
பைட�ெபாலி தா
_ெப.(தா
_ெப.) ம�ன
_ெப.(ம�ன
_ெப.) ப�உ� �ட
 

மா�தி� $கள.0.1 

 �ைட� �ற��� ����_ெப.எ�.(���_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

இகல� இைட� ெபாலி�த_ெப.எ�.(ெபாலி_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$கள.0.2 

 தி#களி% ேதா�'�_ெப.எ�.(ேதா�'_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

(ய%ேபா*�-ெச�பிய� $கள.0.3 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க,_ெப.(க,_ெப.) 

சிவ�த_ெப.எ�.(சிவ_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கள�� $கள.0.4 

 நா._ெப.(நா._ெப.) ஞாயி'_ெப.(ஞாயி'_ெப.) 

உ0ற_ெப.எ�.(உ'_வி.+0_இ.கா._அ_ெப.எ�.�றி.) ெச1வி0� வ 23�தவ
 

$கள.01.1 

 வா._ெப.(வா._ெப.) மா4 �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) களி'_ெப.(களி'_ெப.) 

உழ�க தா._ெப.(தா._ெப.) மா4�� $கள.01.2 

 (0பக% எ%லா�_ெப.(எ%லா�_ெப.) �ழ�� 

ஆகி_வி.எ�.(ஆ�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) பி0பக% $கள.01.3 

 ���� �களி� ெக7உ�-�ன% நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) 

$கள.01.4 

 த�பியா
 அ:ட கள�� $கள.01.5 

 ஞா:பி;. எ�சிய_ெப.எ�.(எ��_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) ேச
 யாைன� கீ3� $கள.02.1 

 ேபா
�� இ% இ= (ரசி� ஊ8 ேபா� ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) 

�1தி_ெப.(�1தி_ெப.) $கள.02.2 

 கா
�ெபய% ெப4த_ெப.எ�.(ெப4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) பி� 

ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) �ள� ேகா:8� கீ3 $கள.02.3 

 ந2
� @��_ெப.(@��_ெப.) ந2
 உமி3வ ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.02.4 



 ஆ
��_வி.எ�.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம
 அ:ட கள�� 

$கள.02.5 

 ஒA��� �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) உழ�கி� தள
வா
 $கள.03.1 

 இA��� களி0'� ேகா8 

ஊ�றி_வி.எ�.(ஊ�'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எAவ
 $கள.03.2 

 மைழ� �ர%_ெப.(�ர%_ெப.) மா (ரசி� ம%� ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.03.3 

 பிைழ�தாைர அ:ட கள�� $கள.03.4 

 உ1வ� க8� ேத
 (1�கி ம0' அ�_�:.(அ_பதி.ெப.+�_ஒ0.) ேத
� $கள.04.1 

 ப1தி �ம�� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) இ1 வி��பி% $கள.04.2 

 ெச% �ட
 ேச
�த_ெப.எ�.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) மைல ேபா�ற-

ெச# க, மா% $கள.04.3 

 �%லாைர அ:ட கள�� $கள.04.4 

 ெதB கைண எஃக� திற�த வா4 எ%லா�_ெப.(எ%லா�_ெப.) $கள.05.1 

 �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) ப=��_வி.எ�.(ப=_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

உ,ட காக�_ெப.(காக�_ெப.) உ1 

இழ��_வி.எ�.(இழ_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கள.05.2 

 ��கி% �ற�த சிர%_ெப.(சிர%_ெப.) வாய-ெச# க, மா% $கள.05.3 

 த�பியா
 அ:ட கள�� $கள.05.4 

 நா% நா%-திைசD� பிண� பிற#க யாைன_ெப.(யைன_ெப.) $கள.06.1 

 அ8��� ெப0றி� கிட�த-இ=�� உரறி $கள.06.2 

 அ� க, வி��பி� உ1� எறி��_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எ#�� $கள.06.3 



 ெப1 மைல @வ_�ைற.எ�.(@E_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) எறி�த0ேற அ1 

மணி� F, $கள.06.4 

 ஏ�� எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) மா
பி� இய% தி,_ெப.அ.(தி,_ெப.அ.) ேத
 

ெச�பிய� $கள.06.5 

 ேவ�தைர அ:ட கள�� $கள.06.6 

 அ�சன� ��' 

ஏ4���_ெப.எ�.(ஏ4_வி.+��_ெபா1.உ1.+உ�_இ.இ.கா.+_ெப.எ�.�றி.) 

யாைன_ெப.(யைன_ெப.) அம
 உழ�கி $கள.07.1 

 இ#�லிக� ��ேறேபா% ேதா�'ேம-ெச#க, $கள.07.2 

 வB வரா% மீ�_ெப.(மீ�_ெப.) 

பிறA�_ெப.எ�.(பிற3_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

காவிB_ெப.(காவிB_ெப.) நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.07.3 

 ெபா1நைர அ:ட கள�� $கள.07.4 

 யாைனேம% யாைன_ெப.(யைன_ெப.) ெநBதர ஆனா� $கள.08.1 

 க, ேந
 க8#_ெப.அ.(க8�_ெப.அ.) கைண ெம4� மா4�ப எIவாD� 

$கள.08.2 

 எ,ண_�ைற.எ�.(எ,J_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

அ1#_ெப.அ.(அ1�_ெப.அ.) ��றி% �Kஇஇன� ேபா�றேவ $கள.08.3 

 ப, ஆ
 இ= (ரசி� பா4 �ன%_ெப.(�ன%_ெப.) ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.08.4 

 ந,ணாைர அ:ட கள�� $கள.08.5 

 ேமேலாைர� கீேழா
 �'கி� �ைற�தி:ட $கள.09.1 

 கா% ஆேசா8 அ0ற_ெப.எ�.(அ'_வி.+0_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) கழ0 கா% 

இ1#கட*. $கள.09.2 

 ந2ல� �றா� பிற3வ ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.09.3 



 ேநராைர அ:ட கள�� $கள.09.4 

 ப% கைண எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ0.) வாD� பா4தலி� 

ெச%கலா� $கள.10.1 

 ஒ%கி உய#�� களி'_ெப.(களி'_ெப.) எ%லா�_ெப.(எ%லா�_ெப.) ெதE% 

சிற�பி� $கள.10.2 

 ெசIவ% அ� ��ற�ேபா% ேதா�'�-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.10.3 

 ெதIவைர அ:ட கள�� $கள.10.4 

 கAமிய ஞா:பி;. ைம�� இழ�தா
 இ:ட $கள.11.1 

 ஒழி (ரச�_ெப.((ரச�_ெப.) ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) 

ஆ= ெதEழி% ம=�� $கள.11.2 

 க, காணா யாைன_ெப.(யைன_ெப.) உைத�ப இAெமன $கள.11.3 

 ம#�% மைழயி� அதி1�-அதிரா� ேபா
� $கள.11.4 

 ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க,_ெப.(க,_ெப.) மா% அ:ட கள�� $கள.11.5 

 ஓவா� கைண பாய_�ைற.எ�.(பா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ஒ%கி 

எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ேவழ�_ெப.(ேவழ�_ெப.) $கள.12.1 

 த2வா4� �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) இழிதலா% ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) தைல� 

$கள.12.2 

 Fவ% அ� ��ற�_ெப.(��ற�_ெப.) �ய0� ஏ0ற ேபா�றனேவ $கள.12.3 

 காவிB_ெப.(காவிB_ெப.) நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) 

கடாஅ4 க=� ஆக� $கள.12.4 

 Mடாைர அ:ட கள�� $கள.12.5 

 நிைர கதி
 ந2. எஃக� ந2:= வயவ
 $கள.13.1 

 வைர �ைர யான� ைக Nற வைர ேம% $கள.13.2 

 உ1� எறி பா�பி� �ரO�-ெச1 ெமா4�பி� $கள.13.3 



 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெபா1� அ:ட கள�� $கள.13.4 

 கவள� ெகா. யாைனயி� ைகக. �ணி�க $கள.14.1 

 பவள�_ெப.(பவள�_ெப.) ெசாBத1 ைப ேபா% திவ. ஒளிய $கள.14.2 

 ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) 

உமிA�-�ன% நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.14.3 

 ெகா#கைர அ:ட கள�� $கள.14.4 

 ெகா% யாைன_ெப.(யைன_ெப.) பாய_�ைற.எ�.(பா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

�ைட (1�கி எIவாD� $கள.15.1 

 ��க வா4 எ%லா�_ெப.(எ%லா�_ெப.) பிண� பிற#க த�ச� $கள.15.2 

 விைன ப8 ப.ளியி� ேதா�'ேம-ெச# க, $கள.15.3 

 சின மா% ெபா1த கள�� $கள.15.4 

 ப1ம இன மா� கடவி ெதB மறவ
_ெப.(மறவ
_ெப.) $கள.16.1 

 ஊ�கி எ8�த_ெப.எ�.(எ8_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) அரவ�தி� ஆ
�� 

அ�சா� $கள.16.2 

 ��சர� ��ப��� பா4வன ��' இவ1� $கள.16.3 

 ேவ#ைக_ெப.(ேவ#ைக_ெப.) இ1�_ெப.அ.(இ1�_ெப.அ.) �லி_ெப.(�லி_ெப.) 

ேபா�ற-�ன% நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.16.4 

 ேவ�தைர அ:ட கள�� $கள.16.5 

 ஆ
�� எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ஞா:பி;. ஆ. 

ஆ. எதி
�� ஓ= $கள.17.1 

 தா�கி_வி.எ�.(தா��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) எறிதர வ 23த1� 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) $கள.17.2 

 கா
�திைக� சா0றி% கழி விள��� ேபா�றனேவ $கள.17.3 

 ேபா
� ெகா=� தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெபா1 �ன%_ெப.(�ன%_ெப.) ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.17.4 



 ஆ
��_வி.எ�.(ஆ
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) அம
 அ:ட கள�� 

$கள.17.5 

 நளி�த கட*. திமி% திைரேபா% எ#�� $கள.18.1 

 விளி�தா
 பிண� �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) ஈ
���-ெதளி�� $கள.18.2 

 தட0' இல#� ஒ._ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) வா._ெப.(வா._ெப.) தைள அவி3 

தா
_ெப.(தா
_ெப.) ேசஎ4 $கள.18.3 

 உட0றியா
 அ:ட கள�� $கள.18.4 

 இைட ம1�பி� வி:8 எறி�த எஃக� கா3 Q3கி $கள.19.1 

 கைடமணி கா,வர� 

ேதா�றி_வி.எ�.(ேதா�'_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) நைட_ெப.(நைட_ெப.) 

ெமலி��_வி.எ�.(ெமலி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கள.19.2 

 (�ேகா:ட ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

களி'_ெப.(களி'_ெப.) எ%லா�-ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.19.3 

 ��� அம
 அ:ட கள�� $கள.19.4 

 இ1 சிறக
 ஈ
��� பர�பி_வி.எ�.(பர��_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

எ1ைவ_ெப.(எ1ைவ_ெப.) $கள.20.1 

 �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) பிண� 

கவ1�_ெப.எ�.(கவ1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ேதா0ற� அதி
E 

இலா� $கள.20.2 

 சீ
 (ழா� ப, அைம�பா� ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.20.3 

 ேநராைர அ:ட கள�� $கள.20.4 

 இைண ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) மா
வ�� இ#க �, 

M
��_வி.எ�.(M
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கள.21.1 

 கைண அைல�� ஒ%கிய யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �ைண இலவா4 $கள.21.2 



 ெதE% வலியி� த2ர_�ைற.எ�.(த2
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) �ள#கினவா4 

ெம%ல_வி.அ.(ெம�ைம_ெப.) $கள.21.3 

 நில�_ெப.(நில�_ெப.) கா% கவE மைல ேபா�ற-ெச# க, $கள.21.4 

 சின மா% ெபா1த கள�� $கள.21.5 

 இ1 நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேச
�த_ெப.எ�.(ேச
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ைட� கீ3 வB Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) $கள.22.1 

 ஆ8 இய% யாைன� தட� ைக ஒளி' வா._ெப.(வா._ெப.) $கள.22.2 

 ஓடா மறவ
_ெப.(மறவ
_ெப.) �ணி�ப �ணி�தைவ $கள.22.3 

 ேகா8 ெகா. ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) மதிைய ந��� பா��_ெப.(பா��_ெப.) 

ஒ��ேம $கள.22.4 

 பா8 ஆ
 இ= (ரசி� பா4 �ன%_ெப.(�ன%_ெப.) ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.22.5 

 Mடாைர அ:ட கள�� $கள.22.6 

 எ0றி வயவ
 எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) பிள��_வி.எ�.(பிள_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

$கள.23.1 

 ெந4�ேதா
� �ன*. நிவ�த களி0'_ெப.(களி0'_ெப.) 

உட��_ெப.(உட��_ெப.) $கள.23.2 

 ெச�க
 ெகா. வானி% க1#_ெப.அ.(க1ைம_ெப.) ெகா,Q� ேபா�றனேவ 

$கள.23.3 

 ெகா0ற ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) தாைன_ெப.(தாைன_ெப.) ெகா=� 

தி,_ெப.அ.(தி,_ெப.அ.) ேத
 ெச�பிய� $கள.23.4 

 ெச0றாைர அ:ட கள�� $கள.23.5 

 தி,_ெப.அ.(தி,_ெப.அ.) ேதா._ெப.(ேதா._ெப.) மறவ
_ெப.(மறவ
_ெப.) 

எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) திைசேதா'� $கள.24.1 



 ைப�_ெப.அ.(ைப�_ெப.அ.) தைல_ெப.(தைல_ெப.) பாறி� �ர.பைவ 

ந��_வி.அ.(ந��_ெப.) எைன��� $கள.24.2 

 ெப,ைண_ெப.(ெப,ைண_ெப.) அ� ேதா:ட� ெப1 வளி_ெப.(வளி_ெப.) 

��க0ேற $கள.24.3 

 க, ஆ
 கம3 ெதBய% காவிB_ெப.(காவிB_ெப.) ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.24.4 

 ந,ணாைர அ:ட கள�� $கள.24.5 

 மைல கல#க� பாD�_ெப.எ�.(பா4_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மைலேபா% நிைல ெகா.ளா� $கள.25.1 

 ��சர� பாய_�ைற.எ�.(பா4_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெகா=_ெப.(ெகா=_ெப.) 

எA��_வி.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ெபா#�� $கள.25.2 

 வான�_ெப.(வான�_ெப.) �ைட�பன ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.25.3 

 ேமவாைர அ:ட கள�� $கள.25.4 

 எI_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+I_ஒ0.) வாD� ஓ= வயவ
 �ணி�தி:ட 

$கள.26.1 

 ைக வாயி%_ெப.(வாயி%_ெப.) 

ெகா,8_வி.எ�.(ெகா._வி.+,:_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

ெசவி� �� ேசவ%_ெப.(ேசவ%_ெப.) $கள.26.2 

 ஐ வா4 வய நாக�_ெப.(நாக�_ெப.) 

கIவி_வி.எ�.(கIE_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) வி��� இவ1� $கள.26.3 

 ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வா4 உவண�தி� ேதா�'�-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.26.4 

 ெதIவைர அ:ட கள�� $கள.26.5 

 ெச�_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) ேச0'. ெச% யாைன_ெப.(யைன_ெப.) சீறி 

மிதி�தலா% $கள.27.1 



 ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) 

ெதE�� ஈ,= நி�றைவ $கள.27.2 

 F ந2
 விய%_ெப.(விய%_ெப.) மிடா� ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.27.3 

 ேமவாைர அ:ட கள�� $கள.27.4 

 ஓடா மறவ
_ெப.(மறவ
_ெப.) உ1�� மத�_ெப.(மத�_ெப.) ெச1�கி $கள.28.1 

 ப8ீைட வாள
 பிண#கிய ஞா:பி;. $கள.28.2 

 ேகடக�ேதா8 அ0ற_ெப.எ�.(அ'_வி.+0_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) தட� ைக 

ெகா,8_வி.எ�.(ெகா._வி.+,:_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) ஓ= $கள.28.3 

 இகல� வா4� �0றிய ேதா0ற� அயலா
��� $கள.28.4 

 க,ணா= கா,பாB� ேதா�'�-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.28.5 

 ந,ணாைர அ:ட கள�� $கள.28.6 

 க= காவி% கா0'_ெப.(கா0'_ெப.) உ0' 

எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ெவ= ப:8 $கள.29.1 

 வ 20' வ 20' ஓ8�_ெப.எ�.(ஓ8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

மயி%_ெப.(மயி%_ெப.) இன�ேபா% நா% திைசD� $கள.29.2 

 ேகளி
 இழ�தா
 அலம1ப-ெச# க, $கள.29.3 

 சின மா% ெபா1த கள�� $கள.29.4 

 மட#க எறி��_வி.எ�.(எறி_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) மைல 

உ1:8�_ெப.எ�.(உ1:8_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) ந2
ேபா% 

$கள.30.1 

 தட#_ெப.அ.(தட�_ெப.) 

ெகா,ட_ெப.எ�.(ெகா._வி.+,:_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஒ,_ெப.அ.(ஒ._ெப.அ.) �1தி_ெப.(�1தி_ெப.) ெகா% களி'_ெப.(களி'_ெப.) 

ஈ
��� $கள.30.2 



 மட#கா மற ெமா4�பி� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) க,_ெப.(க,_ெப.) சின 

மா% $கள.30.3 

 அட#காைர அ:ட கள�� $கள.30.4 

 ஓடா மறவ
_ெப.(மறவ
_ெப.) எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) 

Rத%_ெப.(Rத%_ெப.) பிள�த_ெப.எ�.(பிள_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

$கள.31.1 

 ேகா8 ஏ�� ெகா% களி0றி� ��ப�� எழி%_ெப.(எழி%_ெப.) ஓைட $கள.31.2 

 மி�;� ெகா=யி� மிளி1�-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.31.3 

 ஒ�னாைர அ:ட கள�� $கள.31.4 

 ைம இ% மா ேமனி_ெப.(ேமனி_ெப.) நில�_ெப.(நில�_ெப.) எ�;� ந%லவ. 

$கள.32.1 

 ெச4ய� ேபா
�தா.ேபா% ெசIவ�தா.-ெபா4 

த2
�த_ெப.எ�.(த2
_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) $கள.32.2 

 F�_ெப.அ.(F�_ெப.அ.) தா
_ெப.(தா
_ெப.) (ரசி� ெபா1 �ன%_ெப.(�ன%_ெப.) 

ந2
 நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.32.3 

 கா4�தாைர அ:ட கள�� $கள.32.4 

 ெபா4ைக_ெப.(ெபா4ைக_ெப.) உைட�� �ன%_ெப.(�ன%_ெப.) 

பா4�த_ெப.எ�.(பா4_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) வா4 

எ%லா�_ெப.(எ%லா�_ெப.) $கள.33.1 

 ெந4த%_ெப.(ெந4த%_ெப.) இைட இைட வாைள_ெப.(வாைள_ெப.) 

பிற3வனேபா% $கள.33.2 

 ஐ� இல#� எஃகி� அவி
 ஒளி வா._ெப.(வா._ெப.) தாயினேவ $கள.33.3 

 ெகா4 �வ% மாவி� ெகா=� தி,_ெப.அ.(தி,_ெப.அ.) ேத
 ெச�பிய� 

$கள.33.4 

 ெதIவைர அ:ட கள�� $கள.33.5 



 இடBய ஞா:பி;. ஏ0' எA�த_ெப.எ�.(எA_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ைம�த
 $கள.34.1 

 �ட
 இல#� எஃக� எறிய_�ைற.எ�.(எறி_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) ேசா
�� 

உ�க $கள.34.2 

 �ட
 ெகா8 வா#��_ெப.எ�.(வா#�_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) �' 

நB க�தி% $கள.34.3 

 ெதEடெரா8 ேகா. நா4_ெப.(நா4_ெப.) �ைரD�-அட
 ைப� F, $கள.34.4 

 ேச4_ெப.(ேச4_ெப.) ெபா1� அ:ட கள�� $கள.34.5 

 ெசI_ெப.அ.(ெச_ெப.அ.) வைர� ெச�னி_ெப.(ெச�னி_ெப.) அBமாேனா8 

அI_�:.(அ_பதி.ெப.+I_ஒ0.) வைர $கள.35.1 

 ஒ%கி உ1மி0� உைட�த0றா%-ம%கி� $கள.35.2 

 கைர ெகா�'_வி.எ�.(ெகா%_வி.+�0_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) 

இழித1�_ெப.எ�.(இழித1_வி.+உ�_இ.இ.கா.+ண_ெப.எ�.�றி.) 

காவிB_ெப.(காவிB_ெப.) நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.35.3 

 உைர சா% உட�பி= Q3க அரேசா8 $கள.35.4 

 அர�_ெப.(அர�_ெப.) உவா வ 23�த_ெப.எ�.(வ 23_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கள�� $கள.35.5 

 ஓஒ உவம� உற3E இ�றி ஒ�தேத $கள.36.1 

 காவிB_ெப.(காவிB_ெப.) நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) 

கAமல� ெகா,ட_ெப.எ�.(ெகா._வி.+,:_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

நா._ெப.(நா._ெப.) $கள.36.2 

 மா உைத�ப மா0றா
_ெப.(மா0றா
_ெப.) �ைட எலா� கீ3 ேமலா4 $கள.36.3 

 ஆ உைத காளா�பி ேபா�ற_ெப.எ�.(ேபா%_வி.+�0_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

�ன%_ெப.(�ன%_ெப.) நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.36.4 

 ேமவாைர அ:ட கள�� $கள.36.5 



 அரச
_ெப.(அரெச
_ெப.) பிண� கா�ற ெந4�ேதா
 

(ரெசா8_ெப.((ர�_ெப.+ஒ8_க1.ேவ.) $கள.37.1 

 (��ைட� ேகா:ட களி'_ெப.(களி'_ெப.) ஈ
�ப 

எ�_வினா.ெப.(எ_வினா.ெப.+�_ஒ0.) திைசD� $கள.37.2 

 ெபௗவ�_ெப.(ெபௗவ�_ெப.) �ண
 அ�பி ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.37.3 

 ெதIவைர அ:ட கள�� $கள.37.4 

 ப1ம� பைண எ1�தி� ப% யாைன_ெப.(யைன_ெப.) �, 

M
��_வி.எ�.(M
_வி.+��_இ.கா.+உ_வி.எ�.�றி.) $கள.38.1 

 உ1� எறி பா�பி� �ரO�-ெச1 ெமா4�பி� $கள.38.2 

 ெபா� ஆர_�ைற.எ�.(ஆ
_வி.+அ_�ைற.எ�.�றி.) மா
பி� �ைன கழ0 கா% 

ெச�பிய� $கள.38.3 

 ��னாைர அ:ட கள�� $கள.38.4 

 ைம�� கா% யா�� மய#கிய_ெப.எ�.(மய#�_வி.+இ_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

ஞா:பி;. $கள.39.1 

 �4�� கா% ேபாகி� �லா%_ெப.(�லா%_ெப.) 

(க�த_ெப.எ�.((க_வி.+��_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) ெவ,�ைட $கள.39.2 

 ப�சி ெப4 தாலேம ேபா�ற-�ன% 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.39.3 

 வ�சி�ேகா அ:ட கள�� $கள.39.4 

 ெவ.ளி ெவ,_ெப.அ.(ெவ,_ெப.அ.) நா�சிலா% ஞால�_ெப.(ஞால�_ெப.) 

உAவனேபா% $கள.40.1 

 எ%லா� களி'� நில�_ெப.(நில�_ெப.) ேச
�த-ப% ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) 

$கள.40.2 

 பைண (ழ#�_ஏவ.((ழ#�_வி.) ேபா
� தாைன� ெச#_ெப.அ.(ெச�_ெப.அ.) 

க,_ெப.(க,_ெப.) சின மா% $கள.40.3 



 கைண மாB_ெப.(மாB.) ெப4த_ெப.எ�.(ெப4_வி.+�_இ.கா.+அ_ெப.எ�.�றி.) 

கள�� $கள.40.4 

 ேவ%_ெப.(ேவ%_ெப.) நிற��_ெப.(நிற�_ெப.+அ��_சாB.) இ#க வயவரா% 

ஏ',8 $கள.41.1 

 கா% நிைல ெகா.ளா� கல#கி_வி.எ�.(கல#�_வி.+இ_இ.கா.+ண_வி.எ�.�றி.) 

ெசவி சா4�� $கள.41.2 

 மா நில�_ெப.(நில�_ெப.) M'� மைற ேக:ப ேபா�றேவ $கள.41.3 

 பா8 ஆ
 இ= (ரசி� பா4 �ன%_ெப.(�ன%_ெப.) ந2
 

நாட�_�றி.வி.(.(நா8_ெப.+அ�_பட
.ஒ1.) $கள.41.4 

 Mடாைர அ:ட கள�� $கள.41.5 


