
க� ���_ெப.(���_ெப.) உைடயா� தா�_ெப.(தா�_ெப.) 

ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) க�� இனிேத $இனிய.00.1 

 ெத&� மா� �ழா) மாைலயாைன+ ெத&ழ� இனிேத $இனிய.00.1 

 ,-�ற. ேபணி ,க0_ெப.(,க0_ெப.) நா��_ெப.(நா��_ெப.) 

உைடயாைன2 $இனிய.00.1 

 ெச��_வி.எ2.(ெச�_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

அம�-�_வி.எ2.(அம�_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) ஏ+த� இனி� 

$இனிய.00.1 

 பி2ைச 78�ஆயி:0 க4ற� மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) 

இனிேத $இனிய.01.1 

 ந�_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) சைவயி� ைக8ெகா;+த� சால&0 ,� 

இனிேத $இனிய.01.2 

 ,+� ஏ� ,�வலா� ெசா� இனி� ஆ=� இனிேத $இனிய.01.3 

 ெத4ற&0 ேமலாயா�2 ேச�& $இனிய.01.4 

 உைடயா� வழ8� இனி� 

ஒ.ப_�ைற.எ2./உ.உB.(ஒ.7_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) ,�-தா� $இனிய.02.1 

 மைன வாC8ைக_ெப.(வாC8ைக_ெப.) ,� இனி� மாணாதா0 

ஆயி�_நி.எ2.(ஆ_வி.+இ�_நி.எ2.�றி.) $இனிய.02.2 

 நிைலயாைம ேநா8கி_வி.எ2.(ேநா8�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ2.�றி.) 

ெந�யா� �ற+த�_ெதா.ெப.(�ற+�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) $இனிய.02.3 

 தைலயாக+தா� இனி� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) $இனிய.02.4 

 ஏவ� மாறா இள=_ெப.அ.(இள0_ெப.அ.) கிைளைம ,� இனிேத 

$இனிய.03.1 

 நாE0 நைவ ேபாகா� க4ற� மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) 

இனிேத $இனிய.03.2 

 ஏBைடயா� ேவளா�ைமதா� இனி� ஆ=� இனிேத $இனிய.03.3 



 ேதF� ேகா� நG7+ திைச8� $இனிய.03.4 

 யாைனHைட. பைட கா�ட� மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) 

இனிேத $இனிய.04.1 

 ஊைன+ தி��_வி.எ2.(தி�_வி.+�4_இ.கா.+அ_வி.எ2.�றி.) ஊைன. 

ெபB8காைம ,� இனிேத $இனிய.04.2 

 கா� யா4� அைட கைர ஊ� இனி� ஆ=� இனிேத $இனிய.04.3 

 மான0 உைடயா� மதி.7 $இனிய.04.4 

 ெகா�லாைம ,� இனி� ேகா� ேகா� மா ராய� $இனிய.05.1 

 ெச)யாைம ,� இனி� ெச=ேகால� 

ஆ�த�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) $இனிய.05.2 

 எ)�0_ெப.எ2.(எ)�_வி.+உ0_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ2.�றி.) திற+தா� இனி� 

எ�ப யா� மாG;0 $இனிய.05.3 

 ெபா�லா=� உைரயாைம ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) $இனிய.05.4 

 ஆ4�0 �ைணயா� அற0_ெப.(அற0_ெப.) ெச)ைக ,� இனிேத 

$இனிய.06.1 

 பா4பGடா� M�0 பயெமாழி மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத 

$இனிய.06.2 

 வா).7 உைடயராகி வலைவக� அ�லாைர8 $இனிய.06.3 

 கா.7_ெப.(கா.7_ெப.) அைடய8 ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) இனி� 

$இனிய.06.4 

 அ-தண�_ெப.(அ-தண�_ெப.) ஓ+�ைடைம ஆ4ற 

மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) இனிேத $இனிய.07.1 

 ப-த0 உைடயா� பைடயா�ைம ,� இனிேத $இனிய.07.2 

 த-ைதேய ஆயி:0_நி.எ2.(ஆ)_வி.+இ�_நி.எ2.�றி.+உ0_சாF.) 

தா�_த4.P.(தா�_த4.P.) அட=கா� ஆ�ேம� $இனிய.07.3 



 ெகா�;_வி.எ2.(ெகா�_வி.+�G_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) அைடயா� 

ஆக�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� $இனிய.07.4 

 ஊB0_ெப.எ2.(ஊ�_வி.+உ0_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ2.�றி.) கலி மா உர� 

உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) ,� இனிேத $இனிய.08.1 

 தா�_ெப.(தா�_ெப.) 7ைன ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) தம8� 

உ4ற_ெப.எ2.(உ�_வி.+4_இ.கா._அ_ெப.எ2.�றி.) ெவRசம+�8 $இனிய.08.2 

 கா� வைரேபா� யாைன8 கத0_ெப.(கத0_ெப.) கா�ட� ,� இனிேத 

$இனிய.08.3 

 ஆ�வ0 உைடயவ� ஆ4ற&0 ந�லைவ $இனிய.08.4 

 ேப�றா� ேகGட� இனி� $இனிய.08.5 

 த=க� அம�7 உைடயா� தா0 

வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ,� இனிேத $இனிய.09.1 

 அ0 க� விP0பி� அக� நிலா8 கா�7 இனிேத $இனிய.09.2 

 ப=க0 இ� ெச)ைகய� ஆகி_வி.எ2.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ2.�றி.) 

பF-�_வி.எ2.(பF_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) யா�8�0 $இனிய.09.3 

 அ�7ைடய� ஆத�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� 

$இனிய.09.4 

 கட0_ெப.(கட0_ெப.) உ�; வாழாைம கா�ட� இனிேத $இனிய.10.1 

 நிைற மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இ� ெப��ைர நT8க� இனிேத 

$இனிய.10.2 

 மன மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இலாதவைர அRசி அகற� $இனிய.10.3 

 எைன மா�70 தா�_த4.P.(தா�_த4.P.) இனி� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) 

$இனிய.10.4 

 அத� ெச��_வி.எ2.(ெச�_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) வாழாைம ஆ4ற 

இனிேத $இனிய.11.1 



 �த� ெச��_வி.எ2.(ெச�_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) ெகா�ளாத 

M�ைம இனிேத $இனிய.11.2 

 உயி� ெச��_வி.எ2.(ெச�_வி.+�4_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) தா0 ப�:0 

உ�ணா� ைக+� உ�ணா. $இனிய.11.3 

 ெபBைமேபா� ப;ீ_ெப.(ப;ீ_ெப.) உைடய� இ� $இனிய.11.4 

 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) பிணி இ�றி 

வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனிேத $இனிய.12.1 

 கழ�0 அைவ அRசா� க�வி இனிேத $இனிய.12.2 

 மயFக� அ�லரா) மா�7ைடயா�2 ேசB0_ெப.எ2.(ேச�-

வி.+உ0_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ2.�றி.) $இனிய.12.3 

 திB&0 தT�& இ�ேற� இனி� $இனிய.12.4 

 மான0 அழி-தபி� வாழாைம ,� இனிேத $இனிய.13.1 

 தான0 அழியாைம+ தா�_த4.P.(தா�_த4.P.) அட=கி வாC& இனிேத 

$இனிய.13.2 

 ஊன0 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) இ�றி 

உய�-த_ெப.எ2.(உய�_வி.+-+_இ.கா.+அ_ெப.எ2.�றி.) 

ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) உைடைம_ெப.(உைடைம_ெப.) $இனிய.13.3 

 மானிடவ�8� எ�லா0_ெப.(எ�லா0_ெப.) இனி� $இனிய.13.4 

 �ழவி_ெப.(�ழவி_ெப.) தள� நைட_ெப.(நைட_ெப.) கா�ட� இனிேத 

$இனிய.14.1 

 அவ�_பதி.ெப.(அ_PG.+அ�_பட�.ப�.) மழைல ேகGட� அமிCதி� இனிேத 

$இனிய.14.2 

 விைனHைடயா� வ-�_வி.எ2.(வா_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

அைட-�_வி.எ2.(அைட_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) ெவ)� உ�0 

ேபாC� $இனிய.14.3 



 மன� அRசா� ஆக�_ெதா.ெப.(ஆ�_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� 

$இனிய.14.4 

 பிற� மைன. பி� ேநா8கா. ப;ீ_ெப.(ப;ீ_ெப.) இனி� ஆ4ற $இனிய.15.1 

 வற�_ெப.(வற�_ெப.) உழ8�0 ைப=_ெப.அ.(ைப=_ெப.அ.) MC8� 

வா�_ெப.(வா�_ெப.) ேசா�& இனிேத $இனிய.15.2 

 மற ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) த0 கைடH� மா மைலேபா� 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $இனிய.15.3 

 மத ,ழ8க0 ேகGட� இனி� $இனிய.15.4 

 க4றா� ,� க�வி உைர+த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.++த�_ெதா.ெப.�றி.) 

மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) இனிேத $இனிய.16.1 

 மி8காைர2 ேச�த�_ெதா.ெப.(ேச�_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) மாண ,� இனிேத $இனிய.16.2 

 எ��ைணயா:0 இரவா� தா�_த4.P.(தா�_த4.P.) 

ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) $இனிய.16.3 

 எ+�ைணH0 ஆ4ற இனி� $இனிய.16.4 

 நGடா�8� ந�ல_ெப.அ.(ந�ல�_ெப.) 

ெசய�_ெதா.ெப.(ெச)_வி.+அ�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� எ+�ைணH0 

$இனிய.17.1 

 ஒGடாைர ஒG�8 ெகாள� அதனி� ,� இனிேத $இனிய.17.2 

 ப4பல தானிய+ததாகி பல�_பதி.ெப.(பல�_ெப.) உைடH0 $இனிய.17.3 

 ெம)+ �ைணH0 ேசர� இனி� $இனிய.17.4 

 ம�றி� ,�ம8க� வாX0 பதி இனிேத $இனிய.18.1 

 த-திர+தி� வாX0 தவசிக� மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத 

$இனிய.18.2 

 எRசா விX2 சீ� இB ,�ம8கைள8 $இனிய.18.3 



 க�; எXத� காைல_ெப.(காைல_ெப.) இனி� $இனிய.18.4 

 நGடா�. 7ற=Mறா� வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இனிேத $இனிய.19.1 

 பGடா=� ேபணி. பணி-�_வி.எ2.(பணி_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

ஒXக� ,� இனிேத $இனிய.19.2 

 ,G; இ� ெபB0_ெப.அ.(ெபB0_ெப.அ.) ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) 

ஆ8கிய8கா� ம4�அ� $இனிய.19.3 

 த8�ழி ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� $இனிய.19.4 

 சலவைர2 சாரா வி;த�_ெதா.ெப.(வி;_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனிேத 

$இனிய.20.1 

 7லவ�த0 வா)ெமாழி ேபா4ற� இனிேத $இனிய.20.2 

 மல�தைல ஞால+� ம�:யி�8� எ�லா0_ெப.(எ�லா0_ெப.) 

$இனிய.20.3 

 த�தியா� வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� 

$இனிய.20.4 

 பிற�ைக. ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) ெவௗவா� 

வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனிேத $இனிய.21.1 

 அற0_ெப.(அற0_ெப.) 7F-� அ�லைவ நT8க� இனிேத $இனிய.21.2 

 மற-ேதH0 மாணா மயFக� ேசரா+ $இனிய.21.3 

 திற0_ெப.(திற0_ெப.) ெதF-�_வி.எ2.(ெதF_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� $இனிய.21.4 

 வBவா) அறி-�_வி.எ2.(அறி_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) வழ=க� 

இனிேத $இனிய.22.1 

 ஒBவ�_ெப.(ஒBவ�_ெப.) பா=� ஆகாத ஊ8க0 இனிேத $இனிய.22.2 

 ெபB வைக+�ஆயி:0 ெபGடைவ 

ெச)யா�_வி.,.(ெச)_வி.+ஆ_எதி�.ம.+ஆ�_பட�.ப�.) $இனிய.22.3 



 திF7 இ�றி வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� 

$இனிய.22.4 

 காேவா; அற8 �ள0_ெப.(�ள0_ெப.) ெத&Gட� 

மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) இனிேத $இனிய.23.1 

 ஆேவா; ெபா� ஈத�_ெதா.ெப.(ஈ_வி._த�_ெதா.ெப.�றி.) அ-தண�8� 

,� இனிேத $இனிய.23.2 

 பாவ,0 அRசாரா) 

ப4�0_ெப.எ2.(ப4�_வி.+உ0_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ2.�றி.) ெத&ழி� ெமாழி2 

$இனிய.23.3 

 \தைர2 ேசா�த� இனி� $இனிய.23.4 

 ெவ�வ� ேவ��_வி.எ2.(ேவ�;_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ2.�றி.) 

ெவ�ளாதா� ேநா�7_ெப.(ேநா�7_ெப.) இனிேத $இனிய.24.1 

 ஒ�]0 �ைணH0 ஒ��_ெப.(ஒ��_ெப.) உ).பா� ெபாைற இனிேத 

$இனிய.24.2 

 இ�ல� கா,4� இர=கி_வி.எ2.(இர=�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ2.�றி.) 

இட�.படா� $இனிய.24.3 

 ெச)வ� ெச)த�_ெதா.ெப.(ெச)_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� 

$இனிய.24.4 

 ஐ வாய ேவGைக அவா அட8க� ,� இனிேத $இனிய.25.1 

 ைகவா). ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) ெபறி:0 க�லா�க� தT�& 

இனிேத $இனிய.25.2 

 நி�லாத காGசி_ெப.(காGசி_ெப.) நிைற இ� மனிதைர. $இனிய.25.3 

 ந2சி+ த4 ெச�றா� நைச ெகா�லா மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத 

$இனிய.26.1 

 உG� இ�வழி வாழா ஊ8க0 மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) 

இனிேத $இனிய.26.2 



 எ+_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.++_ஒ4.) திற+தா:0 இையவ கரவாத 

$இனிய.26.3 

 ப4றினி� பா=� இனிய� இ� $இனிய.26.4 

 தான0 ெகா;.பா� தைக ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) ,� இனிேத 

$இனிய.27.1 

 மான0 பட வF� வாழாைம ,� இனிேத $இனிய.27.2 

 ஊன0 ெகா�டாடா� உ�தி உைடயைவ $இனிய.27.3 

 ேகா� ,ைறயா� ேகாட�_ெப.(ேகாட�_ெப.) இனி� $இனிய.27.4 

 ஆ4றாைன ஆ4� எ�� அைலயாைம ,� இனிேத $இனிய.28.1 

 M4ற0 வர&_ெப.(வர&_ெப.) உ�ைம_ெப.(உ�ைம_ெப.) சி-தி+� 

வாC& இனிேத $இனிய.28.2 

 ஆ8க0 அழியி:0 அ�லைவ Mறாத $இனிய.28.3 

 ேத�2சியி� ேத�& இனிய� இ� $இனிய.28.4 

 கயவைர8 ைக இக-�_வி.எ2.(இக_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனிேத $இனிய.29.1 

 உய�&_ெப.(உய�&_ெப.) உ�ளி ஊ8க0 பிற+த� இனிேத $இனிய.29.2 

 எளிய� இவ�_பதி.ெப.(இ_PG.+அ�_பட�.ப�.) எ�� இகC-� உைரயாராகி 

$இனிய.29.3 

 ஒளி பட வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� 

$இனிய.29.4 

 ந�றி. பய�_ெப.(பய�_ெப.) _8கி 

வாCத�_ெதா.ெப.(வாC_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

நனி_வி.அ./உ.ெசா.(நனி_வி.அ.) இனிேத $இனிய.30.1 

 ம�றி� ெகா;0பா; உைரயாத மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத 

$இனிய.30.2 



 அ�� அறிவா� யா� எ�� அைட8கல0 ெவௗவாத $இனிய.30.3 

 ந�றியி� ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) இனிய� இ� $இனிய.30.4 

 அைட-தா� �ய� Mரா ஆ4ற�_ெப.(ஆ4ற�_ெப.) இனிேத $இனிய.31.1 

 கட�_ெப.(கட�_ெப.) ெகா�;0 ெச)வன 

ெச)த�_ெதா.ெப.(ெச)_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனிேத $இனிய.31.2 

 சிற-�_வி.எ2.(சிற_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

அைம-த_ெப.எ2.(அைம_வி.+-+_இ.கா.+அ_ெப.எ2.�றி.) ேக�விய� 

ஆயி:0_நி.எ2.(ஆ)_வி.+இ�_நி.எ2.�றி.+உ0_சாF.) ஆரா)-� $இனிய.31.3 

 அறி-�_வி.எ2.(அறி_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

உைர+த�_ெதா.ெப.(உைர_வி.++த�_ெதா.ெப.�றி.) ஆ4ற இனி� 

$இனிய.31.4 

 க4� அறி-தா� M�0 கBம. ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) இனிேத 

$இனிய.32.1 

 ப4� அைமயா ேவ-த�_ெப.(ேவ-த�_ெப.) கீC வாழாைம ,� இனிேத 

$இனிய.32.2 

 ெத4ெறன& இ�றி+ ெதளி-தாைர+ தT=� ஊ8கா. $இனிய.32.3 

 ப+திைமயி� பா=� இனிய� இ� $இனிய.32.4 

 ஊ� ,னியா ெச)�_வி.எ2.(ெச)_வி.++_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

ஒX�0_ெப.எ2.(ஒX�_வி.+உ0_+இ.இ.கா.+ண_ெப.எ2.�றி.) ஊ8க0 

மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) இனிேத $இனிய.33.1 

 தாேன ம�-� இரா+ தாளா�ைம ,� இனிேத $இனிய.33.2 

 வா�_ெப.(வா�_ெப.) மய=�_ஏவ.(மய=�_வி.) ம�; அமB� மாறாத 

மா ம�ன�_ெப.(ம�ன�_ெப.) $இனிய.33.3 

 தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) த;+த�_ெதா.ெப.(த;_வி.++த�_ெதா.ெப.�றி.) 

இனி� $இனிய.33.4 



 எ�லி. ெபாX�_ெப.(ெபாX�_ெப.) வழ=காைம ,� இனிேத 

$இனிய.34.1 

 ெசா�]=கா� ேசா�& இ�றி2 

ெசா�]த�_ெதா.ெப.(ெசா�]_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) 

மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத $இனிய.34.2 

 7�லி8 ெகாளி:0 ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) அ�லா�த0 

ேக�ைம_ெப.(ேக�ைம_ெப.) $இனிய.34.3 

 ெகா�ளா வி;த�_ெதா.ெப.(வி;_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� $இனிய.34.4 

 ஒ4றினா� ஒ4றி. ெபாB�_ெப.(ெபாB�_ெப.) ெதFH0 

மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத $இனிய.35.1 

 ,�தா� ெதF-�_வி.எ2.(ெதF_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) ,ைற 

ெச)த�_ெதா.ெப.(ெச)_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) ,� இனிேத $இனிய.35.2 

 ப4� இலனா). ப�]யி�8�0 

பா�+�_வி.எ2.(பா�_வி.+++_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) உ4�. பா=� 

அறித�_ெதா.ெப.(அறி_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) $இனிய.35.3 

 ெவ4ற ேவ�_ெப.(ேவ�_ெப.) ேவ-த�8� இனி� $இனிய.35.4 

 அ`வி+� அX8கா� உைரயாைம ,� இனிேத $இனிய.36.1 

 ெச`வியனா)2 ெச4�2 சின0_ெப.(சின0_ெப.) க�-� வாC& இனிேத 

$இனிய.36.2 

 க`வி+ தா0 ெகா�;_வி.எ2.(ெகா�_வி.+�G_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) தா0 

க�ட� கா,4� $இனிய.36.3 

 வ`வா� வி;த�_ெதா.ெப.(வி;_வி.+த�_ெதா.ெப.�றி.) இனி� $இனிய.36.4 

 இளைமைய �.7 எ�� உண�த� இனிேத $இனிய.37.1 

 கிைளஞ�மாG; அ2P இ�ைம_ெப.(இ�ைம_ெப.) ேகGட� இனிேத 

$இனிய.37.2 



 தட ெம�_ெப.அ.(ெம�_ெப.அ.) பைண+ ேதா�_ெப.(ேதா�_ெப.) தளி� 

இயலாைர $இனிய.37.3 

 விட0_ெப.(விட0_ெப.) எ�� உண�த� இனி� $இனிய.37.4 

 சி4றா� உைடயா� பைட8கல மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத 

$இனிய.38.1 

 நGடா� உைடயா� பைக ஆ�ைம_ெப.(ஆ�ைம_ெப.) ,� இனிேத 

$இனிய.38.2 

 எ+_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.++_ஒ4.) �ைணH0 ஆ4ற இனி�எ�ப பா� 

ப;0 $இனிய.38.3 

 க4றா உைடயா� விB-�_ெப.(விB-�_ெப.) $இனிய.38.4 

 பி2ைச 78� உ�பா� பிளி4றாைம ,� இனிேத $இனிய.39.1 

 �2சி� இB-�_வி.எ2.(இB_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) �ய� Mரா 

மா�7_ெப.(மா�7_ெப.) இனிேத $இனிய.39.2 

 உ4ற_ெப.எ2.(உ�_வி.+4_இ.கா._அ_ெப.எ2.�றி.) ெபாலிைச 

கBதி_வி.எ2.(கB�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ2.�றி.) அற� ஒaஉ0 

$இனிய.39.3 

 ஒ4க0 இலாைம இனி� $இனிய.39.4 

 ப+�8 ெகா;+�0 பதி இB-�_வி.எ2.(இB_வி.+-+_இ.கா.+உ_வி.எ2.�றி.) 

வாC& இனிேத $இனிய.40.1 

 வி+�8 �4� உ�ணா விX.ப0 

மிக_�ைற.எ2.(மி�_வி.+அ_�ைற.எ2.�றி.) இனிேத $இனிய.40.2 

 ப4பல நாE0 பX� இ�றி. பா=� உைடய $இனிய.40.3 

 க4றலி� காC இனிய� இ� $இனிய.40.4 


