".ப2.) (சலி
5 $சில. 

2.13.162 

 எ) நா-_ெப.(நா-_ெப.) இர
! எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) ெச2றபி2 $சில. 

2.13.163 

 ெதா) நா-_ெப.(நா-_ெப.) இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என� 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.164 

 மைல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏறி ஓ" மா� வி�'6 ஏணியி� $சில. 2.13.165 

 ெகாைல� தைலமகைன� #56 நி2ேறா- $சில. 2.13.166 

 எ' உ7 யர'_ெப.(யர'_ெப.) ெசEேதா" யாவ' $சில. 2.13.167 

 த' உ7 யர'_ெப.(யர'_ெப.) இ@7 

ஆ�க_விய .வி.,.(ஆ�_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ2ேற $சில. 2.13.168 

 வி)ேவா- இ
ட வ) இ� சாப' $சில. 2.13.169 

 ப
டனி" ஆதலி2 க
5ைர ேக- ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) $சில. 2.13.170 

 உ'ைம விைன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ��தகாைல $சில. 2.13.171 

 ெச'ைமயிேலா"��� ெசE தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) உதவா $சில. 2.13.172 



 வா" ஒலி #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) மணமக2 

த2ைன $சில. 2.13.173 

 ஈ"-ஏ& நா-_ெப.(நா-_ெப.) அக� எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.174 

 வாேனா"-த க- வ!வி2 அ�லைத $சில. 2.13.175 

 ஈேனா" வ!வி� கா4ட� இ� என $சில. 2.13.176 

 மைர மா ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) மா ப�தினி=�� $சில. 2.13.177 

 விதி ,ைற ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அழ�வ :5 

ெகா4டபி2 $சில. 2.13.178 

 க�� உ7 கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) க4டபி2 அ�ல $சில. 2.13.179 

 இ��த8' இ�ேல2 நி@ற8' இல2_�றி.வி.,.(இ�_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) 

என $சில. 2.13.180 

 ெகா@றைவ வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) தக"� 

$சில. 2.13.181 

 கீ&� திைச வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) கணவெனா5 6��ேத2 $சில. 2.13.182 

 ேம� திைச வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) வறிேய2 ெபய"� என $சில. 2.13.183 

 இரF' பக8' மய கின- ைகய@7. $சில. 2.13.184 

 உரF ந:" ைவைய ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) கைர� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.13.185 

 அவல எ2னா- அவலி� இழிதலி2 $சில. 2.13.186 

 மிைசய எ2னா- மிைச ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏறலி2 $சில. 2.13.187 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வயி7 கிழி� மைல ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) 

பிள�_வி.எ�.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.13.188 



 அFணைர� கட�த_ெப.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ட" இைல 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) $சில. 2.13.189 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) �2ற'_ெப.(�2ற'_ெப.) அ! 

ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏறி $சில. 2.13.190 

 (�த_ெப.எ�.((_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ ைக< ெபா க"� கீ& ஓ" 

$சில. 2.13.191 

 த:� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ஆ
!ேய2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) 

எ27 ஏ கி. $சில. 2.13.192 

 எ) நா-_ெப.(நா-_ெப.) இர
! எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2 $சில. 2.13.193 

 ெதா) நா-_ெப.(நா-_ெப.) இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என� 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 195 $சில. 2.13.194 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ெக) ந ைக ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய" 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.195 

 வாடா மா மல" மாG_ெப.(மாG.) 

ெபE_வி.எ�.(ெபE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 2.13.196 

 அமர"�� அரச2_ெப.(அரெச2_ெப.) தம" 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 2.13.197 

 ேகாநக" பிைழ�த ேகாவல2-த2ெனா5 $சில. 2.13.198 

 வான ஊ"தி ஏறின--மாேதா $சில. 2.13.199 

 கா2 அம" 6G �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) க4ணகி-தா2-எ2. $சில. 2.13.200 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ெதாழாஅ- ெகா)ந2 ெதா)வாைள� $சில. 

2.13.201 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ெதா)' தைகைம தி4ணிதா�-ெதEவ' ஆE 

$சில. 2.13.202 



 ம4ணக மாத"�� அணி ஆய க4ணகி $சில. 2.13.203 

 வி4ணக மாத"�� வி��. $சில. 2.13.204 

 ,! ெக) ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) =வ�-M' $சில. 2.13.205 

 பைட விள � தட� ைக< பா4!ய" �ல�ேதா" $சில. 2.13.206 

 அறJ' மறJ' ஆ@ற8' அவ"-த' $சில. 2.13.207 

 பழ விற�_ெப.(விற�_ெப.) =>"< ப46_ெப.(ப46_ெப.) ேம'ப5த8' $சில. 

2.13.208 

 விழF மலி சிற<6'_ெப.(சிற<6_ெப.+உ'_சாG.) 

வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) வரF' $சில. 2.13.209 

 ஒ!யா இ2ப� அவ�ைட நா
5� $சில. 2.13.210 

 �!L' #ழி2 ெப��க,' அவ"-த' $சில. 2.13.211 

 ைவைய< ேபGயா7 வள'_ெப.(வள'_ெப.) �ர� ஊ
ட8' $சில. 2.13.212 

 ெபாEயா வான'_ெப.(வான'_ெப.) 6< 

ெபய�_ெதா.ெப.(ெபE_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ெபாழித8' $சில. 2.13.213 

 ஆரப! சா�வதி எ27 இ� வி��திL' $சில. 2.13.214 

 ேநர� ேதா27'_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வGL' 

�ரைவL' $சில. 2.13.215 

 வட ஆGய"_ெப.(ஆGய"_ெப.) பைட 

கட�_வி.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 2.13.216 

 ெத2 தமி& நா5 ஒ� � காண $சில. 2.13.217 

 6ைர த:" க@பி2 ேதவி-த2Jட2 $சில. 2.13.218 

 ெந5Nெசழியேனா5 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பGசா $சில. 2.13.219 

 ேநா�கி� கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 2.13.220 

 மைர� கா4ட' ,@றி@7. $சில. 2.13.221 



 ��வி_ெப.(��வி_ெப.) ஓ<பிL' கிளி_ெப.(கிளி_ெப.) க!�' $சில. 3.01.001 

 �2ற�� ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைவகி $சில. 

3.01.002 

 அ�வி ஆ!L' �ைன �ைட�' $சில. 3.01.003 

 அலF@7 வ�ேவ' ,2 $சில. 3.01.004 

 மைல ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) நிழலி2 $சில. 

3.01.005 

 வ-ளி_ெப.(வ-ளி_ெப.) ேபா�வ :" மன'_ெப.(மன'_ெப.) ந5 க $சில. 3.01.006 

 ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நி2ற:" $சில. 3.01.007 

 யாவிேரா என $சில. 3.01.008 

 ,னியாேத $சில. 3.01.009 

 மண மைரேயா5 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ேக5ற $சில. 3.01.010 

 வ� விைன வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ��தகாைல 

$சில. 3.01.011 

 கணவைன அ � இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�த 

$சில. 3.01.012 

 க5 விைனேய2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) எ2றா-. $சில. 3.01.013 

 எ2ற8' இைறNசி அNசி $சில. 3.01.014 

 இைண வைள� ைக எதி" #<பி $சில. 3.01.015 

 நி2ற_ெப.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ைலL- வானவ�' 

$சில. 3.01.016 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மாG_ெப.(மாG.) மல" 

ெபாழி�_வி.எ�.(ெபாழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.017 

 �2றவ�' க45 நி@ப $சில. 3.01.018 



 ெகா)நெனா5 ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேபாயினா" $சில. 3.01.019 

 இவ-_பதி.ெப.(இ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) ேபா8' 

ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) �ல�� ஓ" $சில. 3.01.020 

 இ��_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) இ�ைல ஆதலி2 

$சில. 3.01.021 

 சி7�!யேீர சி7�!யேீர $சில. 3.01.022 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ெகா-Mமி2 சி7�!யேீர $சில. 3.01.023 

 நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) கிள" அ�வி< பற'பி2 தா&வைர $சில. 3.01.024 

 ந7N_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) சிைன ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நிழ�கீ& ஓ" $சில. 3.01.025 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ெகா-Mமி2 சி7�!யேீர $சில. 3.01.026 

 ெதா4டக' ெதா5மி2 சி7பைற ெதா5மி2 $சில. 3.01.027 

 ேகா5 வாE ைவ'மி2 ெகா5 மணி_ெப.(மணி_ெப.) இய��மி2 $சில. 3.01.028 

 �றிசி_ெப.(�றிNசி_ெப.) பா5மி2 ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 6ைக எ5மி2 

$சில. 3.01.029 

 (< பலி ெசE'மி2 கா<6�கைட நி7மி2 $சில. 3.01.030 

 பரவ8' பரFமி2 விரF மல" >Fமி2 $சில. 3.01.031 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந ைக�� $சில. 3.01.032 

 ெப� மைல Nசா_எதி".ம.வி.எ�.(N�_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வள'_ெப.(வள'_ெப.) �ர�க எனேவ. $சில. 3.01.033 

 ஆ � ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) காணாE அணி-இழாE ஈ � 

இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) கா4 $சில. 3.01.034 

 அNசன< (ழி அG தார� இ2 இ!ய� $சில. 3.01.035 



 சி�ர� �4ண' ெசறிய� >E ேத' 

கம&�_வி.எ�.(கம&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.036 

 இ�திரவி�லி2 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இ)'_ஒ.�றி.(இ)'_ஒ.�றி.) எ27 $சில. 3.01.037 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ � இழிL' மைல அ�வி 

ஆ5ேம. $சில. 3.01.038 

 ஆ5ேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ஆ5ேம ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சில. 

3.01.039 

 அNச� ஓ'6 எ27 நல2_ெப.(நல2_ெப.) உ45 ந�காதா2 $சில. 3.01.040 

 மN� K& ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல அ�வி ஆ5ேம. $சில. 3.01.041 

 பிஎ@7 ஒ27' காேண'_வி.,.(கா4_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ'_த2.ப2.) 

6ல�த� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) மைல� $சில. 3.01.042 

 க� த:4!_வி.எ�.(த:45-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6< 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) 

$சில. 3.01.043 

 க� த:4!_வி.எ�.(த:45-வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6< 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) 

ம@ைறயா" $சில. 3.01.044 

 உ@7 ஆ!2 ேநா' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநN�-அ2ேற. $சில. 3.01.045 

 எ2 ஒ27' காேணா' 6ல�த� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) மைல< 

$சில. 3.01.046 

 ெபா2 ஆ! வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6< 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) $சில. 3.01.047 

 ெபா2 ஆ! வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6< 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ம@ைறயா" $சில. 3.01.048 

 ,2 ஆ!2 ேநா' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநN�-அ2ேற. $சில. 3.01.049 



 யா ஒ27' காேண'_வி.,.(கா4_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஏ'_த2.ப2.) 6ல�த� 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) மைல< $சில. 3.01.050 

 ேபா ஆ! வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6< 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) $சில. 3.01.051 

 ேபா ஆ! வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 6< 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ம@ைறயா" $சில. 3.01.052 

 மீ ஆ!2 ேநா' ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) ெநN�-அ2ேற. $சில. 3.01.053 

 உைர இனி மாதராE உ4 க4 சிவ<ப $சில. 3.01.054 

 6ைர த:" 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) �ைட� ஆ!2 ேநா' 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.055 

 உரFந:" மா ெகா2ற ேவ�-ஏ�தி $சில. 3.01.056 

 �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) ெதா5� ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) பா5க' 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) $சில. 3.01.057 

 சீ" ெக) ெச�தி8' ெச ேகா5' ெவ4�27' $சில. 3.01.058 

 ஏரக,' ந: கா_எதி".ம.வி.எ�.(ந: �_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இைறவ2 ைக ேவ�-அ2ேற $சில. 3.01.059 

 பா" இ�'_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) ெபௗவ�திJ- 6�� ப45 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 3.01.060 

 K" மா த!�த �ட" இைலய ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ேவேல. $சில. 3.01.061 

 அணி ,க க- ஓ" ஆ7' ஈ"-ஆ7 ைகL' $சில. 3.01.062 

 இைண இ2றி� தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) உைடயா2 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேவ�-அ2ேற $சில. 3.01.063 

 பிணி,க' ேம@ெகா45 அFண"_ெப.(அFண"_ெப.) ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) 

அழிL'வ4ண' $சில. 3.01.064 



 மணி_ெப.(மணி_ெப.) வி�'பி2 ேகா2 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா7 அ
ட 

ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) ேவேல. $சில. 3.01.065 

 சரவண< (' ப-ளியைற� தாEமா" அ7வ" $சில. 3.01.066 

 தி� ,ைல< பா� உ4டா2 தி�� ைக ேவ�-அ2ேற $சில. 3.01.067 

 வ� திகிG_ெப.(திகிG_ெப.) ேகா� அFண2 மா"ப' 

பிள�_வி.எ�.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.068 

 ���_ெப.(���_ெப.) ெபய"� �2ற'_ெப.(�2ற'_ெப.) ெகா2ற 

ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவேல. $சில. 3.01.069 

 இைற வைள ந�லாE இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) நைக ஆகி2ேற 

$சில. 3.01.070 

 கறி வள" த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) சில'ப2 

ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) த:"�க 

$சில. 3.01.071 

 அறியா-_வி.,.(அறி_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ_எதி".ம.+ஆ-_பட".ஒ�.) ம@7 

அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) அல" கட'ப2 எ2ேற $சில. 3.01.072 

 ெவறியாட� தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

வி�'பி_வி.எ�.(வி�'6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

எ2றா- $சில. 3.01.073 

 ஆE வைள ந�லாE இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) நைக ஆகி2ேற $சில. 

3.01.074 

 மா மைல ெவ@ப2 ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) த:"�க வ�' 

ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) $சில. 3.01.075 

 வ�' ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) 

மடவ2 அவனி2 $சில. 3.01.076 



 ���_ெப.(���_ெப.) ெபய"� �2ற'_ெப.(�2ற'_ெப.) ெகா2றா2 மடவ2. 

$சில. 3.01.077 

 ெசறி வைள� ைக ந�லாE இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) நைக ஆகி2ேற 

$சில. 3.01.078 

 ெவறி கம& ெவ@ப2 ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) த:"�க வ�' 

ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) $சில. 3.01.079 

 ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) மடவ2 அவனிJ' தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

மடவ2 $சில. 3.01.080 

 ஆ� அம" ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) 6த�வ2_ெப.) வ�' ஆயி2. $சில. 

3.01.081 

 ேந" இைழ ந�லாE நைக ஆ'-மைல 

நாட2_�றி.வி.,.(நா5_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) $சில. 3.01.082 

 மா"6_ெப.(மா"6_ெப.) த� ெவ� ேநாE_ெப.(ேநாE_ெப.) த:"�க வ�' 

ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) $சில. 3.01.083 

 த:"�க வ�' ேவல2-த2னிJ' தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) மடவ2 $சில. 

3.01.084 

 கா"� கட<ப� தா"_ெப.(தா"_ெப.) எ' கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) வ�' ஆயி2. 

$சில. 3.01.085 

 ேவலனா" வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெவறியா5' ெவ  

கள� $சில. 3.01.086 

 ந:ல< பறைவேம� ேந"-இைழ-த2ேனா5' $சில. 3.01.087 

 ஆ� அம" ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) 6த�வ2_ெப.) வ�' 

வ�தா�_நி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ�_நி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.088 

 மா� வைர ெவ@ப2 மண அணி ேவ45ேம. $சில. 3.01.089 

 கயிைல ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) மைல இைற மகைன 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) மதி Iத�_ெப.(Iத�_ெப.) $சில. 3.01.090 



 மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இய� மடவ"�_ெப.(மடவ"�_ெப.) மைலய"-த' 

மகளா" $சில. 3.01.091 

 ெசயைலய மல" 6ைர தி�வ! ெதா)ேத' $சில. 3.01.092 

 அய�-மண' ஒழி அ�- அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) 

மண'_ெப.(மண'_ெப.) எனேவ. $சில. 3.01.093 

 �ல மைல உைறத� �றவ"-த' மகளா" $சில. 3.01.094 

 நிைல உய" கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) இைண 

அ! ெதா)ேத' $சில. 3.01.095 

 பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) அறி மண'_ெப.(மண'_ெப.) 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ப5�வ" எனேவ. $சில. 3.01.096 

 �றமக- அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) எ' �லமக- 

அவெளா5' $சில. 3.01.097 

 அ7,க ஒ�வ நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) அ! இைண ெதா)ேத' $சில. 

3.01.098 

 ைறமிைச நின இ� தி�வ! ெதா5ந" $சில. 3.01.099 

 ெப7க_விய .வி.,.(ெப7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

மண'_ெப.(மண'_ெப.) வி5_ஏவ.(வி5_வி.) பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) 

மண'_ெப.(மண'_ெப.) எனேவ. $சில. 3.01.100 

 எ27 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மைற 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேக
ட�ளி $சில. 3.01.101 

 ம2ற�_ெப.(ம2ற�_ெப.) அ' க4ணி மைலநாட2 ேபாவா2 ,2 $சில. 

3.01.102 

 ெச2ேற2 அவ2-த2 தி�வ! ைகெதா) $சில. 3.01.103 

 நி2ேற2_வி.,.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) உைர�த ேக- 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

$சில. 3.01.104 



 கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) K!_வி.எ�.(K5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

உட'பி! ஏ�தி $சில. 3.01.105 

 மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ெபா�
டா� வ�வ 

இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ" $சில. 3.01.106 

 அ7,க' இ�ைல அணி மயி�_ெப.(மயி�_ெப.) இ�ைல $சில. 3.01.107 

 �றமக- இ�ைல ெசறி ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) இ�ைல $சில. 3.01.108 

 கட'_ெப.(கட'_ெப.) (4 ெதEவமாக ேநரா"_ெப.(ேநரா"_ெப.) $சில. 3.01.109 

 மடவ" ம2ற இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சி7�!ேயாேர. $சில. 3.01.110 

 எ27 ஈ � $சில. 3.01.111 

 அல" பா5 ெப@றைம யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) உைர<ப� 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.112 

 6ல" வா5 ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) 6ற ெகா5�< 

ேபான_ெப.எ�.(ேபா_வி.+2_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.01.113 

 மல" தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெவ@ப2 வைரவாJ' ேபா8' $சில. 3.01.114 

 ,ைலயினா� மா மைர ேகா- இைழ�தா- காத�_ெப.(காத�_ெப.) $சில. 

3.01.115 

 தைலவைன வாேனா" தமரா�' 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.01.116 

 பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதா) ப�தினி��� கா
!� 

ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.01.117 

 நிைல ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) பா5' யா'. $சில. 3.01.118 

 பா5க' வா வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) பா5க' $சில. 3.01.119 

 பா5க' வா வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) 

ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) பா5க' $சில. 3.01.120 



 ேகா,ைற ந: க� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) மாட� #டைல� $சில. 3.01.121 

 த: ,ைற ெசEதாைள ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) பா5க' $சில. 3.01.122 

 த: ,ைற ெசEதாைள ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) பா5 கா� $சில. 3.01.123 

 மா மைல ெவ@ப2 மண அணி ேவ45ேம. $சில. 3.01.124 

 பா5 உ@7 $சில. 3.01.125 

 ப�தினி< ெப4!"_ெப.(ெப45_ெப.+இ"_பட".ப2.) பரவி� ெதா)வா- ஓ" 

$சில. 3.01.126 

 ைப�தரF அ���_ெப.(அ���_ெப.) ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) ைப' 6ன� 

உ-ளாேள $சில. 3.01.127 

 ைப�தரF அ���_ெப.(அ���_ெப.) கணவைன வாேனா"க- $சில. 3.01.128 

 உE�� ெகா5�' உைரேயா ஒழியாேர. $சில. 3.01.129 

 வானக வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) அமர" 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.01.130 

 கான ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ேவ ைக� கீழா- ஓ" காG=ைகேய $சில. 3.01.131 

 கான ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) ேவ ைக� கீழா- கணவெனா5' $சில. 3.01.132 

 வானக வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) ம7தரேவா இ�லாேள. $சில. 3.01.133 

 ம7தரF இ�லாைள ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

நா'_பதி.ெப.(நா'_த2.ப2.) பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

3.01.134 

 ெப7கதி� அ'ம இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) 

ஊ�'_ெப.எ�.(ஊ"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ஓ" ெப@றி $சில. 3.01.135 

 ெப@றி உைடயேத ெப@றி உைடயேத $சில. 3.01.136 



 ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாத"_ெப.(மாத"_ெப.) 

கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) மண'_ெப.(மண'_ெப.) காண< $சில. 3.01.137 

 ெப@றி உைடய இ?_�
.(இ_பதி.ெப.+?_ஒ@.) ஊ". $சில. 3.01.138 

 எ27 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) $சில. 3.01.139 

 ெகா45நிைல பா! ஆ5' �ரைவைய� $சில. 3.01.140 

 க45 ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ைகவ�தா" ஆனா 

$சில. 3.01.141 

 உ45 மகி&�_வி.எ�.(மகி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆனா ைவக8' 

வாழிய"_விய .வி.,.(வா&_வி.+இய"_விய .வி.,.�றி.) $சில. 3.01.142 

 வி� எ)திய_ெப.எ�.(எ)_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இமய�ெதா5 $சில. 

3.01.143 

 ெகா�லி ஆ4ட �டவ" ேகாேவ $சில. 3.01.144 

 மாந:" ேவலி� கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) 

எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இமய� $சில. 3.02.001 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ம�ள_�ைற.எ�.(ம�-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

மைல வி� (
!ய_ெப.எ�.((
5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.002 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ேதா2ற� வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) $சில. 3.02.003 

 விள � இலவ�தி ெவ-ளி மாட�_ெப.(மாட'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 

3.02.004 

 இள ேகாேவ4மாMட2 இ��த�ளி $சில. 3.02.005 

 Nசா ,ழவி2 அ�வி 

ஒலி��'_ெப.எ�.(ஒலி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 3.02.006 

 மN� K& ேசாைல_ெப.(ேசாைல_ெப.) மைல 

கா4�வ'_வி.,.(கா4_வி.+�_இ.இ.கா.+அ'_த2.ப2.) என $சில. 3.02.007 



 ைப�_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) ஆயெமா5 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ� � ஈ4! $சில. 3.02.008 

 வNசி ,@ற'_ெப.(,@ற'_ெப.) ந: கி� ெச�ேவா2 $சில. 3.02.009 

 வள மல"< (' ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

மகளிெரா5 $சில. 3.02.010 

 விைளயா
5 வி�'பிய_ெப.எ�.(வி�'6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விற�_ெப.(விற�_ெப.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) வானவ2 $சில. 3.02.011 

 ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) காF' 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) யா@7< பர<6' $சில. 3.02.012 

 இல � ந:"� ��திL' இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மர� காF' $சில. 3.02.013 

 அர �' ப-ளிL' ஒ� �ட2 

பர<பி_வி.எ�.(பர<6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.014 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) T@7 நா@ப ேயாசைன 

விG�த_ெப.எ�.(விG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.015 

 ெப� மா� களி@7< ெபய"ேவா2 ேபா27 $சில. 3.02.016 

 ேகா க'_ெப.(ேகா க'_ெப.) ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) > � இண"� 

ெகா2ைற_ெப.(ெகா2ைற_ெப.) $சில. 3.02.017 

 நாக'_ெப.(நாக'_ெப.) திலக'_ெப.(திலக'_ெப.) ந7 _ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 

கா& ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) $சில. 3.02.018 

 உதி" (' பர<பி2 ஒ)� 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ஒளி� $சில. 3.02.019 

 மகர' ஞ`மிெறா5 வ45_ெப.(வ45_ெப.) இன'_ெப.(இன'_ெப.) 

பாட_�ைற.எ�.(பா5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.02.020 

 ெந!ேயா2 மா"பி�_ெப.(மா"6_ெப.+இ�_இட.ேவ.) ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) 

ேபா27 $சில. 3.02.021 

 ெப� மைல விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேபGயா@7 அைடகைர $சில. 3.02.022 



 இ5 மண�_ெப.(மண�_ெப.) எ�க"_ெப.(எ�க"_ெப.) 

இைய�_வி.எ�.(இைய_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒ� � இ�<ப $சில. 

3.02.023 

 �2ற� �ரைவெயா5 ெகா!�சிய" பாட8' $சில. 3.02.024 

 ெவ2றி� ெச?ேவ- ேவல2_ெப.(ேவல2_ெப.) பாணிL' $சில. 3.02.025 

 திைன� �7 வ-ைளL' 6ன� எ) விளிL' $சில. 3.02.026 

 நறF� க4 உைட�த_ெப.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�றவ"_ெப.(�றவ"_ெப.) ஓைதL' $சில. 3.02.027 

 பைற இைச அ�வி< பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக)' ஓைதL' $சில. 3.02.028 

 6லிெயா5 ெபாRஉ' 6க",க ஓைதL' $சில. 3.02.029 

 கலி ெக) மீமிைச� ேசேணா2 ஓைதL' $சில. 3.02.030 

 பய'பி� வ :& யாைன< பாக" ஓைதL' $சில. 3.02.031 

 இய � பைட அரவேமா5 யா கS' ஒலி<ப $சில. 3.02.032 

 அள�_வி.எ�.(அள_வி.+��_இ.க.+உ_வி.எ�.�றி.) கைட 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) அ� கல' �ம� $சில. 

3.02.033 

 வள'_ெப.(வள'_ெப.) தைலமய கிய வNசி ,@ற� $சில. 3.02.034 

 இைறமக2 ெச?வி யா கS' 

ெபறா_எதி".ம.வி.எ�.(ெப7_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.035 

 திைற_ெப.(திைற_ெப.) �ம� 

நி@�'_ெப.எ�.(நி�_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெத?வ" ேபால $சில. 3.02.036 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேகா5' அகிலி2 

�<ைபL' $சில. 3.02.037 

 மா2 மயி"� கவGL' மவி2 �ட கM' $சில. 3.02.038 

 ச�தன� �ைறL' சி�ர� க
!L' $சில. 3.02.039 



 அNசன� திரM' அணி அGதார,' $சில. 3.02.040 

 ஏல வ�லிL' இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) கறி வ�லிL' $சில. 3.02.041 

 #ைவ T7' ெகா) _ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) ெகா!� கவைலL' $சில. 

3.02.042 

 ெத கி2 பழJ' ேதமா  கனிL' $சில. 3.02.043 

 ைப _ெப.அ.(ைப _ெப.அ.) ெகா!< படைலL' பலவி2 பழ கM' $சில. 

3.02.044 

 ெகா)�_ெப.அ.(ெகா)'_ெப.அ.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) க,கி2 ெச)  �ைல� 

தா7' $சில. 3.02.046 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) �ைல வாைழயி2 இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) 

கனி� தா7' $சில. 3.02.047 

 ஆளியி2 அண �' அGயி2 ��ைளL' $சில. 3.02.048 

 வா-வG< பற)' மத கG� களப,' $சில. 3.02.049 

 �ர கி2 �
!L' �டா அ! உளிய,' $சில. 3.02.050 

 வைர ஆ5 வ�ைடL' மட மா2 மறிL' $சில. 3.02.051 

 காசைற� க�F' ஆ� அ7 ந�ல,' $சில. 3.02.052 

 பலீி மNைஞL' நாவியி2 பி-ைளL' $சில. 3.02.053 

 கான�ேகாழிL' ேத2_ெப.(ேத2_ெப.) ெமாழி� கி-ைளL' $சில. 3.02.054 

 மைலமிைச மா�க- தைலமிைச� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.055 

 ஏ& பிற<6 அ!ேய' வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) $சில. 3.02.056 

 கான ேவ ைக� கீ& ஓ" காGைக $சில. 3.02.057 



 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) 

இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தனி� ய" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.058 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

ேபா@ற_�ைற.எ�.(ேபா@7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ம2ெனா5' 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.059 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

ேபா@ற_�ைற.எ�.(ேபா@7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வானக' ெப@றன- $சில. 

3.02.060 

 எ� நா
டா-ெகா� யா" மக-ெகா�ேலா $சில. 3.02.061 

 நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) நா
5 யா க- நிைன<பிJ' 

அறிேய'_வி.,.(அறி_வி.+ஏ_எதி".ம.+எ'_த2.ப2.) $சில. 3.02.062 

 ப� Tறாயிர� ஆ45 

வாழிய"_விய .வி.,.(வா&_வி.+இய"_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.02.063 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) களி ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) க45 $சில. 3.02.064 

 க4 களி மய�க�� காதேலா5 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.065 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தமி& ஆசா2 சா�த2 இஃ உைர��' $சில. 3.02.066 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒளி_ெப.) ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாத"�� உ@றைத 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 3.02.067 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேவ�ேத ெச<ப� ேகளாE $சில. 

3.02.068 

 த:விைன� சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) காரணமாக $சில. 3.02.069 

 ஆE ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) அGைவ கணவ@� உ@ற' $சில. 3.02.070 

 வல' ப5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) ,2ன" $சில. 

3.02.071 



 சில'ெபா5_ெப.(சில'6_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) 

ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேசயிைழ வழ��' $சில. 

3.02.072 

 ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) 

எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேதவி ,2ன" $சில. 3.02.073 

 வNசின'_ெப.(வNசின'_ெப.) சா@றிய மா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

ப�தினி $சில. 3.02.074 

 அ' சி� ஓதி அறிக என< 

ெபய"�_வி.எ�.(ெபய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.075 

 ,திரா ,ைல,க� எ)�த_ெப.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த:யி2 $சில. 3.02.076 

 மைர =>" மா நக" �
ட' $சில. 3.02.077 

 அGமா2_ெப.(அGமா2_ெப.) 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அமளிமிைச 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.078 

 தி� வ :& மா"பி2 ெத2ன" ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) $சில. 3.02.079 

 தய �_வி.(தய �_வி.) இண"� ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ய" ெபாறாஅ2 $சில. 3.02.080 

 மய கின2ெகா� என மல" அ! வ�! $சில. 3.02.081 

 தைல�தா- ெந5ெமாழி த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ெசவி ேகளா- $சில. 3.02.082 

 கல�க' ெகா-ளா- க5� ய" ெபாறாஅ- $சில. 3.02.083 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ெச�Fழி� 

ெச�க_விய .வி.,.(ெச�_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) என $சில. 3.02.084 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) உயி"ெகா45 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) உயி" ேத!ன-ேபா� $சில. 

3.02.085 



 ெப� ேகா< ெப45' ஒ� �ட2 மாE�தன- $சில. 3.02.086 

 ெகா@ற ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) ெகா5 ேகா� த2ைம_ெப.(த2ைம_ெப.) 

$சில. 3.02.087 

 இ@7 என� கா
! இைற�� உைர<பன-ேபா� $சில. 3.02.088 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) நா
5 ஆ க4 தனிைமயி2 ெச�லா- $சில. 3.02.089 

 நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) நா
5 அகவயி2 அைட�தன- ந ைக எ27 

$சில. 3.02.090 

 ஒழிF இ2றி உைர� ஈ45 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) ஊழி $சில. 3.02.091 

 வழிவழி� சிற�க_விய .வி.,.(சிற_வி.+�க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) வல' ப5 ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) என 

$சில. 3.02.092 

 ெத2ன" ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) த:� திற'_ெப.(திற'_ெப.) ேக
ட $சில. 

3.02.093 

 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) 

வ��தின2_வி.,.(வ��_வி.+இ2_இ.கா.+அ2_பட".ஒ�.) உைர<ேபா2 

$சில. 3.02.094 

 எ'ேமார2ன ேவ�த@� உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 3.02.095 

 ெச'ைமயி2 இக�த_ெப.எ�.(இக_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா� 

ெசவி<6ல' படா,2 $சில. 3.02.096 

 உயி" பதி< ெபய"�தைம உ7க_விய .வி.,.(உ7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

ஈ � என $சில. 3.02.097 

 வ� விைன வைள�த ேகாைல ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) $சில. 3.02.098 

 ெச� உயி" நிமி"�� ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ஆ�கிய $சில. 

3.02.099 

 மைழவள' கர<பி2 வா2_ெப.(வா2_ெப.) ேப" அ�ச'_ெப.(அ�ச'_ெப.) $சில. 

3.02.100 



 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உயி" எEதி2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேப" 

அ�ச'_ெப.(அ�ச'_ெப.) $சில. 3.02.101 

 �! 6ரF45' ெகா5 ேகா� அNசி $சில. 3.02.102 

 ம2பைத 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) �!< பிற�த� $சில. 3.02.103 

 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) அ�ல ெதா)தகF இ� என $சில. 3.02.104 

 2னிய 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) ணி� 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.105 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) T� 6லவ@� ந2கன' உைர� $சில. 3.02.106 

 உயி�ட2 ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) மக--த2னிJ' $சில. 3.02.107 

 ெசயி�ட2 வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) ேசயிைழ-த2னிJ' $சில. 3.02.108 

 ந�-Iத� விய��' நல�ேதா" யா" என $சில. 3.02.109 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) உைர<ப $சில. 3.02.110 

 காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) காணா 

கழி�த_ெப.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.111 

 மாதேரா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தி� 

உ7க_விய .வி.,.(உ7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) வானக� $சில. 3.02.112 

 அ�திற' நி@க_விய .வி.,.(நி�_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) அக� நா5 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ<_�
.(இ_பதி.ெப.+<_ஒ@.) $சில. 3.02.113 

 ப�தினி� கடFைள< பரச� ேவ45' என $சில. 3.02.114 



 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைட ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

வி�'பி_வி.எ�.(வி�'6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.115 

 T� அறி 6லவைர ேநா�க_�ைற.எ�.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆ � 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) $சில. 3.02.116 

 ஒ@கா மரபி2 ெபாதியி� அ2றிL' $சில. 3.02.117 

 வி� தைல�ெகா4ட விய2 ேப" இமய�� $சில. 3.02.118 

 க� கா�ெகா-ளிJ' கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) 

ஆ�'_ெப.எ�.(ஆ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.02.119 

 க ைக< ேப" யா@றிJ' காவிG< 6னலிJ' $சில. 3.02.120 

 த கிய_ெப.எ�.(த �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ந:"<பைட தகேவா 

உைட�_வி.எ�.(உைட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) என $சில. 3.02.121 

 ெபாதியி� �2ற�� க� கா�ெகா45 $சில. 3.02.122 

 , ந:"� காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) ,2 ைற< ப5�த� $சில. 3.02.123 

 மற� தைக ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வா-_ெப.(வா-_ெப.) எ' �!< 

பிற�ேதா"�� $சில. 3.02.124 

 சிற<ெபா5 வRஉ' ெசEைகேயா அ27 $சில. 3.02.125 

 62 மயி"� சைட,! 6லரா உ5�ைக_ெப.(உ5�ைக_ெப.) $சில. 3.02.126 

 ,�T� மா"பி2 ,�த:� ெச�வ� $சில. 3.02.127 

 இ�பிற<பாளெரா5 ெப� மைல அரச2_ெப.(அரெச2_ெப.) $சில. 3.02.128 

 மடவதி2 மா4ட மா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ப�தினி� $சில. 3.02.129 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) எ)த_�ைற.எ�.(எ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ" 

க� தாரா2 எனி2 $சில. 3.02.130 

 வழி நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பயவா 

மா46_ெப.(மா46_ெப.) இ� வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) $சில. 3.02.131 

 கழி�ேதா" ஒழி�ேதா"��� கா
!ய காNசிL' $சில. 3.02.132 



 , �!< பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ,திரா� 

ெச�விைய $சில. 3.02.133 

 மதி,!�� அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மக
பா� 

காNசிL' $சில. 3.02.134 

 ெத2 திைச எ2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) வNசிெயா5 வட திைச $சில. 3.02.135 

 நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) எதி" 

ஊ2றிய_ெப.எ�.(ஊ27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந:- 

ெப� _ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) காNசிL' $சில. 3.02.136 

 நிலF� கதி" அைள�த ந:- ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) $சில. 3.02.137 

 அல" ம�தாரேமா5 ஆ � அய� மல"�த_ெப.அ.(மல"�த_ெப.அ.) $சில. 

3.02.138 

 ேவ ைகெயா5 ெதா5�த விள � விற�_ெப.(விற�_ெப.) 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 3.02.139 

 ேம'பட மைலத8' கா4�வ� ஈ � என $சில. 3.02.140 

 �ைடநிைல வNசிL' ெகா@ற வNசிL' $சில. 3.02.141 

 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மாராய' நிைலஇய வNசிL' $சில. 3.02.142 

 ெவ2ேறா" விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விய2 

ெப� வNசிL' $சில. 3.02.143 

 பி2றா� சிற<பி2 ெப�Nேசா@7 வNசிL' $சில. 3.02.144 

 �2றா� சிற<பி2 ெகா@றவ-ைளL' $சில. 3.02.145 

 வ
க" ேபாகிய வா2_ெப.(வா2_ெப.) பன� ேதா
5ட2 $சில. 3.02.146 

 6
ைக� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) 

ெபாலிய_�ைற.எ�.(ெபாலி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) K
! $சில. 3.02.147 

 (வா வNசி< ெபா2 நக"< 6ற� எ2 $சில. 3.02.148 



 வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) மைல�த வNசி K5' என $சில. 3.02.149 

 ப� யா45 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) ஈ � என $சில. 

3.02.150 

 வி�லவ2ேகாைத ேவ�த@� உைர��' $சில. 3.02.151 

 I'_திG.(I'_,2.ஒ�.) ேபா� ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) I'ெமா5 இகலி 

$சில. 3.02.152 

 ெகா க" ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கள�� ெகா5 வG� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) $சில. 3.02.153 

 பைக6ற�� த�தன" ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) 

ஆ � அைவ $சில. 3.02.154 

 திைக,க ேவழ�தி2 ெசவிஅக' 6�கன $சில. 3.02.155 

 ெகா கண" கலி க" ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) க�நாட" $சில. 3.02.156 

 ப கள" க க" ப� ேவ�க
!ய" $சில. 3.02.157 

 வட ஆGயெரா5 வ4தமி& மய�க� உ2 $சில. 3.02.158 

 கடமைல ேவ
ட' எ2 க4 6ல' பிGயா $சில. 3.02.159 

 க ைக< ேப" யா@7� க5' 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ந:�த' $சில. 3.02.160 

 எ' ேகாமகைள ஆ
!ய அ� நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 3.02.161 

 ஆGய ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐNa@7வ"�� $சில. 

3.02.162 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச� ெவ  ேகால' 

$சில. 3.02.163 

 க4 விழி�� க4ட க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) க4 #@ற' $சில. 3.02.164 

 இமி& கட�_ெப.(கட�_ெப.) ேவலிைய� தமி&நா5 ஆ�கிய $சில. 3.02.165 



 இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) க�திைன 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ஏ@பவ" $சில. 3.02.166 

 , ந:" உலகி2 ,)வ' இ�ைல $சில. 3.02.167 

 இமய மா� வைர�� எ' ேகா2 ெச�வ $சில. 3.02.168 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) எ)த_�ைற.எ�.(எ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ" 

க@ேக ஆதலி2 $சில. 3.02.169 

 வட திைச ம� கி2 ம2ன"�� எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 3.02.170 

 ெத2 தமி& ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5� ெச) வி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

6லி_ெப.(6லி_ெப.) $சில. 3.02.171 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ஏ@ற 

வைரக_விய .வி.,.(வைர_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ஈ � என $சில. 3.02.172 

 நாவ� அ' த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) ந4ணா" 

ஒ@7 ந'_பதி.ெப.(ந'_பதி.ெப.) $சில. 3.02.173 

 காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) வNசி� கைட,க' பிGயா $சில. 3.02.174 

 வ'6 அணி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) ஒ@ேற $சில. 

3.02.175 

 த' ெசவி< ப5��' தைகைமய அ2ேறா $சில. 3.02.176 

 அைற பைற எ2ேற அ)'பி� ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) உைர<ப $சில. 3.02.177 

 நிைற அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ேவ�தJ' 

ேந"� $சில. 3.02.178 

 #டா" வNசி� #
545 சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 3.02.179 

 வாடா வNசி மா நக" 6�கபி2 $சில. 3.02.180 

 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ' ேகா ம2னவ" 

ெப��தைக $சில. 3.02.181 



 ஊழிெதா7 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) கா�க என $சில. 

3.02.182 

 வி� தைல� ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) விய2 

ேப" இமய� ஓ" $சில. 3.02.183 

 க� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெபய�'_ெப.எ�.(ெபய"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ' 

காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ஆதலி2 $சில. 3.02.184 

 வட திைச ம� கி2 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

$சில. 3.02.185 

 இ5 திைற_ெப.(திைற_ெப.) ெகா5வ� எதிQ" 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.186 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) எறி�த க5' ேபா" வா"�ைதL' 

$சில. 3.02.187 

 விட"� சிைல ெபாறி�த விய2 ெப� வா"�ைதL' $சில. 3.02.188 

 ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா)மி2 ேகள :" 

ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.189 

 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ைண ற��' றெவா5 வா)மி2 $சில. 3.02.190 

 தா& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) 

தி�ேமனி $சில. 3.02.191 

 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ேசனா,க' என 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.02.192 

 இைற இக� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) எ��த� ஏ@றி $சில. 3.02.193 

 அைற பைற எ)�ததா� அணி நக" ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) எ2. $சில. 

3.02.194 

 அைற பைற எ)�தபி2 அGமா2_ெப.(அGமா2_ெப.) எ�திய $சில. 3.03.001 

 உைற ,த� க
!� இைறமக2 ஏற $சில. 3.03.002 



 ஆசா2 ெப� கணி அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) 

அைம�ச" $சில. 3.03.003 

 தாைன� தைலவ"-த'ெமா5 

�ழ:இ_வி.எ�.(�ழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.004 

 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.005 

 ,2னிய_ெப.எ�.(,2J_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைசயி2 ,ைற 

ெமாழி ேக
ப $சில. 3.03.006 

 விய' ப5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) விறேலா"�� எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

$சில. 3.03.007 

 உய"�_வி.எ�.(உய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) 

ெவ4�ைட உரேவா2 #7' $சில. 3.03.008 

 இமய� தாபத" எம��_பதி.ெப.(எ'_பதி.ெப.+��_ெகா.ேவ.) ஈ � 

உண"�திய_ெப.எ�.(உண"�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.009 

 அைமயா வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) அைரச" வாEெமாழி $சில. 3.03.010 

 ந'பா� ஒழி�வ ஆயி2_நி.எ�.(ஆ_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) ஆ � 

அஃ_பதி.ெப.(அஃ_�
.+_பட".ஒ�.) $சில. 3.03.011 

 எ'ேபா� ேவ�த"�� இக&�சிL' தRஉ' $சில. 3.03.012 

 வட திைச ம� கி2 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) த' ,!� தைல� $சில. 3.03.013 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) எ)த_�ைற.எ�.(எ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ" 

க� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ�ல $சில. 

3.03.014 

 வறி மீM'_ெப.எ�.(மீ-_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ2 வாE 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) ஆகி2_நி.எ�.(ஆ�_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.015 

 ெசறி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 6ைன�த ெச� ெவ  ேகால�< $சில. 3.03.016 



 பைக அர�_ெப.(அர�_ெப.) ந5�கா பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக) ைவ<பி2 

$சில. 3.03.017 

 �! ந5��Yஉ' ேகாேல2 ஆக என $சில. 3.03.018 

 ஆ" 6ைன ெதGய8' அல" தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவ'6' $சில. 3.03.019 

 சீ" ெக) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,!�� அணி�ேதா" அ�லா� $சில. 3.03.020 

 அNசின"�� 

அளி��'_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

அ5 ேபா" அ4ண�_ெப.(அ4ண�_ெப.) நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) $சில. 

3.03.021 

 வNசின� எதி�' ம2ன�' உளேரா $சில. 3.03.022 

 இமயவர'ப நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) இக&�ேதா" அ�ல" $சில. 3.03.023 

 அைமக நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) சின'_ெப.(சின'_ெப.) என ஆசா2 #ற 

$சில. 3.03.024 

 ஆ7 இ� மதியிJ' கா�க அ!< பயி27 $சில. 3.03.025 

 ஐ�_ெப.(ஐ�_ெப.) ேக-விL' அைம�ேதா2 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.026 

 ெவ� திற�_ெப.(திற�_ெப.) ேவ�ேத 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) $சில. 3.03.027 

 இ� நில ம� கி2 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) $சில. 3.03.028 

 தி� மல"� தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) 

ேசவ!_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.) பணிL' $சில. 3.03.029 

 ,)�த' ஈ � இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) 

,2னிய_ெப.எ�.(,2J_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திைசேம� $சில. 

3.03.030 



 எ)�சி<பாைல ஆக எ27 ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

3.03.031 

 மீளா ெவ2றி ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.032 

 வாM' �ைடL' வட திைச< ெபய"�க என $சில. 3.03.033 

 உரF ம4_ெப.(ம4_ெப.) �ம�த அரF� தைல_ெப.(தைல_ெப.) பனி<ப $சில. 

3.03.034 

 ெபா�ந" ஆ"<ெபா5 ,ர�_ெப.(,ர�_ெப.) 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஒலி<ப $சில. 3.03.035 

 இரF_ெப.(இரF_ெப.) இட ெக5�த நிைர மணி_ெப.(மணி_ெப.) விள�கி2 

$சில. 3.03.036 

 விரF� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) அ5�க�_ெப.(அ5�க'_ெப.+அ�_சாG.) 

நிரய� தாைனெயா5 $சில. 3.03.037 

 ஐ' ெப� �)F' எ4 ேப" ஆய,' $சில. 3.03.038 

 ெவ'_ெப.அ.(ெவ'_ெப.அ.) பG யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ேவ�த@� 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.039 

 க�ம விைனஞ�' கண�கிய� விைனஞ�' $சில. 3.03.040 

 த�ம விைனஞ�' த�திர விைனஞ�' $சில. 3.03.041 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) திணி ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவா2 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.03.042 

 பி4ட'_ெப.(பி4ட'_ெப.) 

உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) களி@7_ெப.(களி@7_ெப.) எ��தி2 $சில. 

3.03.043 

 மற'_ெப.(மற'_ெப.) மி� வாM' மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைடL' 

$சில. 3.03.044 

 6றநிைல� ேகா
ட< 6Gைசயி� 6��தி $சில. 3.03.045 



 6ைர த:" வNசி ேபா�ைதயி2 ெதா5<ேபா2 $சில. 3.03.046 

 அைர� விள � அைவய' ,ைறயி2 6�தர $சில. 3.03.047 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) பைட� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) அம" ேவ
5� 

கலி�த_ெப.எ�.(கலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.048 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) பைட� தைலவ"��< ெப�Nேசா7 வ�� 

$சில. 3.03.049 

 (வா வNசியி� (�த_ெப.எ�.((_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வNசி $சில. 

3.03.050 

 வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெந5�தைக_ெப.(ெந5�தைக_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,!�� 

அணி�_வி.எ�.(அணி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.051 

 ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) காவல"_ெப.(காவ�_ெப.+அ"_பட".ப2.) 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) திைற_ெப.(திைற_ெப.) பயி�' $சில. 3.03.052 

 காைல_ெப.(காைல_ெப.) ,ரச'_ெப.(,ரச'_ெப.) கைட,க� எ)த8' 

$சில. 3.03.053 

 நிலF� கதி" ,!�த ந:- இ�N_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) 

ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) $சில. 3.03.054 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெபாதி உ�வ� 

உய"�ேதா2_வி.அ.ெப.(உய"_வி.+��_இ.கா.+ஓ2_பட".ஆ4.ஒ�.) 

ேசவ!_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.) $சில. 3.03.055 

 மற'_ெப.(மற'_ெப.) ேச" வNசி மாைலெயா5 

6ைன�_வி.எ�.(6ைன_வி.+��_இ.கா.உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.056 

 இைறNசா� ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) இைறNசி வல' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.057 

 மைறேயா" ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆFதி 

ந7'_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) 6ைக $சில. 3.03.058 



 நைற ெக) மாைலயி2 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அக'_ெப.(அக'_ெப.) 

வ��த_�ைற.எ�.(வ��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.059 

 கட� களி யாைன< பிட"�தைல ஏறின2 $சில. 3.03.060 

 �ட�ேகா� �
5வ2_ெப.எ�.(�
5வ2_ெப.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) 

ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.03.061 

 ஆடகமாட� அறியி� அம"�ேதா2 $சில. 3.03.062 

 ேசட' ேகா45 சில"_ெப.(சில"_ெப.) 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.063 

 ெத4_ெப.அ.(ெத4_ெப.அ.) ந:" கர�த ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சைட� 

கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) $சில. 3.03.064 

 வ4ண� ேசவ!_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,! 

ைவ�தலி2 $சில. 3.03.065 

 ஆ � அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) வா கி அணி மணி< 6ய�� $சில. 

3.03.066 

 தா கின2 ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) தைகைமயி2 

ெச�Fழி $சில. 3.03.067 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக'_ெப.) மட�ைதய" ஆ5 அர � யா கS' $சில. 3.03.068 

 #ைடயி2 ெபாலி�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெகா@ற 

ேவ�ேத $சில. 3.03.069 

 வாைக 'ைப_ெப.('ைப_ெப.) மணி� ேதா
5< ேபா�ைதேயா5 $சில. 

3.03.070 

 ஓைட யாைனயி2 உய" ,க�_ெப.(,க'_ெப.+அ�_சாG.) ஓ க $சில. 

3.03.071 

 ெவ4�ைட ந:ழ� எ' ெவ-_ெப.எஅ.(ெவ-_ெப.அ.) வைள 

கவ"�_வி.எ�.(கவ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.072 

 க4 களிெகா-M' கா
சிைய ஆக என $சில. 3.03.073 



 மாகத< 6லவ�' ைவதாளிக�' $சில. 3.03.074 

 Kத�' ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) வல' 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வா&�த_�ைற.எ�.(வா&�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.075 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) வ :ர�' இFளி� தைலவ�' $சில. 3.03.076 

 வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) மறவ�' வா-_ெப.(வா-_ெப.) வல2 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.077 

 தானவ" த'ேம� த' பதி ந: �' $சில. 3.03.078 

 வானவ2 ேபால வNசி நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.03.079 

 த4டைல� தைலவ�' தைல� தா"� ேசைனL' $சில. 3.03.080 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) தைல< 6ணGயி2 விளி'6 K& ேபாத $சில. 

3.03.081 

 மைல ,� ெநளிய நிைல நா5 அத"பட $சில. 3.03.082 

 உலக ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ஒ� �ட2 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 3.03.083 

 ஆ8' 6ரவி_ெப.(6ரவி_ெப.) அணி� ேத"� தாைனெயா5 $சில. 3.03.084 

 ந:லகிGயி2 ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 6ற� 

இ7�_வி.எ�.(இ7_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 3.03.085 

 ஆ5 இய� யாைனL' ேத�' மாF' $சில. 3.03.086 

 ப5ீ_ெப.(ப5ீ_ெப.) ெக) மறவ�' பிறழா� கா<பி2 $சில. 3.03.087 

 பா! இ��ைக பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெவEேயா2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 

3.03.088 

 இ� நிலமட�ைத��� தி�வ! அளி� ஆ � $சில. 3.03.089 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) மா�க- அ!ய5ீ 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.090 



 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேப" அமளி 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ன" $சில. 3.03.091 

 இய � பைட அரவ� ஈ45 ஒலி இைச<ப $சில. 3.03.092 

 வி�'6 இய � ,னிவ" விய�_ெப.(விய�_ெப.) நில'_ெப.(நில'_ெப.) 

ஆM' $சில. 3.03.093 

 இ�திர_ெப.அ.(இ�திர2_ெப.) தி�வைன� கா4�' எ2ேற $சில. 3.03.094 

 அ�தர� இழி�_வி.எ�.(இழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) விள � அைவய� $சில. 3.03.095 

 மி2 ஒளி மய��'_ெப.எ�.(மய��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேமனிெயா5 ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.096 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

வண கி_வி.எ�.(வண �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நி2ேறாைன $சில. 

3.03.097 

 ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சைட வானவ2 அ�ளினி� 

விள க_�ைற.எ�.(விள �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.098 

 வNசி� ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வானவ 

ேகளாE $சில. 3.03.099 

 மலய� ஏ�' வா2_ெப.(வா2_ெப.) ேப" இமய $சில. 3.03.100 

 நிலய� ஏ�த� நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) க��ஆகலி2 $சில. 3.03.101 

 அ� மைற அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) ஆ �ள" வா&ேவா" $சில. 3.03.102 

 ெப� நில ம2ன கா�த� நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) கட2_ெப.(கட2_ெப.) 

எ27 $சில. 3.03.103 

 ஆ � அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) வா&�தி< ேபா�தத2 பி2ன" 

$சில. 3.03.104 



 வ : �ந:" ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவா2 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.03.105 

 ெகா கண� #�த�' ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) க�நாட�' $சில. 

3.03.106 

 த' �ல�� ஓதிய தைகசா� அணியின" $சில. 3.03.107 

 இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) பட< ெபாளிய ��- இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) 

�Nசி $சில. 3.03.108 

 ம�- பட< பர<பிய ஒலிய� மாைலய" $சில. 3.03.109 

 வட'_ெப.(வட'_ெப.) �ம� 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வள" 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) $சில. 3.03.110 

 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

க4 காGைகயாேரா5 $சில. 3.03.111 

 இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) �யி�_ெப.(�யி�_ெப.) ஆல இன 

வ45_ெப.(வ45_ெப.) யா&ெசய $சில. 3.03.112 

 அ�'6 அவி& ேவனி�_ெப.(ேவனி�_ெப.) வ�த 

வாரா"_வி.,.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆ"_பட".ப2.) $சில. 3.03.113 

 காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) எ2J' ேமத� சிற<பி2 $சில. 3.03.114 

 மாத"< பாணி வGெயா5 ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 3.03.115 

 ேகா� வைள மாேத ேகால' ெகா-ளாE $சில. 3.03.116 

 கால'_ெப.(கால'_ெப.) காணாE க! 

இ!�_வி.எ�.(இ!_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உரறி� $சில. 3.03.117 

 காேரா வ�த காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) 

ஏறிய_ெப.எ�.(ஏ7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.118 

 ேதேரா வ�த ெசEவிைன ,!� என $சில. 3.03.119 



 காஅ"� �ரைவெயா5 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 $சில. 3.03.120 

 ேகா� ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மாதெரா5 �டக" 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.121 

 தா&த� ேகால�� தமெரா5 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.122 

 வா-விைன ,!� மற வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) 

$சில. 3.03.123 

 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) 

எ27 ஓவ" ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.124 

 #�-ப5ேவா2 கா
!ய ,ைறைமயி2 $சில. 3.03.125 

 ஏ�தின" அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) கல2 

ந�கி_வி.எ�.(ந��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.126 

 ேவ�தின' ந5��' ேவேலா2 இ��ழி $சில. 3.03.127 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக'_ெப.) மகளி"_ெப.) ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐ'ப�தி�வ�' 

$சில. 3.03.128 

 #5 இைச� �யி8வ" இ�T@7 எ4ம�' $சில. 3.03.129 

 ெதா4^@7 அ7வைக< பாச4ட� ைற $சில. 3.03.130 

 ந4ணிய T@7வ" நைக ேவழ'ப�' $சில. 3.03.131 

 ெகா5Nசி ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேத" ஐ'பதி@7 இர
!L' $சில. 

3.03.132 

 க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) களி யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ஓ" ஐNa7' $சில. 

3.03.133 

 ஐ ஈராயிர' ெகாE உைள< 6ரவிL' $சில. 3.03.134 

 எEயா வட வள� இ� பதினாயிர' $சில. 3.03.135 



 க4ெண)�< ப5�தன ைக6ைன சகட,' $சில. 3.03.136 

 சNசய2 ,தலா� தைல�கீ5 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.137 

 கN�க ,த�வ" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐNa@7வ�' $சில. 3.03.138 

 ேசE_ெப.(ேசE_ெப.) உய" வி� ெகா!� ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) 

ேவ�ேத $சில. 3.03.139 

 வாயிேலா" என வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இைச<ப $சில. 3.03.140 

 நாடக_ெப.அ.(நாடக'_ெப.) மகளி�' நல�த� மா�கM' $சில. 3.03.141 

 #5 இைச� �8வ� க�வியாள�' $சில. 3.03.142 

 சNசய2 த2ெனா5_ெப.(த2_பதி.ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) 

வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ஈ � என $சில. 3.03.143 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) தி� விள � 

அைவய� $சில. 3.03.144 

 சNசய2 6�� தா&� பல 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.145 

 ஆைணயி2 6��த ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐ'ப�தி�வெரா5 $சில. 3.03.146 

 மா4 விைனயாளைர வைக ெபற� கா
! $சில. 3.03.147 

 ேவ@7ைம இ2றி நி2ெனா5 

கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.148 

 T@7வ" க2ன�' ேகா� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ேவ�ேத $சில. 3.03.149 

 வட திைச ம� கி2 வானவ2 ெபய"வ $சில. 3.03.150 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) எ)த_�ைற.எ�.(எ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஓ" 

க@ேகஆயி2 $சில. 3.03.151 



 ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இமய�� க� 

கா�ெகா45 $சில. 3.03.152 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ந:"� க ைக ந:"<பைட 

ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 3.03.153 

 யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) த�' 

ஆ@றல'_வி.,.(ஆ@7_வி.+அ�_எதி".ம.+அ'_த2.ப2.) எ2றன" எ27 

$சில. 3.03.154 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ந:" ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவாE 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.03.155 

 அட� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ஆ" உயி" 

உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.156 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) அ' தாைன� காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) உைர��' 

$சில. 3.03.157 

 பால�மர2 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) ம@7 

அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) $சில. 3.03.158 

 காவா நாவி2 கனகJ' விசயJ' $சில. 3.03.159 

 வி��தி2 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) த'ெமா5' 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.160 

 அ��தமி& ஆ@ற�_ெப.(ஆ@ற�_ெப.) அறி�தில" ஆ � என $சில. 3.03.161 

 #@ற� ெகா4!� ேசைன_ெப.(ேசைன_ெப.) ெச�வ $சில. 3.03.162 

 T@7வ" க2ன"��� சா@றி ஆ � $சில. 3.03.163 

 க ைக< ேப" யா7 கட�த@� ஆவன $சில. 3.03.164 

 வ க< ெப� நிைர ெசEக_விய .வி.,.(ெசE_வி.+க_விய .வி.,.) தா' என 

$சில. 3.03.165 

 சNசய2 ேபானபி2 கN�க மா�க- $சில. 3.03.166 

 எNசா நாவின" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஐNa@7வ" $சில. 3.03.167 



 ச�தி2 �<ைபL' தா& ந:" ,�' $சில. 3.03.168 

 ெத2ன" இ
ட திைறெயா5 ெகாண"� $சில. 3.03.169 

 க4ெண)�தாள" காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 

3.03.170 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) உைட ,ட க� அ' ம2னவ"�� அளி� ஆ � $சில. 

3.03.171 

 ஆ � அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ஏகிய பி2ன" $சில. 3.03.172 

 வ : �ந:" ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவா2 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.173 

 நா5 ஆ- ெச�வ" ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) வல2 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.174 

 பா! இ��ைக ந: கி< ெபய"�_வி.எ�.(ெபய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.03.175 

 க ைக< ேபGயா@7� க2னG2 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.176 

 வ க< பர<பி2 வட ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.177 

 ஆ � அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) எதி"ெகாள அ� நா5 

கழி�_வி.எ�.(கழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 3.03.178 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உ�தர' 

மQஇ_வி.எ�.(மG_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.179 

 பைக< 6ல' 6�� பாசைற_ெப.(பாசைற_ெப.) 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.03.180 

 தைக<6 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மறேவா2 

த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ,2 $சில. 3.03.181 

 உ�தர2 விசி�திர2 உ��திர2 ைபரவ2 $சில. 3.03.182 



 சி�திர2 சி க2 தJ�தர2 சிேவத2 $சில. 3.03.183 

 வட திைச ம� கி2 ம2னவ" எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 3.03.184 

 ெத2தமி& ஆ@ற�_ெப.(ஆ@ற�_ெப.) கா4�' 

யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) என $சில. 3.03.185 

 கல�த_ெப.எ�.(கல_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேக4ைமயி2 கனக 

விசய" $சில. 3.03.186 

 நில'_ெப.(நில'_ெப.) திைர� தாைனெயா5 நிக"� ேம�வர $சில. 3.03.187 

 இைர ேத" ேவ
ட� எ)�த_ெப.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

அGமா $சில. 3.03.188 

 கGமா< ெப� நிைர க45 உள' 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.189 

 பாE�த_ெப.எ�.(பாE_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ப4பி2 ப� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) $சில. 3.03.190 

 காNசி� தாைனெயா5 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) மைல<ப $சில. 3.03.191 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) கதி" வி) கிய கி�_ெப.(கி�_ெப.) ெகா!< 

ப�த" $சில. 3.03.192 

 வ!� ேதா� ெகா5' பைற வா� வைள ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வயி" $சில. 

3.03.193 

 இ!� �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ,ரச'_ெப.(,ரச'_ெப.) 

இ)'_ஒ.�றி.(இ)'_ஒ.�றி.) எ2 பா4!� $சில. 3.03.194 

 உயி"< பலி உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

உ�,� �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ,ழ�க� $சில. 3.03.195 

 மயி"� க4 ,ரசெமா5 மாதிர' அதிர $சில. 3.03.196 

 சிைல� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) ஆடவ"_ெப.(ஆடவ"_ெப.) ெச� 

ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட� ைகய" $சில. 3.03.197 

 கைற� ேதா� மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) க5� ேத" ஊ�ந" $சில. 3.03.198 



 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேகா
5 யாைனய" விைர பG� �திைரய" $சில. 

3.03.199 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) க4 ெக5�த_ெப.எ�.(ெக5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

இ' மா நில< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) க-_ெப.(க-_ெப.) $சில. 3.03.200 

 கள' ெகா- யாைன� கவி& மணி_ெப.(மணி_ெப.) நாF' $சில. 3.03.201 

 விள � ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ந�தி2 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) இைச நாF' 

$சில. 3.03.202 

 ந5 � ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ஒழி� ஆ � 

ஒ5 கி_வி.எ�.(ஒ5 �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உ-ெசறிய $சில. 

3.03.203 

 தா�' தா�' தா' இைட மய க_�ைற.எ�.(மய �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 3.03.204 

 ேதாM' தைலL' ணி� ேவறாகிய $சில. 3.03.205 

 சிைல� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) உட�_ெப.(உட�_ெப.) 

ெபாைற அ5�க�_ெப.(அ5�க'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 3.03.206 

 எறி பிண' இடறிய �ைற உட�_ெப.(உட�_ெப.) கவ�த' $சில. 3.03.207 

 பைற� க4 ேபEமக- பாணி�� ஆட_�ைற.எ�.(ஆ5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 3.03.208 

 பிண' �ம� ஒ)கிய_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நிண'ப5 ��தியி� $சில. 3.03.209 

 கண'_ெப.(கண'_ெப.) ெகா- ேபEமக- க<6 இ�� 

ஆட_�ைற.எ�.(ஆ5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.210 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ேத"� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ஆGய 

அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) $சில. 3.03.211 

 க5' பைட மா�கைள� 

ெகா27_வி.எ�.(ெகா�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கள' 

�வி�_வி.எ�.(�வி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.212 



 ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேத"� ெகா5NசிL' க5 _ெப.அ.(க5'_ெப.அ.) 

களி@7_ெப.(களி@7_ெப.) எ��த,' $சில. 3.03.213 

 வி5'_ெப.எ�.(வி5_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) பG� �திைரயி2 

ெவGI' பா&பட $சில. 3.03.214 

 எ�ைம� க5' பG ஊ"ேவா2 உயி"� ெதாைக $சில. 3.03.215 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�ைலயி2 

உ4S'_ெப.எ�.(உ4S_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) எ2ப $சில. 

3.03.216 

 ஆGய அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) அம"�கள� 

அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.217 

 Tழிலா
!ய K& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 

3.03.218 

 ேபா�ைதெயா5 ெதா5�த ப�வ� 'ைப_ெப.('ைப_ெப.) $சில. 3.03.219 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) இ�N_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) 

ேம'பட மைலய $சில. 3.03.220 

 வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) ஆ4ைமயி2 வ4தமி& இக&�த $சில. 3.03.221 

 காE ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட�ைக� கனகJ' விசயJ' $சில. 3.03.222 

 ஐ'ப�தி�வ" க5' ேதராளெரா5 $சில. 3.03.223 

 ெச �
5வ2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) சின வைல< ப5த8' $சில. 3.03.224 

 சைடயின" உைடயின" சா'ப� (�சின" $சில. 3.03.225 

 ப!ீைக< பலீி< ெப� ேநா2பாள" $சில. 3.03.226 

 பா5 பாணிய" ப� இய� ேதாளின" $சில. 3.03.227 

 ஆ5 #�த" ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எ கS' $சில. 

3.03.228 

 ஏ� வா-_ெப.(வா-_ெப.) ஒழிய_�ைற.எ�.(ஒழி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) தா' 

ைறேபாகிய $சில. 3.03.229 



 வி�ைச� ேகால� ேவ45வயி2 பட"தர $சில. 3.03.230 

 க�ைச யாைன� காவல"_ெப.(காவ�_ெப.+அ"_பட".ப2.) ந5 க $சில. 3.03.231 

 ேகா
5மா< (
! வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேகா� ஆக $சில. 3.03.232 

 ஆ- அழி வா கி அதGதிG�த $சில. 3.03.233 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) ஏ" உழவ2 மற�கள' 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.234 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) உைட ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ைக > க� >�கி 

$சில. 3.03.235 

 ,! உைட� க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) ,�ற ஏ�தி 

$சில. 3.03.236 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வயி7 

கல�கிய_ெப.எ�.(கல��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞா
6' 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) அக& $சில. 3.03.237 

 இல ைகயி� எ)�த_ெப.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சமர,' 

கட�வண2 $சில. 3.03.238 

 ேத" ஊ" ெச�F' பா! ேப" இைச $சில. 3.03.239 

 ,2 ேத"� �ரைவ_ெப.(�ரைவ_ெப.) ,த�வைன 

வா&�தி_வி.எ�.(வா&�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.03.240 

 பி2 ேத"� �ரைவ< ேபE_ெப.(ேபE_ெப.) ஆ5 பற�தைல $சில. 3.03.241 

 ,!� தைல_ெப.(தைல_ெப.) அ5<பி� பிட"� தைல� தாழி $சில. 3.03.242 

 ெதா!� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) 5<பி2 ைழஇய ஊ2_ெப.(ஊ2_ெப.) 

ேசா7 $சில. 3.03.243 

 மற< ேபE_ெப.(ேபE_ெப.) வா8வ2 வயி2_ெசா.உ�.(வயி2_ெசா.உ�.) 

அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஊ
ட_�ைற.எ�.(ஊ
5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.03.244 



 சிற<6_ெப.(சிற<6_ெப.) ஊ4 க! இன'_ெப.(இன'_ெப.) 

ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ெகா@ற� $சில. 3.03.245 

 அற�கள' ெசEேதா2_வி.அ.ெப.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+ஓ2_பட".ஒ�.) 

ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என 

$சில. 3.03.246 

 மற�கள' ,!�த வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

�
5வ2_ெப.எ�.(�
5வ2_ெப.) $சில. 3.03.247 

 வட திைச ம� கி2 மைற கா� ஓ'6ந" $சில. 3.03.248 

 தடF� த: அவியா� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ெப� 

வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) $சில. 3.03.249 

 கா@Yதாளைர ேபா@றி� காமி2 என $சில. 3.03.250 

 வி�லவ2 ேகாைதெயா5 

ெவ27_வி.எ�.(ெவ�_வி.+2@_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) விைன ,!�த $சில. 

3.03.251 

 ப� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தாைன< பைட பல ஏவி $சில. 3.03.252 

 ெபா2 ேகா
5 இமய� ெபா� அ7 ப�தினி� $சில. 3.03.253 

 க� கா� 

ெகா4டன2_வி.,.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.

) காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ஆ � எ2. $சில. 3.03.254 

 வட ேப" இமய� வா2_ெப.(வா2_ெப.) த� சிற<பி2 $சில. 3.04.001 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) ப�தினி� க� கா�ெகா4ட பி2 $சில. 3.04.002 

 சின ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ,2பி2 ெச� ெவ  ேகால�� $சில. 3.04.003 

 கனக விசய" த' கதி" ,! ஏ@றி $சில. 3.04.004 

 ெசறி கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) ெத2தமி& 

ஆ@ற�_ெப.(ஆ@ற�_ெப.) $சில. 3.04.005 



 அறியா_எதி".ம.வி.எ�.(அறி_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) மைல�த 

ஆGய ம2னைர $சில. 3.04.006 

 ெசயி"� ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ,திேயா2 ெசE 

ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெப�க $சில. 3.04.007 

 உயி"� ெதாைக உ4ட ஒ2பதி@7 இர
! எ27 $சில. 3.04.008 

 யா45' மதிL' நாM' க!ைகL' $சில. 3.04.009 

 ஈ45 ந:" ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) #
! எ4ெகாள $சில. 3.04.010 

 வ� ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) மற�கள 

ம� கி2 $சில. 3.04.011 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

உயி"� ெதாைக உ4ட $சில. 3.04.012 

 ெச �
5வ2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) சின ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

தாைனெயா5 $சில. 3.04.013 

 க ைக< ேப" யா@7� கைர அக'_ெப.(அக'_ெப.) 6�� $சில. 3.04.014 

 பா� ப5 மரபி2 ப�தினி� கடFைள $சில. 3.04.015 

 T� திற2 மா�களி2 ந:"<பைட 

ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.016 

 ம2 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேகாயி8' மணி_ெப.(மணி_ெப.) 

ம4டப கM' $சில. 3.04.017 

 ெபா2 6ைன அர க,' 6ைன (' ப�த�' $சில. 3.04.018 

 உGைம< ப-ளிL' விG (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) ேசாைலL' $சில. 3.04.019 

 தி� மல"< ெபாEைகL' வG கா4 அர க,' $சில. 3.04.020 

 ேப" இைச ம2ன"�� ஏ@பைவ பிறF' $சில. 3.04.021 



 ஆGய ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) 

அழ�ற_�ைற.எ�.(அழ�7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அைம�த_ெப.எ�.(அைம_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.04.022 

 ெத-M ந:"� க ைக� ெத2 கைர ஆ க4 $சில. 3.04.023 

 ெவ-ளிைட< பா! ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) 6�� $சில. 3.04.024 

 ந:- நில ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) 

6க�_ெப.(6க�_ெப.) அழி�_வி.எ�.(அழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

3.04.025 

 வானவ மகளிG2 வைவ_ெப.(வைவ_ெப.) K
5 அய"�ேதா" $சில. 3.04.026 

 உைலயா ெவN_ெப.அ.(ெவ'_ெப.அ.) சம'_ெப.(சம'_ெப.) 

ஊ"�_வி.எ�.(ஊ"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம" உழ�கி $சில. 3.04.027 

 தைலL' ேதாM' விைல_ெப.(விைல_ெப.) ெபற� கிட�ேதா" $சில. 3.04.028 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) விைல� கிைளL- ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அம" 

அ)வ�_ெப.(அ)வ'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 3.04.029 

 வா-_ெப.(வா-_ெப.) விைன ,!� மற�ெதா5 ,!�ேதா" $சில. 3.04.030 

 �ழி� க4 ேபEமக- �ரைவயி2 ெதா5� $சில. 3.04.031 

 வழி ம� �_ெப.(ம� �_ெப.) ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வாெளா5 ம!�ேதா" $சில. 3.04.032 

 கிைளக- த'ெமா5 கிள" (4 ஆக�_ெப.(ஆக'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 

3.04.033 

 வைளேயா" ம!ய ம!�ேதா" ைம�த" $சில. 3.04.034 

 மைல�� தைலவ�ேதா" வாெளா5 ம!ய $சில. 3.04.035 

 தைல� தா"_ெப.(தா"_ெப.) வாைக த' ,!�� அணி�ேதா" $சில. 3.04.036 

 தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேத"� ெகா5Nசிெயா5 ேதேரா" 

வ :ழ_�ைற.எ�.(வ :&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.037 



 64 ேதாE ��தியி2 

ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம�த" $சில. 3.04.038 

 மா@7 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) சிற<பி2 மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,!� 

க��_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) $சில. 3.04.039 

 #@7� க4ேணாட அG�_வி.எ�.(அG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கள' 

ெகா4டT" $சில. 3.04.040 

 நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) சிைத கவயெமா5 நிற< 64 

#"�_வி.எ�.(#"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.041 

 6ற'ெபற வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேபா" 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) மறவ"_ெப.(மறவ"_ெப.) $சில. 3.04.042 

 வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) தா' என வாைக< ெபால� 

ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) $சில. 3.04.043 

 ெப�நா- அமய'_ெப.(அமய'_ெப.) பிற�கிட� ெகா5� $சில. 3.04.044 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) ஆ" ேபா�ைத 'ைபெயா5 ,!� $சில. 3.04.045 

 பா5 ைற ,@றிய_ெப.எ�.(,@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா@ற 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.04.046 

 ஆ5 ெகா- மா"ேபா5 அர�_ெப.(அர�_ெப.) விள � இ��ைகயி2 $சில. 

3.04.047 

 மாடல மைறேயா2 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.048 

 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ' ேகா மாதவி 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 3.04.049 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) பாணி கனக விசய" த' $சில. 3.04.050 

 ,!� தைல_ெப.(தைல_ெப.) ெநG�த ,ந:" ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) 

$சில. 3.04.051 

 அ!<ப5� ஆ4ட அரேச வா&க1 என $சில. 3.04.052 



 பைக< 6ல� அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ஈ � 

அறியா_ெப.எ�.(அG_வி.+ஆ_எதி".ம.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.04.053 

 நைக� திற'_ெப.(திற'_ெப.) #றிைன நா2மைறயாள $சில. 3.04.054 

 யா ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) #றிய உைர< ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ஈ � 

என $சில. 3.04.055 

 மாடல மைறேயா2 ம2னவ@� உைர��' $சில. 3.04.056 

 கான�_ெப.(கான�_ெப.) அ' த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ைற� 

கட�_ெப.(கட�_ெப.) விைளயா
!J- $சில. 3.04.057 

 மாதவி மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) வG நவி� பாணிேயா5 $சில. 3.04.058 

 ஊட� கால� ஊ&விைன உ�� 

எழ_�ைற.எ�.(எ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.059 

 #டா <GG�_வி.எ�.(பிG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) �ல�ெகா! 

த2Jட2 $சில. 3.04.060 

 மாட =>" மைர 6�� ஆ � $சில. 3.04.061 

 இைல� தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

3.04.062 

 ெகாைல�கள< ப
ட ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) 

மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) $சில. 3.04.063 

 �டவ" ேகாேவ நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) நா5 6�� $சில. 3.04.064 

 வட திைச ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) மணி_ெப.(மணி_ெப.) ,! ஏறின-. $சில. 

3.04.065 

 இ2J' ேக
ட�- இக� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) தட� ைக $சில. 3.04.066 

 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகாேவ யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) வ�' 

காரண' $சில. 3.04.067 



 மா ,னி ெபாதியி� மைல வல' 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.068 

 �மG_ெப.(�மG_ெப.) அ' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைற ஆ! மீ-ேவ2 

$சில. 3.04.069 

 ஊ&விைன< பய2_ெப.(பய2_ெப.) ெகா� உைரசா� சிற<பி2 $சில. 3.04.070 

 வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) மைரயி� 

ெச2ேற2 $சில. 3.04.071 

 வல' ப5 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) த2ைன� 

$சில. 3.04.072 

 சில'பி2 ெவ2றன- ேசயிைழ எ2ற8' $சில. 3.04.073 

 தா_ெப.(தா_ெப.) எ� ம2ற�_ெப.(அ�_சாG.) மாதG 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.074 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) த:_ெப.(த:_ெப.) 

இல2_�றி.வி.,.(இ�_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) ேகாமக2 பிைழ�தா2 $சில. 

3.04.075 

 அைட�கல' இழ�ேத2 இைட� �ல மா�கா- $சில. 3.04.076 

 �ைடL' ேகா8' பிைழ�தேவா என $சில. 3.04.077 

 இைட இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) யாம�_ெப.(யாம'_ெப.+அ�_சாG.) எGஅக' 

6�க' $சில. 3.04.078 

 தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) த� சிற<பி2 கF�தி சீ@ற' $சில. 3.04.079 

 நிவ� ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ந:- நில 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.04.080 

 ேபா� உயி" தா க_�ைற.எ�.(தா �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெபாைறசா� 

ஆ
!_வி.எ�.(ஆ
5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.081 

 எ2ேனா5 இவ"_பதி.ெப.(இ_�
.+அ"_பட".ப2.) விைன உ��தேதா என $சில. 

3.04.082 



 உ4ணா ேநா2ேபா5 உயி" பதி< ெபய"�த' $சில. 3.04.083 

 ெபா2 ேத"� ெசழிய2 மைர மா நக"�� $சில. 3.04.084 

 உ@ற' எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) ஒழிF இ2றி 

உண"�_வி.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 3.04.085 

 எ2 பதி< ெபய"�ேத2. எ2 ய" 

ேபா@றி_வி.எ�.(ேபா@7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.086 

 ெச'பிய2 =>"� சிற�ேதா"�� உைர�க $சில. 3.04.087 

 ைம�த@� உ@ற' மட�ைத�� உ@ற' $சில. 3.04.088 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ேவ�த@� உ@ற' 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.089 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) தாைத ெகா5�_ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) ய" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.090 

 மா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தானமா வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ஈ� ஆ � $சில. 3.04.091 

 இ�திர-விகார' ஏ)ட2 6�� ஆ � $சில. 3.04.092 

 அ�தர சாGக- ஆ7 ஐ'பதி2ம" $சில. 3.04.093 

 பிற�த_ெப.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) யா�ைக< பிற<6 அற 

,ய27_வி.எ�.(,ய�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.094 

 ற�ேதா" த' ,2 றவி எEதF' $சில. 3.04.095 

 ற�ேதா2_வி.,.(ற_வி.+��_இ.கா.+ஓ2_பட".ஒ�.) 

மைனவி_ெப.(மைனவி_ெப.) மக2_ெப.(மக2_ெப.) ய" ெபாறாஅ- $சில. 

3.04.096 

 இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ய" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ெமE விடF' $சில. 

3.04.097 



 க4ணகி தாைத கடFள" ேகால� $சில. 3.04.098 

 அ4ண�_ெப.(அ4ண�_ெப.) அ' ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தவ� 

ஆசீவக",2 $சில. 3.04.099 

 64ணிய தான' 6G� அற'_ெப.(அற'_ெப.) ெகா-ளF' $சில. 3.04.100 

 தான' 6G�ேதா2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) மைன�கிழ�தி $சில. 3.04.101 

 நா-_ெப.(நா-_ெப.) விZஉ ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உயி" ந:� ெமE விடF' 

$சில. 3.04.102 

 ம@7 அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மாதவி 

மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) $சில. 3.04.103 

 ந@றாE தன��. ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) பட"ேக2 

$சில. 3.04.104 

 மணிேமகைலைய வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" உ7��' $சில. 3.04.105 

 கணிைகய"_ெப.(கணிைகய"_ெப.) ேகால' காணாெதாழிக என $சில. 3.04.106 

 ேகாைத� தாம' �ழெலா5 

கைள�_வி.எ�.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.107 

 ேபாதி� தான' 6G� அற'_ெப.(அற'_ெப.) ெகா-ளF' $சில. 3.04.108 

 எ2 வாE� ேக
டT" இற�ேதா"_வி.அ.ெப.(இற_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) 

உ4ைமயி2 $சில. 3.04.109 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ந:"� க ைக ஆட< ேபா�ேத2 $சில. 3.04.110 

 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகாேவ 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) ஈ � என $சில. 3.04.111 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) ஆ" ேபா�ைத 'ைபெயா5 ,!�த $சில. 3.04.112 

 வாடா வNசி வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ெப��தைக $சில. 3.04.113 



 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

இற�த_ெப.எ�.(இற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2 வள'_ெப.(வள'_ெப.) 

ெக) சிற<பி2 $சில. 3.04.114 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) நா5 ெசEத ஈ � உைர என $சில. 3.04.115 

 ந:5 வாழியேரா ந:- நில ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) என $சில. 3.04.116 

 மாடல மைறேயா2 ம2னவ@� உைர��' நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) 

$சில. 3.04.117 

 ைம�ன வளவ2 கி-ளிெயா5 ெபா��தா $சில. 3.04.118 

 ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ப4பின" ஒ2ப 

ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) $சில. 3.04.119 

 இளவர� ெபாறாஅ" ஏவ� 

ேகளா"_வி.,.(ேக-_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ஒ�.) $சில. 3.04.120 

 வள நா5 

அழி��'_ெப.எ�.(அழி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மா4பின" ஆதலி2 $சில. 3.04.121 

 ஒ2ப �ைடL' ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) 

ஒழி�_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) $சில. 3.04.122 

 ெபா2 6ைன திகிG_ெப.(திகிG_ெப.) ஒ�வழி< ப5�ேதாE $சில. 3.04.123 

 பைழய2 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ைழ 

பயி� ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேகா
5 $சில. 3.04.124 

 ேவ'6_ெப.(ேவ'6_ெப.) ,த� த!�த ஏ� வா-_ெப.(வா-_ெப.) வல� 

$சில. 3.04.125 

 ேபா�ைத� க4ணி< ெபாைறய ேக
ட�- $சில. 3.04.126 

 ெகா@ைகயி� இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ@றிேவ� ெசழிய2 $சில. 3.04.127 



 ெபா2 ெதாழி�_ெப.(ெதாழி�_ெப.) ெகா�ல" ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) 

ஐNa@7வ" $சில. 3.04.128 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) �ைற�த தி� மா 

ப�தினி�� $சில. 3.04.129 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பக�_ெப.(பக�_ெப.) எ�ைல_ெப.(எ�ைல_ெப.) 

உயி"< பலி ஊ
! $சில. 3.04.130 

 உைர ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ெவ7�த_ெப.எ�.(ெவ7_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைர =>" $சில. 

3.04.131 

 அைர� ெக5�_வி.எ�.(ெக5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அல' வ�' 

அ�ல�காைல $சில. 3.04.132 

 ெத2 6ல ம� கி2 த:_ெப.(த:_ெப.) த:" சிற<பி2 $சில. 3.04.133 

 ம2பைத 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ,ைற 

,த� க
!லி2 $சில. 3.04.134 

 நிைர மணி< 6ரவி_ெப.(6ரவி_ெப.) ஓ" ஏ& 

(4ட_ெப.எ�.((4_வி.+
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.04.135 

 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) தனி ஆழி� கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) ேத"மிைச� 

$சில. 3.04.136 

 காைல� ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கதி"� கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) ஏறின2 

என $சில. 3.04.137 

 மாைல� தி க-_ெப.(தி க-_ெப.) வழிேயா2 ஏறின2 $சில. 3.04.138 

 ஊழிெதா7 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) கா� $சில. 3.04.139 

 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ' ேகா 

வாழிய_விய .வி.,.(வா&_வி.+இய_விய .வி.,.�றி.) 

ெபG_ெப.(ெபG_ெப.) என $சில. 3.04.140 

 மைறேயா2 #றிய மா@ற' எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 3.04.141 



 இைறேயா2 ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � 

இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) எ�ைலL- $சில. 3.04.142 

 அக� வாE ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ" இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) வி) க 

$சில. 3.04.143 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெசல_�ைற.எ�.(ெச�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

,தி"�த_ெப.எ�.(,தி"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பட" #" 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 3.04.144 

 ெச�_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) த:< பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

திைச ,க'_ெப.(,க'_ெப.) 

விள க_�ைற.எ�.(விள �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.145 

 அ�தி� ெச�க" ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.146 

 பிைற_ெப.(பிைற_ெப.) ஏ" வ4ண'_ெப.(வ4ண'_ெப.) ெப��தைக 

ேநா�க_�ைற.எ�.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.147 

 இைறேயா2 ெச?வியி2 கணி 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர<ேபா2 $சில. 3.04.148 

 எ4 நா2�_ெப.(நா2�_ெப.) மதிய' வNசி ந: கிய $சில. 3.04.149 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) ஆ- ேவ�ேத 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.150 

 ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) கா&� க4ட' நிர� பட நிைர�த $சில. 3.04.151 

 ெகா5' பட ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) ெகா!� ேத" 

வ :திL- $சில. 3.04.152 

 �றியF' ெந!யF' �27 க4ட2ன $சில. 3.04.153 

 உைறL- ,5�க" ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) ேபாகி $சில. 

3.04.154 



 வி�தக" ைகவிைன 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைக� $சில. 

3.04.155 

 சி�திர விதான� ெச'_ெப.(ெச'_ெப.) ெபா2 ப!ீைக $சில. 3.04.156 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) இ��ைக� ேகாமக2 ஏறி $சில. 3.04.157 

 வாயிலாளG2 மாடல2 #உE $சில. 3.04.158 

 இள ேகா ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) இற�தத2 பி2ன" $சில. 3.04.159 

 வள'_ெப.(வள'_ெப.) ெக) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5 

ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ெகா@றெமா5 $சில. 3.04.160 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) த2ைம_ெப.(த2ைம_ெப.) த:_ெப.(த:_ெப.) 

இ2ேறா என $சில. 3.04.161 

 எ' ேகா ேவ�ேத வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.162 

 ம கல மைறேயா2 மாடல2 உைர��' $சில. 3.04.163 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) விள � மணி< (4 

வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) விய<ப $சில. 3.04.164 

 எயி� =27_ெப.(=27_ெப.) எறி�த இக� ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) 

ெகா@ற,' $சில. 3.04.165 

 �7 நைட< 6றவி2 ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ய" 

த:ர_�ைற.எ�.(த:"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.166 

 எறித� ப��தி2 இ5'ைப_ெப.(இ5'ைப_ெப.) 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.167 

 அG�_வி.எ�.(அG_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உட'6_ெப.(உட'6_ெப.) 

இ
டT2 அற'_ெப.(அற'_ெப.) த� ேகா8' $சில. 3.04.168 

 திG� ேவறா�' கால,' உ4டT $சில. 3.04.169 

 த:ேதா இ�ைல ெச�ல�_ெப.(ெச�ல�_ெப.) காைலL' $சில. 3.04.170 



 காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) 

6ர��'_ெப.எ�.(6ர_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) நா5 

கிழேவா@� எ27 $சில. 3.04.171 

 அ� மைற ,த�வ2_ெப.(,த�வ2_ெப.) ெசா�ல� ேக
ேட $சில. 3.04.172 

 ெப�மக2 மைறேயா2 ேபணி ஆ � அவ@� $சில. 3.04.173 

 ஆடக< ெப� நிைற ஐ ஐ�_ெப.(ஐ�_ெப.) இர
! $சில. 3.04.174 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) ஆ" ேபா�ைத ேவேலா2 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) நிைற 

$சில. 3.04.175 

 மாடல மைறேயா2 ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

எ27 அளி� ஆ � $சில. 3.04.176 

 ஆGய ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ஐ இ�பதி2மைர $சில. 3.04.177 

 சீ" ெக) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5� 

ெச�க_விய .வி.,.(ெச�_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 ஏவி $சில. 3.04.178 

 தாபத ேவட� உயி" உE� பிைழ�த $சில. 3.04.179 

 மா ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ம2ன-�மர" $சில. 

3.04.180 

 ��ளி5 தா! ம�- ப5 ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) $சில. 

3.04.181 

 அG பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஒ)கிய_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச)  

கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 $சில. 3.04.182 

 விG ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேதா
5 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) நைக 

வ" வாE $சில. 3.04.183 

 Kடக வG வைள ஆ5 அைம< பைண� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) $சில. 3.04.184 

 வள" இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) தள" இய� மி2 

இைட $சில. 3.04.185 



 பாடக� சீற! ஆGய< ேப!ேயா5 $சில. 3.04.186 

 எNசா ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) இைற ெமாழி ம7��' $சில. 3.04.187 

 கN�க ,த�வ" ஈ"-ஐNa@7வ" $சில. 3.04.188 

 அG இ� ேபா�ைத அ��தமி& ஆ@ற�_ெப.(ஆ@ற�_ெப.) $சில. 3.04.189 

 ெதGயா_எதி".ம.வி.எ�.(ெதG_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) மைல�த 

கனக விசயைர $சில. 3.04.190 

 இ� ெப� ேவ�த"��� கா
!ட ஏவி $சில. 3.04.191 

 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) யி� ெகா-ளா அளைவ யா கS' $சில. 3.04.192 

 பர'6 ந:"� க ைக< பழன< பாசைட< $சில. 3.04.193 

 பயி� இள�_ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ப� 

வ45_ெப.(வ45_ெப.) யா&ெசய $சில. 3.04.194 

 ெவயி�_ெப.(ெவயி�_ெப.) இளN_ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) 

ெச�வ2_ெப.(ெச�வ2_ெப.) விG கதி" 

பர<பி_வி.எ�.(பர<6_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.195 

 �ண திைச� �2ற�_ெப.(�2ற'_ெப.+அ�_சாG.) உய"மிைச� 

ேதா2ற_�ைற.எ�.(ேதா27_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.196 

 �ட திைச ஆM' ெகா@ற ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.04.197 

 வட திைச� 'ைப_ெப.('ைப_ெப.) வாைகெயா5 ,!� $சில. 3.04.198 

 ெத2 திைச< ெபய"�த ெவ2றி� தாைனெயா5 $சில. 3.04.199 

 நிதி N� விய�_ெப.(விய�_ெப.) நக" ந:5 நிைல நிவ� $சில. 3.04.200 

 கதி" ெசலF ஒழி�த கனக மாளிைக $சில. 3.04.201 

 ,� நிைர� ெகா!� ெதாட" ,)வ' வைளஇய $சில. 3.04.202 

 சி�திர விதான� ெசE ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) ைகவிைன $சில. 3.04.203 

 இல � ஒளி மணி_ெப.(மணி_ெப.) நிைர இைடஇைட வ��த $சில. 3.04.204 



 வில � ஒளி வயிரெமா5 ெபால� தக5 ேபாகிய $சில. 3.04.205 

 மைட அைம ெசறிவி2 வா2_ெப.(வா2_ெப.) ெபா2 க
!� $சில. 3.04.206 

 6ைட திர- தமனிய< ெபா2 கா� அமளிமிைச $சில. 3.04.207 

 இைண 6ண" எகின� இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) மயி"_ெப.(மயி"_ெப.) ெசறி�த 

$சில. 3.04.208 

 ைண அைண< ப-ளி� யி� ஆ@7<ப5� ஆ � $சில. 3.04.209 

 எறி�_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கள' 

ெகா4ட_ெப.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இய� ேத"� 

ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) $சில. 3.04.210 

 அறி�_வி.எ�.(அறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உைர 

பயி2ற_ெப.எ�.(பயி�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆய� ெசவிலிய" $சில. 

3.04.211 

 ேதா--ைண ற�த_ெப.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ய" ஈ � 

ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.04.212 

 பா
ெடா5 ெதா5� ப� யா45 

வா&�த_�ைற.எ�.(வா&�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.213 

 சி7 �7 _ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) #J' �றM' 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.214 

 ெப7க_விய .வி.,.(ெப7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ெச?வி ெப�மக2 

வ�தா2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) $சில. 3.04.215 

 ந7_ெப.அ.(ந7_ெப.அ.) மல"� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

அணி ெப7க_விய .வி.,.(ெப7_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என �றிNசி< 

பாணி $சில. 3.04.216 

 அைம விைள ேதற� மா�திய கானவ2_ெப.(கான'_ெப.+அ2_பட".ப2.) $சில. 

3.04.217 



 கவ4 வி5_ஏவ.(வி5_வி.) 6ைட[உ� காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ைகவிட $சில. 

3.04.218 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) 6ன'_ெப.(6ன'_ெப.) 

உண :இய_�ைற.எ�.(உ4_வி.+இ_இ.கா.+இய_�ைற.எ�.�றி.) 

ேவ4!_வி.எ�.(ேவ45_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.04.219 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) இய� யாைன_ெப.(யைன_ெப.) > � யி� 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.04.220 

 வாைக 'ைப_ெப.('ைப_ெப.) வட திைச� 

K!ய_ெப.எ�.(K5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.04.221 

 ேவக யாைனயி2 வழிேயா ந: �_ஏவ.(ந: �_வி.) என $சில. 3.04.222 

 திற�திற' பக"�_வி.எ�.(பக"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) இதண� $சில. 3.04.223 

 �ற�திய" பா!ய_ெப.எ�.(பா5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �றிNசி< 

பாணிL' $சில. 3.04.224 

 வட திைச ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ம2 எயி� ,��கி $சில. 3.04.225 

 கவ! வி�திய_ெப.எ�.(வி�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க)ைத ஏ" 

உழவ2 $சில. 3.04.226 

 �டவ" ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) 

வ�தா2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) நாைள $சில. 3.04.227 

 ப5 Iக' (ணாE பகேட ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) $சில. 3.04.228 

 அ!� தைள ந:��'_ெப.எ�.(ந:��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ெவ-ளணி ஆ' எJ' $சில. 3.04.229 

 ெதா5<6 ஏ" உழவ"_ெப.(உழவ"_ெப.) ஓைத< பாணிL' $சில. 3.04.230 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ஆ2 ெபா�ைந ஆ5ந" இ
ட $சில. 3.04.231 



 வ4ண,' �4ண,' 

மல�'_ெப.எ�.(மல"_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பர�_வி.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.232 

 வி4_ெப.(வி4_ெப.) உைற வி� ேபா� 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ைற $சில. 3.04.233 

 வ45_ெப.(வ45_ெப.) உண மல"�த_ெப.அ.(மல"�த_ெப.அ.) மணி� 

ேதா
5� �வைள_ெப.(�வைள_ெப.) $சில. 3.04.234 

 ,4டக� ேகாைதெயா5 ,!�த �Nசியி2 $சில. 3.04.235 

 ,��_ெப.(,��_ெப.) விG தாமைர_ெப.(தாமைர_ெப.) ,) மல" ேதாய 

$சில. 3.04.236 

 ���_ெப.(���_ெப.) அல" தாைழ� ேகா
5மிைச 

இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.237 

 வி�லவ2 வ�தா2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) விய2 ேப" 

இமய�< $சில. 3.04.238 

 ப� ஆ2 நிைர ெயா5 பட"�வி" ந:" என $சில. 3.04.239 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) ஆ2 நிைர ந:"�ைற_ெப.(ந:"�ைற_ெப.) பXஇ 

$சில. 3.04.240 

 ேகாவல"_ெப.(ேகாவல"_ெப.) 

ஊ'_ெப.எ�.(ஊ_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �ழலி2 பாணிL' 

$சில. 3.04.241 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) திைர ெபா�த ேவைல வா8க� $சில. 3.04.242 

 �45 ந:" அைடகைர� �ைவ இ�'_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) 

62ைன_ெப.(62ைன_ெப.) $சில. 3.04.243 

 வல'6G_ெப(வல'6G_ெப.) ஈ2ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நல'_ெப.(நல'_ெப.) 6G ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) $சில. 3.04.244 



 கழ � ஆ5 மகளி"_ெப.) ஓைத ஆய�_ெப.(ஆய'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 

3.04.245 

 வழ � ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) ,2ைக 

மலர_�ைற.எ�.(மல"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஏ�தி $சில. 3.04.246 

 வானவ2 வ�தா2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஆ2_பட".ஒ�.) வள" 

இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) வன ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) $சில. 3.04.247 

 ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) 

உண :இய_�ைற.எ�.(உ4_வி.+இ_இ.கா.+இய_�ைற.எ�.�றி.) 

'ைப_ெப.('ைப_ெப.) ேபா�ைதெயா5 $சில. 3.04.248 

 வNசி பா5' மடவ :" யா'_பதி.ெப.(யா'_த2.ப2.) எJ' $சில. 3.04.249 

 அ' ெசா� கிளவிய" அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) பாணிL' $சில. 3.04.250 

 ஓ"� உட2 இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகா<ெப��ேதவி $சில. 3.04.251 

 வா� வைள ெசறிய_ெப.எ�.(ெசறி_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

வல'6G_ெப(வல'6G_ெப.) வல2 எழ_�ைற.எ�.(எ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 3.04.252 

 மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) ெவ4�ைட�கீ& வாைக� ெச2னிய2 $சில. 3.04.253 

 ேவக யாைனயி2 மீமிைச< 

ெபாலி�_வி.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.04.254 

 �Nசர ஒ)ைகயி2 ேகாநக" எதி"ெகாள $சில. 3.04.255 

 வNசிL- 6��தன2 ெச �
5வ2-எ2. $சில. 3.04.256 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) மதி அ2ன தமனிய ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 

�ைட $சில. 3.05.001 

 ம4ணக' நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெசய_�ைற.எ�.(ெசE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மற வா-_ெப.(வா-_ெப.) 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.002 



 நில'_ெப.(நில'_ெப.) த� தி�வி2 ெந!ேயா2-தனா $சில. 3.05.003 

 வல' ப5 சிற<பி2 வNசி =>" $சில. 3.05.004 

 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) ெதா!� தட� ைகயி2 ஒ4_ெப.அ.(ஒ-_ெப.அ.) 

மல"< பலி >உE $சில. 3.05.005 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) திG விள�க' 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மகளி"_ெப.) $சில. 3.05.006 

 உலக ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.007 

 பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதாழ 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மல" அவி& 

மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) $சில. 3.05.008 

 ேபா�ைத� க4ணி< ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) (�_ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

ெதGய� $சில. 3.05.009 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விைன ,!�த ஏ� வா-_ெப.(வா-_ெப.) வல�த" 

$சில. 3.05.010 

 யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) ேகா5 அ)�திய 

மா"6' $சில. 3.05.011 

 ந:- ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) கிழி�த ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) 64 ஆக,' 

$சில. 3.05.012 

 எE கைண கிழி�த பக
5 எழி�_ெப.(எழி�_ெப.) அகல,' $சில. 3.05.013 

 ைவ வா-_ெப.(வா-_ெப.) கிழி�த மணி< (4 மா"ப,' $சில. 3.05.014 

 ைம'மல" உ4 க4 மட�ைதய" அட கா� $சில. 3.05.015 

 ெகா'ைம வG ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) ெவ'ைம_ெப.(ெவ'ைம_ெப.) ேவ 

உற:இ $சில. 3.05.016 



 அகி�_ெப.(அகி�_ெப.) உண விG�த அ' ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) 

#�த�_ெப.(#�த�_ெப.) $சில. 3.05.017 

 ,கி�_ெப.(,கி�_ெப.) Iைழ மதிய� ,G க�N_ெப.அ.(க�ைம_ெப.) 

சிைல� கீ& $சில. 3.05.018 

 மகர� ெகா!ேயா2 மல"� கைண ர� $சில. 3.05.019 

 சித" அG பர�த_ெப.எ�.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச)  கைட� 

_ெப.(>_ெப.) $சில. 3.05.020 

 ம��' ஆய இ'மாைல எ27 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.05.021 

 இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) கனி� வ" வாE இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நிலா 

விG<ப $சில. 3.05.022 

 க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) 

பிற)'_ெப.எ�.(பிற&_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

காம"_ெப.(காம"_ெப.) ெச?வியி2 $சில. 3.05.023 

 தி��_ஏவ.(தி��_வி.) எயி7_ெப.(எயி7_ெப.) 

அ�'பிய_ெப.எ�.(அ�'6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வி��தி2 =ர8' 

$சில. 3.05.024 

 மா�தளி" ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) மடேவா"-த'மா� $சில. 3.05.025 

 ஏ� (4 மா"பி2 இைளேயா"�� அளி� $சில. 3.05.026 

 காசைற� திலக� க� _ெப.அ.(க�ைம_ெப.) கைற 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.027 

 மா� இ� வா-_ெப.(வா-_ெப.) ,க�_ெப.(,க'_ெப.+அ�_சாG.) 

வ4ெடா5_ெப.(வ4_ெப.+ஒ5_க�.ேவ.) ��4ட $சில. 3.05.028 

 �ழ8' ேகாைதL' ேகால,' கா4மா" $சில. 3.05.029 

 நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) கா� ம4!ல' த' எதி" நி7�தி $சில. 3.05.030 



 வண" ேகா
5� சீறியா& வா �6 

தழ:இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.031 

 6ண" 6G நர'பி2 ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) ப5 ப�த" $சில. 3.05.032 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) �ரலாக வ� ,ைற< பாைலயி2 $சில. 3.05.033 

 �த' �ரலா� ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) ,ைற இய@ைகயி2 $சில. 

3.05.034 

 அ' த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) �றிசி_ெப.(�றிNசி_ெப.) அகவ� மகளிG2 $சில. 

3.05.035 

 ைம�த"�� ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வ� 

வி��_ெப.(வி��_ெப.) அய"� $சில. 3.05.036 

 ,! 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) உGN�' கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) கா� 

�
5வ2_ெப.எ�.(�
5வ2_ெப.) $சில. 3.05.037 

 �! 6ற�த� கா� தி� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) ேபால $சில. 3.05.038 

 உல�_ெப.(உல�_ெப.) ெதாழ 

ேதா2றிய_ெப.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மல" கதி" மதிய' 

$சில. 3.05.039 

 பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) 6க& =>"��� கா
! 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.05.040 

 ைம�த�' மகளி�' வழிெமாழி ேக
ப $சில. 3.05.041 

 ஐ  கைண ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) ேவ-_ெப.(ேவ-_ெப.) 

அர�_ெப.(அர�_ெப.) 

வ :@றி��த_ெப.எ�.(வ :@றி�_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.042 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) நிலா-,2றி8' வ :& (N_ெப.அ.(('_ெப.அ.) 

ேச�ைகL' $சில. 3.05.043 

 ம4ண :
5 அர க,' மல"< (' ப�த�' $சில. 3.05.044 

 ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) கா� அமளிL' விதான ேவதிைககM' $சில. 

3.05.045 



 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) கதி" மதிய'-தா2 க!ெகா-ள $சில. 3.05.046 

 ப5 திைர K&�த_ெப.எ�.(K&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

பய'_ெப.(பய'_ெப.) ெக) மா நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) $சில. 

3.05.047 

 இைட நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) 

நிைல ேம�வி2 $சில. 3.05.048 

 ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) மதி�_ெப.(மதி�_ெப.) =>" ந5 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.049 

 தமனிய மாளிைக< 6ைன மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர கி2 $சில. 3.05.050 

 வைவ_ெப.(வைவ_ெப.) ேவ4மா- ம கல மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) 

$சில. 3.05.051 

 மதி ஏ" வ4ண'_ெப.(வ4ண'_ெப.) காணிய வ�வழி $சில. 3.05.052 

 எ� வைள மகளி"_ெப.) ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விள�க' $சில. 3.05.053 

 ப�லா45 ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

பர�தன_வி.,.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப2.) ஒ�சா" 

$சில. 3.05.054 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) கைண ,ழF' வண" ேகா
5 யா)' $சில. 3.05.055 

 ப4 கனி பாட8' 

பர�தன_வி.,.(பர_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப2.) ஒ�சா" 

$சில. 3.05.056 

 மா2மத� சா�' வG ெவ4_ெப.அ.(ெவ4_ெப.அ.) சா�' $சில. 3.05.057 

 #J' �றM' 

ெகா4டன_வி.,.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ_பட".ப2.) 

ஒ�சா" $சில. 3.05.058 



 வ4ண,' �4ண,' மல"< (' பிைணய8' $சில. 3.05.059 

 ெப4_ெப.(ெப4_ெப.) அணி< ேப!ய" ஏ�தின" ஒ�சா" $சில. 3.05.060 

 (F' 6ைகL' ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விைரL'_வி.எ�.(விைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.061 

 >வி அ' ேச�ைக K&�தன ஒ�சா" $சில. 3.05.062 

 ஆ!L' ஆைடL' அணித� கல2கM' $சில. 3.05.063 

 ேச!ய" ெச�வியி2 ஏ�தின" ஒ�சா" $சில. 3.05.064 

 ஆ � அவ--த2Jட2 அணி மணி_ெப.(மணி_ெப.) அர க' $சில. 3.05.065 

 வ : �_ஏவ.(வ : �_வி.) ந:" ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவா2 ஏறி $சில. 

3.05.066 

 தி� நிைல� ேசவ!�_ெப.(ேச_ெப.அ.+அ!_ெப.+�_ஒ@.) 

சில'6_ெப.(சில'6_ெப.) வாE6ல'பF' $சில. 3.05.067 

 பGத� ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ைகயி� ப5 பைற ஆ"<பF' $சில. 3.05.068 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) க4_ெப.(க4_ெப.) ஆயிர'_ெப.(ஆயிர'_ெப.) தி�� 

�றி<6_ெப.(�றி<6_ெப.) அ�ளF' $சில. 3.05.069 

 ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சைட 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) திைச,க' அல'பF' 

$சில. 3.05.070 

 பாடக' பைதயா Kடக' ள கா $சில. 3.05.071 

 ேமகைல ஒலியா ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) 

அசியா_எதி".ம.வி.எ�.(அைச_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.072 

 வா" �ைழ ஆடா மணி��ழ� அவிழா $சில. 3.05.073 

 உைமயவ- ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) திற2 ஆக 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.074 



 இைமயவ2 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா
!� 

ேசத' $சில. 3.05.075 

 பா�-அ� நா� வைக மைறேயா" பைற["� $சில. 3.05.076 

 #�த� சா�ைகய2 ஆடலி2 

மகி&�_வி.எ�.(மகி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) $சில. 3.05.077 

 ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ� நில'_ெப.(நில'_ெப.) 

ஆ-ேவா2 $சில. 3.05.078 

 ேவ�திய� ம4டப'_ெப.(ம4டப'_ெப.) 

ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2ன" $சில. 3.05.079 

 ந:ல2 ,தலிய கN�க மா�க- $சில. 3.05.080 

 மாடல மைறேயா2-த2ெனா5' 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.081 

 வாயிலாளG2 ம2னவ@� இைச�தபி2 $சில. 3.05.082 

 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) மா�களி2 ெகா@றவ2 

ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.083 

 'ைப_ெப.('ைப_ெப.) ெவ'ேபா"� K& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேவ�ேத $சில. 

3.05.084 

 ெச'பிய2 =>"� ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 6�� 

ஆ � $சில. 3.05.085 

 வ�சிர' அவ�தி மகதெமா5 �ழ:இய $சில. 3.05.086 

 சி�திர ம4டப� இ��க ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.05.087 

 அம" அக� உைட�த ஆGய ம2னெரா5 $சில. 3.05.088 

 தமG2 ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) தைக அ! 

வண க $சில. 3.05.089 



 ந:- அம" அ)வ�_ெப.(அ)வ'_ெப.+அ�_சாG.) 

ெந5'_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேப" ஆ4ைமெயா5 $சில. 3.05.090 

 வாM' �ைடL' மற�கள� 

ஒழி�_வி.எ�.(ஒழி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.091 

 ெகா�லா� ேகால� உயி" உE�ேதாைர $சில. 3.05.092 

 ெவ� ேபா"� ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) ெவ@ற' அ27 என $சில. 3.05.093 

 தைல� ேத"� தாைன� தைலவ@� உைர�தன2 $சில. 3.05.094 

 சிைல� தா"_ெப.(தா"_ெப.) அகல�� ெச'பிய" ெப��தைக $சில. 3.05.095 

 ஆ � நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அக2றபி2 

அற�ேகா� ேவ�ேத $சில. 3.05.096 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) சீ" மைர ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) காண $சில. 

3.05.097 

 ஆGய ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) அம"�கள� 

எ5�த_ெப.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.098 

 சீ" இய� ெவ4�ைட� கா'6_ெப.(கா'6_ெப.) நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.099 

 சய�த2 வ!வி2 தைல�ேகா� ஆ � $சில. 3.05.100 

 கய� தைல_ெப.(தைல_ெப.) யாைனயி2 கவிைகயி2 கா
! $சில. 3.05.101 

 இைமய� சிமய� இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) �யிலா8வ� $சில. 3.05.102 

 உைம ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பாக� ஒ�வைன 

வண கி_வி.எ�.(வண �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.103 

 அம"�கள' அரசன ஆக ற�_வி.எ�.(ற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.05.104 

 தவ< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேகால' ெகா4டT"-த'ேம� $சில. 

3.05.105 

 ெகாதி அழ� சீ@ற' ெகா4டT2 ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) $சில. 3.05.106 



 6வ எ2றன2 ேபா" ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ெசழிய2 எ27 $சில. 3.05.107 

 ஏைன ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) இ�வ�' #றிய $சில. 3.05.108 

 ந:--ெமாழி எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) ந:ல2 #ற $சில. 3.05.109 

 தாமைர�_ெப.(தாமைர_ெப.+�_ஒ@.) ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) 

க4_ெப.(க4_ெப.) தழ� நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) ெகா-ள� $சில. 3.05.110 

 ேகாமக2 ந�த8' �ைறயா� ேக-வி $சில. 3.05.111 

 மாடல2 எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ம2னவ" 

ம2ேன $சில. 3.05.112 

 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.113 

 கறி வள" சில'பி�_ெப.(சில'6_ெப.+இ�_இட.ேவ.) 

N�'_ெப.எ�.(N�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) யாைனயி2 $சில. 

3.05.114 

 சி7 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) ெநEத�_ெப.(ெநEத�_ெப.) விய_" எறி�தபி2 

$சில. 3.05.115 

 ஆ" 6ைன ெதGய� ஒ2ப ம2னைர $சில. 3.05.116 

 ேநGவாயி� நிைல� ெச� 

ெவ27_வி.எ�.(ெவ�_வி.+2@_இ.கா.+அ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.117 

 ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) ேத"� தாைனெயா5 இ5'பி� 6ற� 

இ7�_வி.எ�.(இ7_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.118 

 ெகா5' ேபா" கட�_வி.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஓ
! $சில. 3.05.119 

 உட27 ேம�வ�த ஆGய ம2னைர $சில. 3.05.120 

 க5' 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) க ைக< ேப" யா@7 ெவ2ேறாE $சில. 3.05.121 



 ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) தா"_ெப.(தா"_ெப.) ேவE�த 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) பைட ேவ�ேத $சில. 3.05.122 

 6ைரேயா"-த'ெமா5 ெபா��த_�ைற.எ�.(ெபா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

உண"�த_ெப.எ�.(உண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.123 

 அைரச" ஏேற அைமக நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) சீ@ற' $சில. 3.05.124 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) ஆ- ேவ�ேத நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) வா&நா
க- 

$சில. 3.05.125 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) ஆ2ெபா�ைந மணலிJ' 

சிற�க_விய .வி.,.(சிற_வி.+�க_விய .வி.,.�றி.) $சில. 3.05.126 

 அக& கட�_ெப.(கட�_ெப.) ஞால'_ெப.(ஞால'_ெப.) ஆ-ேவாE 

வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) $சில. 3.05.127 

 இகழா எ2 ெசா� ேக
ட� ேவ45' $சில. 3.05.128 

 ைவய' காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) 

(4ட_ெப.எ�.((4_வி.+
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) யா45 $சில. 3.05.129 

 ஐ-ஐ� இர
! ெச2றத2பி2J' $சில. 3.05.130 

 அற�கள ேவ-வி 

ெசEயா_எதி".ம.வி.எ�.(ெசE_வி.+ஆ�_எதி".ம.+உ_வி.எ�.�றி.) யா கS' 

$சில. 3.05.131 

 மற�கள ேவ-வி ெசEேவாE ஆயிைன $சில. 3.05.132 

 ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) விைன ,!�த ஏ� வா-_ெப.(வா-_ெப.) வல� 

$சில. 3.05.133 

 ேபா�ைத� க4ணி நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) ஊ கேணா" ம� கி2 

$சில. 3.05.134 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) எறி�த 

காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.135 



 விட"_ெப.(விட"_ெப.) சிைல ெபாறி�த விறேலா2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.136 

 நா2மைறயாள2 ெசEL-_ெப.(ெசEL-_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.137 

 ேம� நிைல உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) வி5�ேதா2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.138 

 ேபா@றி_வி.எ�.(ேபா@7_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ம2 உயி" ,ைறயி2 

ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.05.139 

 #@7 வைர நி7�த ெகா@றவ2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.140 

 வ2 ெசா� யவன" வள நா5 ஆ45 $சில. 3.05.141 

 ெபா2 ப5 ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வைர 6��ேதா2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.142 

 மிக< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) தாைனேயா5 இ�N_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) 

ெச� ஓ
! $சில. 3.05.143 

 அக<பா எறி�த அ��திற� 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.144 

 உ� ெக) மரபி2 அயிைர_ெப.(அயிைர_ெப.) ம4ணி $சில. 3.05.145 

 இ� கட�_ெப.(கட�_ெப.) ந:�' ஆ!ேனா2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.146 

 ச�க< (தைர வNசிL- த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.05.147 

 ம� ெகா- ேவ-வி ேவ
டT2 

ஆயிJ'_நி.எ�.(ஆE_வி.+இ2_நி.எ�.�றி.+உ'_சாG.) $சில. 3.05.148 

 மீ�#@றாள" யாவ�' இ2ைமயி2 $சில. 3.05.149 

 யா�ைக நி�லா எ2பைத உண"�ேதாE $சில. 3.05.150 



 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) மா ஞால� வா&ேவா" ம� கி2 $சில. 3.05.151 

 ெச�வ'_ெப.(ெச�வ'_ெப.) நி�லா எ2பைத ெவ� ேபா"� $சில. 3.05.152 

 த4தமி& இக&�த ஆGய ம2னG2 $சில. 3.05.153 

 க4டைன அ�ைலேயா காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ேவ�ேத $சில. 3.05.154 

 இளைம நி�லா எ2பைத எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஈ � $சில. 3.05.155 

 உண"F_ெப.(உண"F_ெப.) உைட மா�க- உைர�க� ேவ4டா $சில. 3.05.156 

 தி� ெஞமி" அகல�� ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) ேவ�ேத $சில. 3.05.157 

 நைர ,தி" யா�ைக ந:L' க4டைன $சில. 3.05.158 

 வி4ேணா"_ெப.(வி4ேணா"_ெப.) உ�வி2 

எEதிய_ெப.எ�.(எE_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

உயி" $சில. 3.05.159 

 ம4ேணா" உ�வி2 மறி�கிJ' மறி��' $சில. 3.05.160 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) யா�ைக 

(4ட_ெப.எ�.((4_வி.+
_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம2 உயி" $சில. 3.05.161 

 மி�ேகாE வில கி2 எEதிJ' 

எE'_ெப.எ�.(எE_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.162 

 வில கி2 யா�ைக 

வில கிய_ெப.எ�.(வில �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இ2 உயி" $சில. 

3.05.163 

 கல � அஞ" நரகைர� காணிJ' 

காS'_ெப.எ�.(கா4_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.164 

 ஆ5' #�த"ேபா� ஆ" உயி" ஒ�வழி $சில. 3.05.165 

 #!ய ேகால� ஒ� � நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இயலா $சில. 3.05.166 



 ெசE விைன வழி�தாE உயி" ெச8' எ2ப $சில. 3.05.167 

 ெபாE இ� கா
சிேயா" ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) உைர ஆதலி2 $சில. 

3.05.168 

 எ) ,! மா"ப ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ஏ�திய_ெப.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) திகிG_ெப.(திகிG_ெப.) $சில. 

3.05.169 

 வழிவழி� சிற�க_விய .வி.,.(சிற_வி.+�க_விய .வி.,.�றி.) வய 

வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேவ�ேத $சில. 3.05.170 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) பGசிேல2 அ�ேல2 

யாJ' $சில. 3.05.171 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேப" யா�ைக 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

உயி" $சில. 3.05.172 

 மல" தைல_ெப.(தைல_ெப.) உலக�_ெப.(உலக'_ெப.+அ�_சாG.) உயி" 

ேபா� ெபா ெநறி $சில. 3.05.173 

 6ல வைர இற�ேதாE ேபா�த� ெபாேறஎ2 $சில. 3.05.174 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) 

ேபா@7'_ெப.எ�.(ேபா@7_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) வழி நின�� 

அளி��'_வி.எ�.(அளி_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 3.05.175 

 நா2மைற ம� கி2 ேவ-வி< பா"<பா2 $சில. 3.05.176 

 அ� மைற ம� கி2 அரச"�� 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.05.177 

 ெப� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ேவ-வி ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெசE_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) ேவ45' $சில. 3.05.178 

 நாைள� 

ெசE�வ'_வி.,.(ெசE_வி.+�_ெபா�.உ�.+?_இ.இ.கா.+அ'_த2.ப2.) 

அற'_ெப.(அற'_ெப.) எனி2 இ2ேற $சில. 3.05.179 



 ேக-வி ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உயி" ந: கிJ' ந: �' $சில. 3.05.180 

 இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) என வைர� வா) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

உண"�ேதா"_வி.அ.ெப.(உண"_வி.+��_இ.கா.+ஓ"_பட".ப2.) $சில. 3.05.181 

 ,ந:" உலகி2 ,)வ' இ�ைல $சில. 3.05.182 

 ேவ-வி� கிழ�தி இவெளா5' 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.183 

 தா& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) அ! 

ேபா@ற_�ைற.எ�.(ேபா@7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.05.184 

 ஊழிேயா5 ஊழி_ெப.(ஊழி_ெப.) உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) கா� $சில. 3.05.185 

 ந:5 வாழியேரா ெந5�தைக_ெப.(ெந5�தைக_ெப.) எ27 $சில. 3.05.186 

 மைறேயா2 மைற நா_ெப.(நா_ெப.) 

உ)_வி.எ�.(உ)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) வா2_ெப.(வா2_ெப.) 

ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) $சில. 3.05.187 

 இைறேயா2 ெசவி ெச7 ஆக வி�தலி2 $சில. 3.05.188 

 வி�திய_ெப.எ�.(வி�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) பத'_ெப.(பத'_ெப.) 

விைள�_வி.எ�.(விைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) பத'_ெப.(பத'_ெப.) 

மி��_வி.எ�.(மி�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.189 

 E�த�_ெதா.ெப.(E_வி.+�த�_ெதா.ெப.�றி.) ேவ
ைகயி2 K& 

கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.05.190 

 நா2மைற மரபி2 நய'_ெப.(நய'_ெப.) ெதG நாவி2 $சில. 3.05.191 

 ேக-வி ,!�த ேவ-வி மா�கைள $சில. 3.05.192 

 மாடல மைறேயா2 ெசா�லிய_ெப.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

,ைறைமயி2 $சில. 3.05.193 

 ேவ-வி� சா�தியி2 விழா� ெகாள ஏவி $சில. 3.05.194 



 ஆGய அரசைர அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) சிைற 

ந:�கி_வி.எ�.(ந:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.195 

 ேப" இைச வNசி =>"< 6ற� $சில. 3.05.196 

 தா& ந:" ேவலி� த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) மல"< (' 

ெபாழி�_ெப.(ெபாழி�_ெப.) $சில. 3.05.197 

 ேவளாவி�ேகா மாளிைக கா
! $சில. 3.05.198 

 ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) ெப� ேவ-வி ,!�தத2 பி2 நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$சில. 3.05.199 

 த' ெப� ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) நக"� சா"வ' 

ெசா�லி_வி.எ�.(ெசா�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ' $சில. 3.05.200 

 ம2னவ"�� ஏ@பன ெசEக_விய .வி.,.(ெசE_வி.+க_விய .வி.,.) 

ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) என $சில. 3.05.201 

 வி�லவ2-ேகாைதைய வி�<6ட2 ஏவி $சில. 3.05.202 

 சிைறேயா" ேகா
ட' சீமி2 யா கS' $சில. 3.05.203 

 கைற ெக) நா5 கைறவி5 ெசE'' என $சில. 3.05.204 

 அ)'பி� ேவெளா5 ஆய�கண�கைர $சில. 3.05.205 

 ,ழ �_ஏவ.(,ழ �_வி.) ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) =>" ஏவி $சில. 3.05.206 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) திற�_ெப.(திற�_ெப.) அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) 

,ைற ெசயி2 அ�ல $சில. 3.05.207 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ெபய"< ெப4!"��� க@6� சிறவா என $சில. 

3.05.208 

 ப4ைடேயா" உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தமி& ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) உைர $சில. 3.05.209 

 பா" ெதா)_வி.எ�.(ெதா)_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ�' ப�தினி 

ஆதலி2 $சில. 3.05.210 



 ஆ" 6ைன ெச2னி_ெப.(ெச2னி_ெப.) அரச@� அளி� $சில. 3.05.211 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) வைளய உயி" வாழாைம $சில. 3.05.212 

 ெத2 6ல' காவ�_ெப.(காவ�_ெப.) ம2னவ@� அளி� $சில. 3.05.213 

 வNசின'_ெப.(வNசின'_ெப.) வாE�தபி2 அ�லைத யாவ' $சில. 3.05.214 

 ெவNசின' விளியா" ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) எ2பைத $சில. 3.05.215 

 வடதிைச ம� கி2 ம2னவ" அறிய_�ைற.எ�.(அறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

$சில. 3.05.216 

 �டதிைச வா)' ெகா@றவ@� அளி� $சில. 3.05.217 

 மைர =>" மா நக" ேக5ற $சில. 3.05.218 

 ெகாதி அழ� சீ@ற' ெகா ைகயி2 விைள� $சில. 3.05.219 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா5 

அைண�_வி.எ�.(அைண_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) நளி" சிைன 

ேவ ைக< $சில. 3.05.220 

 ெபா2 அணி 6_ெப.அ.(6_ெப.அ.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந ைகைய $சில. 

3.05.221 

 அற�கள� அ�தண"_ெப.(அ�தண"_ெப.) ஆசா2 ெப� கணி $சில. 3.05.222 

 சிற<6ைட� க'மிய"-த'ெமா5' 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.05.223 

 ேமேலா" விைழL' T� ெநறி மா�க- $சில. 3.05.224 

 பா� ெபற_�ைற.எ�.(ெப7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) வ��த ப�தினி� 

ேகா
ட� $சில. 3.05.225 

 இைமயவ" உைறL'_ெப.எ�.(உைற_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இைமய� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர� $சில. 3.05.226 

 சிைமய� ெச2னி� ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) பரசி $சில. 3.05.227 



 ைகவிைன ,@றிய_ெப.எ�.(,@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெதEவ< 

ப!ம� $சில. 3.05.228 

 வி�தக" இய@றிய_ெப.எ�.(இய@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விள கிய_ெப.எ�.(விள �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேகால� $சில. 

3.05.229 

 ,@றிைழ ந2_ெப.அ.(ந�_ெப.அ.) கல'_ெப.(கல'_ெப.) ,)வ' (
! 

$சில. 3.05.230 

 (< பலி ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) கா<6� கைட 

நி7�தி $சில. 3.05.231 

 ேவ-விL' விழாF' நா-ெதா7' வ�� $சில. 3.05.232 

 கடF--ம கல' ெசEக_விய .வி.,.(ெசE_வி.+க_விய .வி.,.) என 

ஏவின2 $சில. 3.05.233 

 வடதிைச வண�கிய ம2னவ" ஏ7-எ2. $சில. 3.05.234 

 �மGெயா5 வட இமய� $சில. 3.06.001 

 ஒ�ெமாழி ைவ�_வி.எ�.(ைவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ4ட $சில. 3.06.002 

 ேசரலாத@�� திக& ஒளி ஞாயி@7� $சில. 3.06.003 

 ெசாழ2_ெப.(ேசாழ2_ெப.) மக-_ெப.(மக-_ெப.) 

ஈ2ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ைம�த2_ெப.(ைம�த2_ெப.) 

$சில. 3.06.004 

 ெகா க" ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கள' ேவ
5 $சில. 3.06.005 

 க ைக< ேப" யா@7� கைர ேபாகிய $சில. 3.06.006 

 ெச �
5வ2 சின'_ெப.(சின'_ெப.) ெச��கி $சில. 3.06.007 

 வNசிL- வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) இ��தகாைல 

$சில. 3.06.008 

 வட ஆGய ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ஆ � ஓ" $சில. 3.06.009 



 மடவரைல மாைல_ெப.(மாைல_ெப.) K
! $சில. 3.06.010 

 உட2 உைற�த இ��ைக-த2னி� $சில. 3.06.011 

 ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) ெமாழி நைகயினராE $சில. 3.06.012 

 ெத2 தமி& நா5 ஆM' ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) $சில. 3.06.013 

 ெச� ேவ
5 6க27 எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

3.06.014 

 மி2 தவ)'_ெப.எ�.(த&_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) இமய 

ெந@றியி� $சில. 3.06.015 

 விள � வி� 6லி_ெப.(6லி_ெப.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ெபாறி�த 

நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 3.06.016 

 எ' ேபா8' ,! ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) $சில. 3.06.017 

 ஈ � இ�ைல ேபா8' எ2ற வா"�ைத $சில. 3.06.018 

 அ � வா)' மாதவ" வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

3.06.019 

 அறிF7�த இட�_ெப.(இட'_ெப.+அ�_சாG.) ஆ க4 $சில. 3.06.020 

 உ�-கி2ற மணி_ெப.(மணி_ெப.) வ
ைட� $சில. 3.06.021 

 �ணி�_ெப.(�ணி�_ெப.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ர�தேபா� $சில. 

3.06.022 

 இமய மா� வைர� க� கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) ஆ' $சில. 3.06.023 

 எ2ற வா"�ைத இட'_ெப.(இட'_ெப.) ர<ப $சில. 3.06.024 

 ஆGய நா
5 அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஓ
! $சில. 3.06.025 

 அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) ,!�தைல அண � 

ஆகிய_ெப.எ�.(ஆ�_ெப.எ�.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.026 

 ேப" இமய� க� �ம�தி $சில. 3.06.027 



 ெபய"�_வி.எ�.(ெபய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா� 

நய�த_ெப.எ�.(நய_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா-ைகயி2 $சில. 3.06.028 

 க ைக< ேப" யா@7 இ��_வி.எ�.(இ�_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 

3.06.029 

 ந ைக-த2ைன ந:"<ப5�தி $சில. 3.06.030 

 ெவNசின' த� ெவ'ைம_ெப.(ெவ'ைம_ெப.) 

நி கி_வி.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.06.031 

 வNசி மா நக" 6�� $சில. 3.06.032 

 நில அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) ந:- ,!யா� $சில. 3.06.033 

 பல"_பதி.ெப.(பல"_ெப.) ெதா) ப!ம' கா
! $சில. 3.06.034 

 தட ,ைல< (ச�_ெப.((ச�_ெப.) ஆ
!ைய� $சில. 3.06.035 

 கடF--ம கல' ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி2னா- 

$சில. 3.06.036 

 க4ணகி-த2 ேகா
ட� $சில. 3.06.037 

 ம4ணரச" திைற_ெப.(திைற_ெப.) ேக
6ழி $சில. 3.06.038 

 அல'வ�த மதி ,க�தி� $சில. 3.06.039 

 சில ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) கய�_ெப.(கய�_ெப.) ந:" 

உமிழ_�ைற.எ�.(உமி&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.06.040 

 ெபா! ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) க� 

,கி�_ெப.(,கி�_ெப.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) $சில. 3.06.041 

 6ற'_ெப.(6ற'_ெப.) 6ைத<ப அற'_ெப.(அற'_ெப.) பழி� $சில. 3.06.042 

 ேகாவல2_ெப.(ேகாவல2_ெப.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) விைன உ�� $சில. 

3.06.043 

 �7மகனா� ெகாைலL4ண $சில. 3.06.044 



 காவல2-த2 இட'_ெப.(இட'_ெப.) 

ெச2ற_ெப.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.045 

 க4ணகி-த2 க4ண :"_ெப.(க4ண :"_ெப.) க45 $சில. 3.06.046 

 ம4ணரச" ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) ேதா2ற� $சில. 3.06.047 

 உ- ந:" அ@7 உயி" இழ�தைம $சில. 3.06.048 

 மா மைறேயா2 வாE� ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.06.049 

 மாசா�வா2 தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) ற<பF' $சில. 3.06.050 

 மைன�கிழ�தி உயி" இழ<பF' $சில. 3.06.051 

 எைன< ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.06.052 

 காவ@ெப45' அ!� ேதாழிL' $சில. 3.06.053 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) சா�தJட2 உைற�த $சில. 3.06.054 

 ேதவ�திL' உட2 #!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 

3.06.055 

 ேசயிைழைய� கா45' எ27 $சில. 3.06.056 

 மைர மா நக" 6�� $சில. 3.06.057 

 ,திரா ,ைல< (ச�_ெப.((ச�_ெப.) 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஆ � $சில. 3.06.058 

 அைட�கல' இழ�_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உயி" 

இழ�த_ெப.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.059 

 இைட��ல மக-_ெப.(மக-_ெப.) இட'_ெப.(இட'_ெப.) 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.06.060 

 ஐைய அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) மகேளா5' $சில. 3.06.061 

 ைவைய ஒ�வழி�ெகா45 $சில. 3.06.062 



 மா மைல மீமிைச ஏறி $சில. 3.06.063 

 ேகாமக--த2 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) 6�� $சில. 3.06.064 

 ந ைக��� சிற<6_ெப.(சிற<6_ெப.) அய"�த $சில. 3.06.065 

 ெச �
5வ@�� திற'_ெப.(திற'_ெப.) உைர<ப"-ம2. $சில. 3.06.066 

 ,! ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) =வ�' கா� ஓ'6' ெதEவ $சில. 3.06.067 

 வட ேப" இமய மைலயி� பிற�_வி.எ�.(பிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.06.068 

 க5 வர� க ைக< 6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ஆ!< ேபா�த $சில. 3.06.069 

 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) வைள� ேதாளி��� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) க4X" $சில. 3.06.070 

 ேசாணா
டா" பாைவ��� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) க4X". $சில. 3.06.071 

 மட'_ெப.(மட'_ெப.) ப5 சாயலா- மாதவி-த2ைன� $சில. 3.06.072 

 கட'படா- காத�_ெப.(காத�_ெப.) கணவ2_ெப.(கணவ2_ெப.) ைக< ப@றி 

$சில. 3.06.073 

 �ட' 6கா� #வ� ெகா5 _ெப.அ.(ெகா5'_ெப.அ.) கான'_ெப.(கான'_ெப.) 

ேபா�த $சில. 3.06.074 

 தட'_ெப.(தட'_ெப.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) க4ணி��� 

தாய"_ெப.(தாய"_ெப.) நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) க4X" $சில. 3.06.075 

 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) 6கா"< பாைவ��� தாய"_ெப.(தாய"_ெப.) 

நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) க4X". $சில. 3.06.076 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) பய�தா
� இ�ைல த2ைன< 6ற கா�த $சில. 3.06.077 

 எ2 பய�தா
�' என��' ஓ" ெசா� இ�ைல $சில. 3.06.078 

 க@6� கட'_ெப.(கட'_ெப.) (45 காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) பி2 ேபா�த 

$சில. 3.06.079 



 ெபா2 ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) ந ைக��� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) 

நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) க4X" $சில. 3.06.080 

 (' 6கா"< பாைவ��� ேதாழி_ெப.(ேதாழி_ெப.) நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) 

க4X". $சில. 3.06.081 

 ெசE தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) இ�லாேத2 த:� கனா� ேக
ட நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

$சில. 3.06.082 

 எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) உணரா இ��ேத2 ம@7 எ2 

ெசEேத2 $சில. 3.06.083 

 ெமாE �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ம ைக_ெப.(ம ைக_ெப.) ,ைல< 

(ச�_ெப.((ச�_ெப.) ேக
ட நா-_ெப.(நா-_ெப.) $சில. 3.06.084 

 அ?ைவ உயி" வ :F' ேக
டாேயா ேதாழ:  $சில. 3.06.085 

 அ'மாமி-த2 வ :F' ேக
டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.086 

 ேகாவல2-த2ைன� �7மக2 ேகா- இைழ<ப $சில. 3.06.087 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) உயி" ந:�த-தா2 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ கி $சில. 3.06.088 

 சாவ-தா2 வா&F எ27 தான' பல 

ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.06.089 

 மாசா�வா2 றF' ேக
டாேயா 

அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $சில. 3.06.090 

 மாநாEக2-த2 றF' ேக
டாேயா 

அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) $சில. 3.06.091 

 காதல2-த2-வ :F' காதலி_ெப.(காதலி_ெப.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

ப
ட>உ' $சில. 3.06.092 

 ஏதிலா"-தா' #7' ஏ�� உைரL' 

ேக
5_வி.எ�.(ேக-_வி.+
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஏ கி $சில. 3.06.093 

 ேபாதியி2 கீ& மாதவ",2 64ணிய தான' 6G�த $சில. 3.06.094 



 மாதவி-த2 றF' ேக
டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.095 

 மணிேமகைல றF' ேக
டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.096 

 ஐய' த:" கா
சி_ெப.(கா
சி_ெப.) அைட�கல' கா� ஓ'ப $சில. 3.06.097 

 வ�லாேத2 ெப@ேற2_வி.,.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) மய� 

எ27 உயி" ந:�த $சில. 3.06.098 

 அ?ைவ மக-_ெப.(மக-_ெப.) இவ--தா2 அ' மண'_ெப.(மண'_ெப.) 

ப
!லா $சில. 3.06.099 

 ைவ எயி@7_ெப.(எயி@7_ெப.) ஐையைய� க4டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.100 

 மாமி மட மகைள� க4டாேயா ேதாழ: $சில. 3.06.101 

 எ2ேன இஃ எ2ேன இஃ எ2ேன இஃ எ2ேன ெகா� $சில. 3.06.102 

 ெபா2 அ' சில'பி2 6ைன ேமகைல வைள� ைக $சில. 3.06.103 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) வயிர< ெபா2 ேதா
5 நாவ� அ' ெபா2 இைழ ேச" 

$சில. 3.06.104 

 மி2J� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) ஒ27_ெப.(ஒ27_ெப.) மீவி�'பி� 

ேதா27மா� $சில. 3.06.105 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) த:_ெப.(த:_ெப.) 

இல2_�றி.வி.,.(இ�_ெப.+அ2_பட".ஒ�.) ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ேகா2-

த2 ேகாயி�_ெப.(ேகாயி�_ெப.) $சில. 3.06.106 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) வி��_ெப.(வி��_ெப.) ஆயினா2 

நா2_பதி.ெப.(நா2_த2.ஒ�.) அவ2-த2 மக-_ெப.(மக-_ெப.) $சில. 3.06.107 

 எ2ேனா5' ேதாழிமீ" எ�V�' வ' எ�லா'. $சில. 3.06.109 

 வNசிய" வNசி இைடய"ீ மற ேவலா2 $சில. 3.06.110 

 பN� அ! ஆய�த:" எ�V�' வ' எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 3.06.111 



 ெகா ைகயா2 #ட� பதி 

சிைத�_வி.எ�.(சிைத_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேகாேவ�ைத� $சில. 

3.06.112 

 ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சில'பா� ெவ2றாைள< பா5' வ' எ�லா'. 

$சில. 3.06.113 

 ெச ேகா�_ெப.(ெச ேகா�_ெப.) வைளய உயி" வாழா" பா4!ய" எ27 

$சில. 3.06.114 

 எ' ேகா ,ைற நா_ெப.(நா_ெப.) 

இய'ப_�ைற.எ�.(இய'6_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) இ� நா5 

அைட�த_ெப.எ�.(அைட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.115 

 ைப�_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) ெதா!< பாைவைய< பா5' வ' 

எ�லா'_ெப.(எ�லா'_ெப.) $சில. 3.06.116 

 பா4!ய2-த2 மகைள< பா5' வ' எ�லா'. $சில. 3.06.117 

 வானவ2 எ' ேகா மக-_ெப.(மக-_ெப.) எ2றா' ைவையயா" $சில. 3.06.118 

 ேகா2-அவ2-தா2 ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) எ2றா- வானவைன $சில. 3.06.119 

 வா&�ேவா' நாமாக ைவையயா" ேகாமாைன $சில. 3.06.120 

 வா&�வா- ேதவ மக-. $சில. 3.06.121 

 ெதா�ைல விைனயா2 ய" உழ�தா- க4ணி2 ந:" $சில. 3.06.122 

 ெகா�ல உயி" ெகா5�த_ெப.எ�.(ெகா5_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாேவ�த2 வாழியேரா $சில. 3.06.123 

 வாழியேரா வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) வ� 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ந:" ைவைய $சில. 3.06.124 

 K)' மைரயா" ேகாமா2-த2 ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) �லேம $சில. 

3.06.125 

 மைலயைரய2 ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மட< 

பாைவ-த2ைன $சில. 3.06.126 



 நில அரச"_ெப.(அரெச"_ெப.) ந:- ,!ேம� ஏ@றினா2 வாழியேரா $சில. 

3.06.127 

 வாழியேரா வாழி_விய .வி.,.(வா&_வி.+இ_விய .வி.,.�றி.) வ� 

6ன�_ெப.(6ன�_ெப.) ந:" ஆ2ெபா�ைந $சில. 3.06.128 

 K&த�' வNசியா" ேகாமா2-த2 ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) �லேம 

$சில. 3.06.129 

 காவிG_ெப.(காவிG_ெப.) நாடைன< பா5' பா5' $சில. 3.06.130 

 ( விG #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) 6கா". $சில. 3.06.131 

 வ : �ந:" ேவலி_ெப.(ேவலி_ெப.) உல�_ெப.(உல�_ெப.) ஆ45 

வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) ேகா2 $சில. 3.06.132 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) அரண'_ெப.(அரண'_ெப.) கா�த உரேவா2 யா" 

அ'மாைன $சில. 3.06.133 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) அரண'_ெப.(அரண'_ெப.) கா�த உரேவா2 உய" 

வி�'பி� $சில. 3.06.134 

 > � எயி� =27_ெப.(=27_ெப.) எறி�த ேசாழ2கா4 அ'மாைன $சில. 

3.06.135 

 ெசாழ2_ெப.(ேசாழ2_ெப.) 6கா" நகர' பாேடேலா" அ'மாைன. $சில. 3.06.136 

 6றF_ெப.(6றF_ெப.) நிைற 6�� ெபா2Jலக' 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.06.137 

 �ைறF இ� உட'6_ெப.(உட'6_ெப.) அG�த ெகா@றவ2 யா" அ'மாைன 

$சில. 3.06.138 

 �ைறF இ� உட'6_ெப.(உட'6_ெப.) அG�த ெகா@றவ2 ,2 

வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.139 

 கறைவ ,ைற ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காவல2கா4 அ'மாைன $சில. 3.06.140 

 காவல2_ெப.(காவல2_ெப.) (' 6கா" பாேடேலா" அ'மாைன. $சில. 3.06.141 



 கடவைரக- ஓ" எ
5' க4 இைமயா காண $சில. 3.06.142 

 வடவைரேம� வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) ஒ@றின2 

யா" அ'மாைன $சில. 3.06.143 

 வடவைரேம� வா-_ெப.(வா-_ெப.) ேவ ைக_ெப.(ேவ ைக_ெப.) ஒ@றின2 

தி�� எ
5' $சில. 3.06.144 

 �ைட நிழலி� ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெகா@றவ2கா4 

அ'மாைன $சில. 3.06.145 

 ெகா@றவ2 (' 6கா" பாேடேலா" அ'மாைன. $சில. 3.06.146 

 அ'மைன த' ைகயி� 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ � அணி 

இைழயார $சில. 3.06.147 

 த' மைனயி� பா5' தைகேயேலா" அ'மாைன $சில. 3.06.148 

 த' மைனயி� பா5' தைக எலா' தா"_ெப.(தா"_ெப.) 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.06.149 

 ெகா'ைம வG ,ைலேம� #டேவ அ'மாைன $சில. 3.06.150 

 ெகா'ைம வG ,ைலேம� #!2 �ல ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 

3.06.151 

 அ' ெம2_ெப.அ.(ெம2_ெப.அ.) 6கா" நகர' பாேடேலா" அ'மாைன $சில. 

3.06.152 

 ெபா2 இல � ( ெகா! ெபால'_ெப.(ெபால'_ெப.) ெசE 

ேகாைத_ெப.(ேகாைத_ெப.) வி�லிட $சில. 3.06.153 

 மி2 இல � ேமகைலக- ஆ"<ப_�ைற.எ�.(ஆ"<<_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆ"<ப எ கS' $சில. 3.06.154 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 



ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப�_ெப.(ப�_ெப.) 

அ!�ேம $சில. 3.06.155 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா"ப2 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ப�_ெப.(ப�_ெப.) அ!�ேம. $சில. 3.06.156 

 பி2J' ,2J' எ கS' 

ெபய"�_வி.எ�.(ெபய"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உவ�_வி.எ�.(உவ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உலாE $சில. 3.06.157 

 மி2J மி2 இள _ெப.அ.(இள'_ெப.அ.) ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) 

விய�_ெப.(விய�_ெப.) நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) இழி�ெதன $சில. 

3.06.158 

 ெத2ன?2 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப�_ெப.(ப�_ெப.) 

அ!�ேம $சில. 3.06.159 

 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா"ப2 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ப�_ெப.(ப�_ெப.) அ!�ேம. $சில. 3.06.160 

 2னி_வி.எ�.(2J_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ைக�தல� இ��ததி�ைல 

ந:- நில'_ெப.(நில'_ெப.) $சில. 3.06.161 

 த2னி�-நி27' அ�தர� எ)�ததி�ைல-தா2 என $சில. 3.06.162 

 ெத2னவ2_ெப.(ெத2னவ2_ெப.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ெச27_வி.எ�.(ெச�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ப�_ெப.(ப�_ெப.) 

அ!�ேம $சில. 3.06.163 



 ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) ஆர_�ைற.எ�.(ஆ"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா"ப2 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ப�_ெப.(ப�_ெப.) அ!�ேம. $சில. 3.06.164 

 வட'_ெப.(வட'_ெப.) ெகா- மணி_ெப.(மணி_ெப.) ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) ேம� 

இQஇ_வி.எ�.(இG_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) ஐைய $சில. 3.06.165 

 உட � ஒ�வ"_ெப.(ஒ�வ"_ெப.) ைகநிமி"�-ஆ � ஒ@ைற ேம� ஊ�க 

$சில. 3.06.166 

 கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) ,த� த!�த காவலைன< பா! $சில. 3.06.167 

 �ட ைக ெந5 _ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) க4 பிறழ ஆடாேமா 

ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) $சில. 3.06.168 

 ெகா5 வி� ெபாறி பா! ஆடாேமா ஊச�. $சில. 3.06.169 

 ஓ" ஐவ"_ெப.(ஐவ"_ெப.) ஈ"-ஐ'பதி2ம" உட27 

எ)�த_ெப.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.170 

 ேபாG� ெப�Nேசா7 ேபா@றா தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) 

அளி�த_ெப.எ�.(அளி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.06.171 

 ேசர2_ெப.(ேசர2_ெப.) ெபாைறய2 மைலய2 திற'_ெப.(திற'_ெப.) பா! 

$சில. 3.06.172 

 கா" ெசE �ழ�_ெப.(�ழ�_ெப.) ஆட_�ைற.எ�.(ஆ5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ஆடாேமா ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) $சில. 3.06.173 

 கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) எறி�தவா பா! ஆடாேமா ஊச�. $சில. 3.06.174 

 வ2 ெசா� யவன" வள நா5 வ2 ெப� க� $சில. 3.06.175 

 ெத2 �மG_ெப.(�மG_ெப.) ஆ4ட ெச� வி� கய�_ெப.(கய�_ெப.) 6லியா2 

$சில. 3.06.176 

 ம2பைத 

கா��'_ெப.எ�.(கா_வி.+��_ெபா�.உ�.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

ேகாமா2_ெப.(ேகாமா2_ெப.) ம2ன2_ெப.(ம2ன2_ெப.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

பா! $சில. 3.06.177 



 மி2 ெசE இைட Iட க_�ைற.எ�.(Iட �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஆடாேமா 

ஊச�_ெப.(ஊச�_ெப.) $சில. 3.06.178 

 விற�_ெப.(விற�_ெப.) வி� ெபாறி பா! ஆடாேமா ஊச�. $சில. 3.06.179 

 த:'_ெப.அ.(த:'_ெப.அ.) க�'6_ெப.(க�'6_ெப.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

உல�ைக_ெப.(உல�ைக_ெப.) ஆக ெச) ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) $சில. 

3.06.180 

 ( _ெப.அ.(('_ெப.அ.) காNசி ந:ழ� அைவ<பா" 6கா" மகளி"_ெப.) $சில. 

3.06.181 

 ஆழி� ெகா!� தி4_ெப.அ.(தி4_ெப.அ.) ேத"� ெச'பிய2 வ'6 அல" தா"< 

$சில. 3.06.182 

 பாழி� தட வைர� ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) பாடேல பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) 

$சில. 3.06.183 

 பாைவமா" ஆ" இர��'_ெப.எ�.(இர��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பாடேல பாட�. $சில. 3.06.184 

 பாட�சா� ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) பவழ உல�ைகயா2 $சில. 3.06.185 

 மாட மைர மகளி"_ெப.) �7வேர $சில. 3.06.186 

 வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ேகா2 ஆர'_ெப.(ஆர'_ெப.) 

வய கிய_ெப.எ�.(வய �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ேதா-_ெப.(ேதா-_ெப.) பNசவ2-த2 $சில. 3.06.187 

 மீன� ெகா!_ெப.(ெகா!_ெப.) பா5' பாடேல பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $சில. 

3.06.188 

 ேவ<ப�தா" ெநN�_ெப.(ெநN�_ெப.) உண��' பாடேல 

பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $சில. 3.06.189 

 ச� உர�_ெப.(உர�_ெப.) ெபE_வி.எ�.(ெபE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

தைகசா� அணி ,�த'_ெப.(,�த'_ெப.) $சில. 3.06.190 

 வNசி மகளி"_ெப.) �7வேர வா2_ெப.(வா2_ெப.) ேகா
டா� $சில. 3.06.191 



 கட�_வி.எ�.(கட_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அ5 தா"� 

ேசர2_ெப.(ேசர2_ெப.) கட'6_ெப.(கட'6_ெப.) எறி�த வா"�ைத $சில. 3.06.192 

 பட"�த நில'_ெப.(நில'_ெப.) ேபா"�த பாடேல பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $சில. 

3.06.193 

 பன�ேதா5 உள' கவ�'_ெப.எ�.(கவ�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

பாடேல பாட�_ெப.(பாட�_ெப.) $சில. 3.06.194 

 ஆ � ந:- நில ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ெந5_ெப.அ.(ெந5_ெப.அ.) வி� 

ெபாைறய2 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) $சில. 3.06.195 

 தா-_ெப.(தா-_ெப.) ெதாழா" வா&�த� தம�� அG K& ஒளிய $சில. 3.06.196 

 எ' ேகாமட�ைதL' ஏ�தினா- ந:Zழி $சில. 3.06.197 

 ெச �
5வ2 வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27. 

$சில. 3.06.198 

 வட திைச வண கிய வானவ"_ெப.(வானவ"_ெப.) ெப��தைக $சில. 3.07.001 

 கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) ேகால' க4-6ல' 6�க பி2 $சில. 3.07.002 

 ேதவ�திைகைய� ெச?விதி2 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.003 

 வாE எ5�_வி.எ�.(எ5_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அர@றிய 

மணிேமகைல யா" $சில. 3.07.004 

 யா அவ-_பதி.ெப.(அ_�
.+அ-_பட".ெப4.ஒ�.) ற�த@� ஏ இ � 

உைர என $சில. 3.07.005 

 ேகாமக2 ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) �ைறF இ27 

ஓ கி_வி.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.006 

 நா5 ெப� வள'_ெப.(வள'_ெப.) �ர�க எ27 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.007 

 அணி ேமகைலயா" ஆய�_ெப.(ஆய'_ெப.+அ�_சாG.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.07.008 



 மணிேமகைல-த2 வா2_ெப.(வா2_ெப.) றF உைர��' $சில. 3.07.009 

 ைம ஈ"_ெப.அ.(ஈ"_ெப.அ.) ஓதி வைக ெப7 வன<பி2 $சில. 3.07.010 

 ஐ-வைக வ���' ப�வ'_ெப.(ப�வ'_ெப.) ெகா4ட $சில. 3.07.011 

 ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வG 

ஒ)கிய_ெப.எ�.(ஒ)�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச)  கைட மைழ� 

க4 $சில. 3.07.012 

 அ?விய' அறி�தன அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

தா2_த@.�.(தா2_த@.�.) அறி�தில- $சில. 3.07.013 

 ஒ� ஒளி" பவள�- ஒளி 

சிற�த_ெப.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.07.014 

 நி�தில இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நைக நிர'பா அளவின $சில. 3.07.015 

 6ண" ,ைல_ெப.(,ைல_ெப.) வி)�தன 6�_ெப.(6�_ெப.) 

அக'_ெப.(அக'_ெப.) அக2ற $சில. 3.07.016 

 தள" இைட ISக8' தைக அ���_ெப.(அ���_ெப.) பர�த $சில. 3.07.017 

 �ற � இைண திர4டன ேகால' ெபாறாஅ $சில. 3.07.018 

 நிற'_ெப.(நிற'_ெப.) கிள" சீற! ெநE ேதாE தளிGன $சில. 3.07.019 

 தைல�ேகா� ஆசா2 பி2 உளனாக $சில. 3.07.020 

 �ல� தைல_ெப.(தைல_ெப.) மா�க- ெகா-ைகயி2 

ெகா-ளா"_வி.,.(ெகா-_வி.+ஆ_எதி".ம.+அ"_பட".ப2.) $சில. 3.07.021 

 யா நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) க�� எ2 ெசEேகா என $சில. 3.07.022 

 மாதவி ந@றாE மாதவி�� உைர<ப $சில. 3.07.023 

 வ�க_விய .வி.,.(வா_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ2 மட 

மக-_ெப.(மக-_ெப.) மணிேமகைல எ27 $சில. 3.07.024 

 உ�விலாள2 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) 

சிைலெயா5 $சில. 3.07.025 



 விைர மல" வாளி ெவ7 நில�_ெப.(நில'_ெப.+அ�_சாG.) 

எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.026 

 ேகாைத� தாம' �ழெலா5 

கைள�_வி.எ�.(கைள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.027 

 ேபாதி�தான' 6G� அற'ப5�தன- $சில. 3.07.028 

 ஆ � அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) ேக
ட அரசJ' நகர,' $சில. 

3.07.029 

 ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) 

மணி_ெப.(மணி_ெப.) உ7 கட�_ெப.(கட�_ெப.) வ :&�ேதா" $சில. 3.07.030 

 த'மி2 2ப'_ெப.(2ப'_ெப.) தா' நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

எEத_�ைற.எ�.(எE_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.031 

 ெச'ெமாழி மாதவ" ேசயிைழ ந ைக $சில. 3.07.032 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) றF எம��� சா@றின- எ2ேற $சில. 3.07.033 

 அ26_ெப.(அ26_ெப.) உ7 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெமாழி அ�ெளா5' 

#றின" $சில. 3.07.034 

 ப�வ'_ெப.(ப�வ'_ெப.) அ2றிL' ைப�_ெப.அ.(ைப'_ெப.அ.) 

ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) ந ைக $சில. 3.07.035 

 தி� விைழ ேகால' ந:ஙின- ஆதலி2 $சில. 3.07.036 

 அர@றிென2 எ27 ஆ � அரச@� உைர�தபி2 $சில. 3.07.037 

 �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) தைல� #�த�_ெப.(#�த�_ெப.) �ைல� பி2 

வ :ழ_�ைற.எ�.(வ :&_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.038 

 !�தன- 6�வ' வ" இத&� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE $சில. 3.07.039 

 ம!� எயி7_ெப.(எயி7_ெப.) அ�'பின- வ� ெமாழி மய கின- $சில. 

3.07.040 

 தி� ,க'_ெப.(,க'_ெப.) விய"�தன- ெச க4 சிவ�தன- $சில. 3.07.041 

 ைகவி
5 ஓ�சின- கா� ெபய"� எ)�தன- $சில. 3.07.042 



 பலரறி வாரா� ெத�
சிய- ம�
சிய- $சில. 3.07.043 

 உலறிய நாவின- உய" ெமாழி #றி� $சில. 3.07.044 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) உ@7 

எ)�த_ெப.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ேதவ�திைக-தா2 $சில. 

3.07.045 

 ெகாE தளி"� �றிNசி� ேகாமா2-த2 ,2 $சில. 3.07.046 

 கடF--ம கல' காணிய வ�த_ெப.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 3.07.047 

 மடெமாழி ந�லா" மா4 இைழேயா�- $சில. 3.07.048 

 அர
ட2 ெச
!-த2 ஆE-இைழ 

ஈ2ற_ெப.எ�.(ஈ_வி.+2@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.07.049 

 இர
ைடய' ெப4க- இ�வ�' அ2றிL' $சில. 3.07.050 

 ஆடகமாட� அரF-அைண� கிட�ேதா2 $சில. 3.07.051 

 ேசட� �5'பியி2 சி7 மக-_ெப.(மக-_ெப.) ஈ � உள- $சில. 3.07.052 

 ம கல மட�ைத_ெப.(மட�ைத_ெப.) ேகா
ட�-ஆ க4 $சில. 3.07.053 

 ெச _ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) ேகா
5 உய" வைர� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) உய" 

சில'பி�_ெப.(சில'6_ெப.+இ�_இட.ேவ.) $சில. 3.07.054 

 பிணி,க ெந5 க� பிட"�தைல நிர'பிய $சில. 3.07.055 

 அணி கய'_ெப.(கய'_ெப.) பல உள ஆ � அைவ இைடய $சில. 3.07.056 

 க!<பைக I4 க8' கவி" இத&� �7 _ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) க8' $சில. 

3.07.057 

 இ!� கல<6 அ2ன இைழ�_வி.எ�.(இைழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ� ந:�' $சில. 3.07.058 

 உ45 ஓ" �ைன அதJ- 6�� ஆ!ன" $சில. 3.07.059 

 ப4ைட< பிறவிய" ஆ�வ" ஆதலி2 $சில. 3.07.060 



 ஆ �-அ ெகாண"� ஆ � ஆE-இைழ ேகா
ட� $சில. 3.07.061 

 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) ேகா
! இ��ேதாE உ2 

ைக $சில. 3.07.062 

 �றி�ேகா- தைகய ெகா-க_விய .வி.,.(ெகா-_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) 

என� த�ேத2_வி.,.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) $சில. 3.07.063 

 உறி� தா& கரக,' உ2 ைகய அ2ேற $சில. 3.07.064 

 கதி" ஒழிகா7' கடF-_ெப.(கடF-_ெப.) த2ைம_ெப.(த2ைம_ெப.) $சில. 

3.07.065 

 ,திரா அ�ந:" ,� திற மகளிைர� $சில. 3.07.066 

 ெதளி�தைன ஆ
!2 இ�_�
.(இ_பதி.ெப.+�_ஒ@.) சி7 �7மகளி" $சில. 

3.07.067 

 ஒளி�த பிற<பின" ஆ�வ" காணாE $சில. 3.07.068 

 பாச4ட2 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) பா"<பனி-த2ேம� $சில. 3.07.069 

 மாடல மைறேயாE வ�ேத2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) 

எ2ற8' $சில. 3.07.070 

 ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) வி'மித' 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) அ' மாடல2 $சில. 3.07.071 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) ,க'_ெப.(,க'_ெப.) ேநா�க8'-தா2 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) 

மகி&�_வி.எ�.(மகி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.072 

 ேக- இ_பதி.ெப.(இ_�
.+_பட".ஒ�.) ம2னா ெக5க 

நி2_பதி.ெப.(நி2_,2.ஒ�.) த:ய $சில. 3.07.073 

 மாலதி எ2பா- மா@றா- �ழவிைய< $சில. 3.07.074 

 பா� �ர� ஊ
ட_�ைற.எ�.(ஊ
5_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) பழ விைன 

உ�� $சில. 3.07.075 



 #@7 உயி" ெகா-ள_�ைற.எ�.(ெகா-_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ழவி�� 

இர கி_வி.எ�.(இர �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.076 

 ஆ@றா� த2ைமய- ஆ" அஞ" 

எEதி_வி.எ�.(எE_வி.+இ_.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.077 

 பாச4ட2பா� பா5கிட�தா
� $சில. 3.07.078 

 ஆ� இ� �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) அத2 வ!F 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.079 

 வ�தன2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.) 

அ2ைன_ெப.(அ2ைன_ெப.+ண_விளி.ேவ.) ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" 

ஒழிக_விய .வி.,.(ஒழி_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) என $சில. 3.07.080 

 ெச�திற' 6G�ேதா2 ெச�ல�_ெப.(ெச�ல�_ெப.) 

ந:�கி_வி.எ�.(ந:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.081 

 பா"<பனி-த2ெனா5 ப4ைட� தாEபா� $சில. 3.07.082 

 கா<பிய� ெதா�_ெப.அ.(ெதா2ைம_ெப.) �!� கவி2 

ெபற_�ைற.எ�.(ெப7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

வள"�_வி.எ�.(வள"_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.083 

 ேதவ�திைகைய� த:வல' ெசE_வி.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.07.084 

 நா�-ஈ"-ஆ45 நட�தத2 பி2ன" $சில. 3.07.085 

 =வா இள_ெப.அ.(இள_ெப.அ.) நல'_ெப.(நல'_ெப.) கா
! எ2 ேகா
ட� 

$சில. 3.07.086 

 ந:_பதி.ெப.(ந:_,2.ஒ�.) வா எ2ேற 

ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) சா�த2 $சில. 3.07.087 

 ம கலமட�ைத ேகா
ட� ஆ க4 $சில. 3.07.088 

 அ � உைற மைறேயானாக� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.089 



 உறி� தா& கரக,' எ2 ைக� த�_வி.எ�.(தா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$சில. 3.07.090 

 �றி�ேகா- #றி< ேபாயின2 வாரா2 $சில. 3.07.091 

 ஆ � அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) 

ெகா45_வி.எ�.(ெகா-_வி.+4
_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ேபா�ேத2 ஆதலி2 

$சில. 3.07.092 

 ஈ � இ' மைறேயா--த2ேம� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.093 

 அ� ந:" ெதளி எ27 அறி�ேதா2 #றின2 $சில. 3.07.094 

 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகாேவ மட�ைதய"-த'ேம� $சில. 3.07.095 

 ெதளி�_வி.எ�.(ெதளி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈ � அறி�வ' எ27 

அவ2_பதி.ெப.(அ_�
.+அ2_பட".ஆ4.ஒ�.) ெதளி<ப $சில. 3.07.096 

 ஒளி�த பிற<6 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) உ@றைத 

ஆதலி2 $சில. 3.07.097 

 6க&�த_ெப.எ�.(6க&_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காதல2_ெப.(காதல2_ெப.) ேபா@றா ஒ)�கி2 $சில. 3.07.098 

 இக&�தத@� இர �'_ெப.எ�.(இர �_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

எ2ைனL' ேநா�காE $சில. 3.07.099 

 ஏதி� ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5 யா�' இ� ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) 

தனி $சில. 3.07.100 

 காதல2-த2ெனா5 க5� ய" உழ�தாE $சில. 3.07.101 

 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) ெப7 மகேள எ2 ைண� ேதாழ:  $சில. 3.07.102 

 வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" 

ந:��'_ெப.எ�.(ந:��_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) மாேத 

வாராE_வி.,.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆE_,2.ஒ�.) $சில. 3.07.103 



 எ2ேனா5 இ��த_ெப.எ�.(இர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இல � இைழ 

ந ைக $சில. 3.07.104 

 த2ேனா5_ெப.(த2_பதி.ெப.+ஓ5_க�.ேவ.) இைட இ�-_ெப.(இ�-_ெப.) 

தனி� ய" உழ�_வி.எ�.(உழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.105 

 ேபானத@� இர கி< 6ல'67' ெநNச'_ெப.(ெநNச'_ெப.) $சில. 3.07.106 

 யா2_பதி.ெப.(யா2_த2.ஒ�.) அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) ெபாேறஎ2 

எ2 மக2_ெப.(மக2_ெப.) 

வாராE_வி.,.(வா_வி.+ண_இ.இ.கா.+ஆE_,2.ஒ�.) $சில. 3.07.107 

 ைவைய வா2_ெப.(வா2_ெப.) ைற< ெபய"�ேத2 $சில. 3.07.108 

 உ�ெக) =>" ஊ"� �7மா�களி2 $சில. 3.07.109 

 வ�ேத2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) ேக
ேட2 மைனயி� 

காேண2 $சில. 3.07.110 

 எ�தாE இைளயாE எ � ஒளி�தாேயா $சில. 3.07.111 

 எ27 ஆ � அர@றி இைன�இைன� ஏ கி $சில. 3.07.112 

 ெபா2 தா& அகல�< ேபா" ெவEேயா2 ,2 $சில. 3.07.113 

 �தைல� ெச?_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வாE� �7�_ெப.அ.(�7'_ெப.அ.) 

ெதா!_ெப.(ெதா!_ெப.) மகளி"_ெப.) $சில. 3.07.114 

 ,திேயா" ெமாழியி2 ,2G�_ெப.(,2றி�_ெப.) 

நி27_வி.எ�.(நி�_வி.+2@_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

அழ_�ைற.எ�.(அ)_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.115 

 ேதா5_ெப.(ேதா5_ெப.) அல" ேபா�ைத� ெதா5 கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) 

ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) $சில. 3.07.116 

 மாடல மைறேயா2-த2 ,க'_ெப.(,க'_ெப.) 

ேநா�க_�ைற.எ�.(ேநா��_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.117 



 ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) ேகாேவ 

வா&க_விய .வி.,.(வா&_வி.+க_விய .வி.,.�றி.) எ27 

ஏ�தி_வி.எ�.(ஏ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.118 

 ,�T� மா"ப2 ,2னிய உைர<ேபா2 $சில. 3.07.119 

 மைறேயா2 உ@ற_ெப.எ�.(உ7_வி.+@_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) 

வா2_ெப.(வா2_ெப.) ய" ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 

3.07.120 

 உைற கF- ேவழ� ைகஅக' 6�� $சில. 3.07.121 

 வாேனா" வ!வ' ெப@றவ2 

ெப@ற_ெப.எ�.(ெப7_வி.+@@_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.07.122 

 காதலி-த2ேம� காதல"_ெப.(காதல"_ெப.) ஆதலி2 $சில. 3.07.123 

 ேம�நிைல உலக�_ெப.(உலக'_ெப.+அ�_சாG.) அவ�ட2 

ேபா�'_ெப.எ�.(ேபா_வி.+�_ெபா�.உ�.+உ'_ெப.எ�.�றி.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

$சில. 3.07.124 

 தாவா ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) அற'_ெப.(அற'_ெப.) ெசEதில" அதனா� 

$சில. 3.07.125 

 அ' ெசN_ெப.அ.(ெச'_ெப.அ.) சாய�_ெப.(சாய�_ெப.) அNசா அS�' 

$சில. 3.07.126 

 வNசி =>" மா நக" ம� கி2 $சில. 3.07.127 

 ெபா2-ெகா!-த2ேம� 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) காதலி2 $சில. 

3.07.128 

 அ@6 உள' சிற�-ஆ � அர
ட2 ெச
! $சில. 3.07.129 

 மட ெமாழி ந�லா- மன'_ெப.(மன'_ெப.) மகி& சிற<பி2 $சில. 3.07.130 

 உட2வயி@ேறாராE ஒ� �ட2 ேதா2றின" $சில. 3.07.131 

 ஆய" ,மக- ஆE-இைழ-த2ேம� $சில. 3.07.132 



 ேபாய பிற<பி� ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

காதலி2 $சில. 3.07.133 

 ஆ!ய_ெப.எ�.(ஆ5_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) �ரைவயி2 அரF-அைண� 

கிட�ேதா2 $சில. 3.07.134 

 ேசட� �5'பியி2 சி7 மக-_ெப.(மக-_ெப.) 

ஆயின-_வி.,.(ஆ�_வி.+இ2_இ.கா.+அ-_பட".ஒ�.) $சில. 3.07.135 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) 6G�ேதா" ெபா@ப! எEத8' 

$சில. 3.07.136 

 அ@6 உள' சிற�ேதா" ப@7வழி� ேசற8' $சில. 3.07.137 

 அற< பய2_ெப.(பய2_ெப.) விைளத8' மற<பய2 விைளத8' $சில. 3.07.138 

 பிற�தவ" இற�த8' இற�தவ" பிற�த8' $சில. 3.07.139 

 6வ அ2ேற ெதா27 இய� வா&�ைக_ெப.(வா&�ைக_ெப.) $சில. 3.07.140 

 ஆ2 ஏ7 ஊ"�ேதா2 அ�ளி2 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.141 

 மா நில'_ெப.(நில'_ெப.) விள�கிய ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) ஆதலி2 

$சில. 3.07.142 

 ெசE தவ< பய2கM' சிற�ேதா" ப!வ,' $சில. 3.07.143 

 ைக அக�தன ேபா� க4டைன அ2ேற $சில. 3.07.144 

 ஊழிேதா7 உழி உலக'_ெப.(உலக'_ெப.) கா� $சில. 3.07.145 

 ந:5 வாழியேரா ெந5�தைக_ெப.(ெந5�தைக_ெப.) எ2ற $சில. 3.07.146 

 மாடல மைறேயா2-த2ெனா5' 

மகி&�_வி.எ�.(மகி&_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.147 

 பாட�சா� சிற<பி2 பா4! ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நா
5� $சில. 3.07.148 

 கலி ெக) #ட� கத& எG ம4ட $சில. 3.07.149 

 ,ைல,க' தி�கிய =வா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) $சில. 3.07.150 



 ப�தினி� ேகா
ட< ப!<6ற' வ�� $சில. 3.07.151 

 நி�த� விழா அணி நிக&க எ27 ஏவி $சில. 3.07.152 

 (F' 6ைகL' ேமவிய_ெப.எ�.(ேமF_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

விைரL'_வி.எ�.(விைர_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.153 

 ேதவ�திைகைய� ெசEக_விய .வி.,.(ெசE_வி.+க_விய .வி.,.) எ27 

அ�ளி $சில. 3.07.154 

 வல,ைற ,' ,ைற 

வ�தன2_வி.,.(வா_வி.+��_இ.கா.+அ2_ெபா�.உ�.+அ2_பட".ஒ�.) 

வண கி_வி.எ�.(வண �_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.155 

 உலக ம2னவ2_ெப.(ம2னவ2_ெப.) நி2ற2 ,2ன" $சில. 3.07.156 

 அ�'_ெப.அ.(அ�'_ெப.அ.) சிைற 

ந: கிய_ெப.எ�.(ந: �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஆGய ம2ன�' $சில. 

3.07.157 

 ெப�'_ெப.அ.(ெப�'_ெப.அ.) சிைற�ேகா
ட' 

<GG�த_ெப.எ�.(பிG_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ம2ன�' $சில. 3.07.158 

 �டக� ெகா க�' மாMவ ேவ�த�' $சில. 3.07.159 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) K& இல ைக� கயவா� ேவ�தJ' $சில. 3.07.160 

 எ' நா
5 ஆ க4 இைமயவர'பனி2 $சில. 3.07.161 

 ந�நா- ெசEத_ெப.எ�.(ெசE_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) நா-_ெப.(நா-_ெப.) 

அணி ேவ-வியி� $சில. 3.07.162 

 வ�_வி.எ�.(வா_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஈக எ2ேற வண கின" 

ேவ4ட $சில. 3.07.163 

 த�ேத2_வி.,.(தா_வி.+��_இ.கா.+ஏ2_த2.ஒ�.) வர'_ெப.(வர'_ெப.) எ27 

எ)�த ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) �ர�_ெப.(�ர�_ெப.) $சில. 3.07.164 

 ஆ � அ_பதி.ெப.(அ_�
.+_பட".ஒ�.) ேக
ட அரசJ' அரச�' $சில. 

3.07.165 



 ஓ �_ஏவ.(ஓ �_வி.) இ��_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) தாைனL' உைரேயா5 

ஏ�த_�ைற.எ�.(ஏ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.166 

 வ :5_ெப.(வ :5_ெப.) க4டவ"ேபா� ெமE� ெநறி 

வி�'பிய_ெப.எ�.(வி�'6_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.07.167 

 மாடல மைறேயா2-த2ெனா5' 

#!_வி.எ�.(#5_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.168 

 தா& கழ�_ெப.(கழ�_ெப.) ம2ன"_ெப.(ம2ன"_ெப.) த2_பதி.ெப.(த2_திG.) 

அ! ேபா@ற_�ைற.எ�.(ேபா@7_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.169 

 ேவ-வி� சாைலயி2 ேவ�த2_ெப.(ேவ�த2_ெப.) ேபா�தபி2 $சில. 3.07.170 

 யாJ' ெச2ேற2 எ2 எதி" 

எ)�_வி.எ�.(எ)_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.171 

 ேதவ�திைகேம� திக&� 

ேதா2றி_வி.எ�.(ேதா27_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.172 

 வNசி =>" மணி_ெப.(மணி_ெப.) ம4டப�திைட $சில. 3.07.173 

 I�ைத_ெப.(I�ைத_ெப.) தா-_ெப.(தா-_ெப.) நிழ�_ெப.(நிழ�_ெப.) 

இ��ேதாE நி2ைன $சில. 3.07.174 

 அைர� வ :@றி���' தி�< ெபாறி உ45 எ27 $சில. 3.07.175 

 உைரெசEதவ2 ேம� உ�� 

ேநா�கி_வி.எ�.(ேநா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.176 

 ெகா �_ெப.(ெகா �_ெப.) அவி& ந7�_ெப.அ.(ந7'_ெப.அ.) தா"� ெகா!� 

ேத"� தாைன� $சில. 3.07.177 

 ெச �
5வ2-த2 ெச�ல�_ெப.(ெச�ல�_ெப.) 

ந: க_�ைற.எ�.(ந: �_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) $சில. 3.07.178 

 பக�_ெப.(பக�_ெப.) ெச� வாயி�_ெப.(வாயி�_ெப.) ப!ேயா"-த',2 $சில. 

3.07.179 



 அகலிட< பார' அகல_�ைற.எ�.(அக�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

ந:�கி_வி.எ�.(ந:��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) $சில. 3.07.180 

 சி�ைத ெச�லா� ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெந5�_ெப.அ.(ெந5'_ெப.அ.) >ர� 

$சில. 3.07.181 

 அ�த' இ� இ2ப� அர�_ெப.(அர�_ெப.) ஆ- ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) எ27 

$சில. 3.07.182 

 எ2 திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) இைமேயா" 

இள ெகா! $சில. 3.07.183 

 த2_பதி.ெப.(த2_திG.) திற'_ெப.(திற'_ெப.) 

உைர�த_ெப.எ�.(உைர_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தைகசா� 

ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) ெமாழி $சில. 3.07.184 

 ெதGFற� ேக
ட தி��த� ந�V" $சில. 3.07.185 

 பGF' இ5�கS' பா �ற ந: �மி2 $சில. 3.07.186 

 ெதEவ'_ெப.(ெதEவ'_ெப.) ெதளிமி2 ெதளி�ேதா"< ேபSமி2 $சில. 3.07.187 

 ெபாE உைர அN�மி2 6றNெசா� ேபா@7மி2 $சில. 3.07.188 

 ஊ2_ெப.(ஊ2_ெப.) ஊ4 றமி2 உயி"�ெகாைல ந: �மி2 $சில. 3.07.189 

 தான' ெசE'மி2 தவ'_ெப.(தவ'_ெப.) பல தா �மி2 $சில. 3.07.190 

 ெசE�ந2றி ெகா�ல2மி2 த: ந
6_ெப.(ந
6_ெப.) இக&மி2 $சில. 3.07.191 

 ெபாE� கG ேபாக�மி2 ெபா�--ெமாழி ந: க�மி2 $சில. 3.07.192 

 அறேவா" அைவ�கள' அகலா அS�மி2 $சில. 3.07.193 

 பிறேவா" அைவ�கள' பிைழ�< ெபய"மி2 $சில. 3.07.194 

 பிற"_ெப.(பிற"_ெப.) மைன அN�மி2 பிைழ_ெப.(பிைழ_ெப.) உயி" ஓ'6மி2 

$சில. 3.07.195 

 அற மைன காமி2 அ�லைவ க!மி2 $சில. 3.07.196 



 க-M' களF' காம,' ெபாEL' $சில. 3.07.197 

 ெவ-ைள� ேகா
!L' விரகினி� ஒழிமி2 $சில. 3.07.198 

 இளைமL' ெச�வ,'_ெப.(ெச�வ'_ெப.+உ'_சாG.) யா�ைகL' நிைலயா 

$சில. 3.07.199 

 உள நா-_ெப.(நா-_ெப.) வைரயா ஒ�8வ ஒழியா $சில. 3.07.200 

 ெச�8'_ெப.எ�.(ெச�_வி.+உ'_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதஎ��� உ7 

ைண ேத5மி2 $சில. 3.07.201 

 ம�ல�_ெப.(ம�ல�_ெப.) மா ஞால� வா&வ :" ஈ �-எ2 $சில. 3.07.202 

 ,! உைட ேவ�த"_ெப.(ேவ�த"_ெப.) =வ�-M' $சில. 3.07.203 

 �ட திைச ஆM' ெகா@ற'_ெப.(ெகா@ற'_ெப.) �2றா $சில. 3.07.204 

 ஆர_�ைற.எ�.(ஆ"_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா"பி2 ேசர" �ல� உதி�ேதா" 

$சில. 3.07.205 

 அறJ' மறJ' ஆ@ற8' அவ"-த' $சில. 3.07.206 

 பழ விற�_ெப.(விற�_ெப.) =>"< ப46_ெப.(ப46_ெப.) ேம'ப5த8' $சில. 

3.07.207 

 விழF மலி சிற<6'_ெப.(சிற<6_ெப.+உ'_சாG.) 

வி4ணவ"_ெப.(வி4ணவ"_ெப.) வரF' $சில. 3.07.208 

 ஒ!யா இ2ப� அவ"_பதி.ெப.(அ_�
.+அ"_பட".ப2.) உைற நா
5� $சில. 

3.07.209 

 �!யி2 ெச�வ,'_ெப.(ெச�வ'_ெப.+உ'_சாG.) #ழி2 ெப��க,' $சில. 

3.07.210 

 வGL' �ரைவL' விரவிய ெகா-ைகயி2 $சில. 3.07.211 

 6ற� ைற ம� கி2 அற�ெதா5 

ெபா��திய_ெப.எ�.(ெபா��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. 3.07.212 

 மற� ைற ,!�த வாE வா-_ெப.(வா-_ெப.) தாைனெயா5 $சில. 3.07.213 



 ெபா � இ�'_ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) பர<பி2 கட�_ெப.(கட�_ெப.) பிற�� 

ஓ
! $சில. 3.07.214 

 க ைக< ேப" யா@7� கைர ேபாகிய $சில. 3.07.215 

 ெச �
5வேனா5 ஒ�_ெப.அ.(ஒ�_ெப.அ.) பG� ேநா�கி� $சில. 3.07.216 

 கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வNசி� கா4ட' 

,@றி@7. $சில. 3.07.217 

 �மG_ெப.(�மG_ெப.) ேவ கட' �ண �ட கடலா $சில. T� க
5ைர.01 

 ம4_ெப.(ம4_ெப.) திணி ம� கி2 த4_ெப.அ.(த4_ெப.அ.) தமி& 

வைர<பி� $சில. T� க
5ைர.02 

 ெச�தமி& ெகா5�தமி& எ27 இ� ப�தியி2 $சில. T� க
5ைர.03 

 ஐ�திைண ம� கி2 அற'_ெப.(அற'_ெப.) ெபா�-_ெப.(ெபா�-_ெப.) 

இ2ப'_ெப.(இ2ப'_ெப.) $சில. T� க
5ைர.04 

 ம�க-_ெப.(ம�க-_ெப.) ேதவ"_ெப.(ேதவ"_ெப.) என இ� சா"��' $சில. T� 

க
5ைர.05 

 ஒ�த_�ைற.எ�.(ஒ�_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மரபி� ஒ)�ெகா5 6ணர $சில. 

T� க
5ைர.06 

 எ)�ெதா5 6ண"�த_ெப.எ�.(6ண"_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெசா� 

அக� எ) ெபா�ைள $சில. T� க
5ைர.07 

 இ)�கா யா<பி2 அகJ' 6றJ' $சில. T� க
5ைர.08 

 அவ@7 வழி<பZ உ' ெச?வி 

சிற�_வி.எ�.(சிற_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

ஓ கிய_ெப.எ�.(ஓ �_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. T� க
5ைர.09 

 பாட8' எழா8' ப4S' பாணிL' $சில. T� க
5ைர.10 

 அர � வில�ேக ஆட�_ெதா.ெப.(ஆ5_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) எ27 

அைன�' $சில. T� க
5ைர.11 



 ஒ� �ட2 தழ:இ_வி.எ�.(தழி_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) உட'பட� 

கிட�த_ெப.எ�.(கிட_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. T� க
5ைர.12 

 வGL' �ரைவL' ேசத,' எ27 இைவ_பதி.ெப.(இ_�
.+ஐ_பட".ப2.) $சில. 

T� க
5ைர.13 

 ெதGF7 வைகயா2 ெச�தமி& இய@ைகயி� $சில. T� க
5ைர.14 

 ஆ! ந�_ெப.அ.(ந�ல_ெப.) நிழலி2 ந:5 இ� _ெப.அ.(இ�'_ெப.அ.) 

�2ற'_ெப.(�2ற'_ெப.) $சில. T� க
5ைர.15 

 கா
5வா"ேபா� க�� ெவளி<ப5� $சில. T� க
5ைர.16 

 மணிேமகைலேம� உைர<ெபா�- 

,@றிய_ெப.எ�.(,@7_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $சில. T� க
5ைர.17 

 சில<பதிகார' ,@7'. $சில. T� க
5ைர.18 

 


